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Świętemu
„W ciągu stuleci nigdy nie zabrakło ludzi, którzy – idąc
posłusznie za wezwaniem Ojca i poruszeniami Ducha Świętego – wybrali tę drogę specjalnego naśladowania Chrystusa,
aby oddać się Jemu sercem »niepodzielnym« (por. 1 Kor 7,34).
Oni także porzucili wszystko jak Apostołowie, aby przebywać
z Nim i tak jak On oddać się na służbę Bogu i braciom. W ten
sposób przyczynili się do objawienia tajemnicy i misji Kościoła
dzięki licznym charyzmatom życia duchowego i apostolskiego, których udzielał im Duch Święty, a w ten sposób wnieśli też
wkład w odnowę społeczeństwa” (Jan Paweł II, Vita consecrata
1). Ślubowane przez osoby konsekrowane rady ewangeliczne
– stanowiąc jakby „narzędzie konsekracji” – są zarazem podstawowym wyznacznikiem samej formy życia konsekrowanego.
W naszych czasach wiele osób nie zna i nie rozumie życia zakonnego, określając je często mianem średniowiecznego zabobonu, ciemnogrodu, egzystencji pozbawionej sensu.
Tymczasem profesja rad ewangelicznych należy niezaprzeczalnie do życia i świętości Kościoła (Lumen gentium 44).
W 1. niedzielę Adwentu – 30 listopada 2014 roku rozpoczął się w Kościele, ogłoszony przez papieża Franciszka, Rok
Życia Konsekrowanego. Żywimy więc nadzieję, że dla wszystkich osób konsekrowanych będzie on szczególnym czasem
celebracji własnego powołania, a dla wszystkich ludzi dobrej
woli okazją do odkrycia na nowo tej drogi naśladowania Chrystusa. Ufamy, że treści zawarte w najbliższych numerach naszego kwartalnika pomogą wszystkim w tej refleksji.
Trwamy w okresie świętowania tajemnicy paschalnej ofiary Jezusa Chrystusa i naszego odkupienia. Niech te wydarzenia
rozbudzą w nas wszystkich na nowo radość z faktu naszego
wyzwolenia spod panowania grzechu i śmierci, a blask Zmartwychwstałego niech opromienia całą naszą codzienność!
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Rok Życia Konsekrowanego:

posłuszni Kościołowi Świętemu

List apostolski papieża Franciszka
do wszystkich osób konsekrowanych
z okazji Roku Życia Konsekrowanego

papież Franciszek

Najdrożsi kobiety i mężczyźni
konsekrowani!
Piszę do was jako następca Piotra,
któremu Pan Jezus powierzył zadanie
umocnienia swoich braci w wierze (por.
Łk 22,32), i piszę do was jako wasz brat
konsekrowany Bogu, podobnie jak i wy.
Razem dziękujemy Ojcu, który nas
powołał do pójścia za Jezusem w pełnym
posłuszeństwie Jego Ewangelii i w służbie Kościołowi oraz wlał w nasze serca
Ducha Świętego, dającego nam radość
i sprawiającego, że świadczymy całemu
światu o Jego miłości i Jego miłosierdziu.
Odpowiadając na odczucia wielu
z was oraz Kongregacji ds. Instytutów
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Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń
Życia Apostolskiego, z okazji 50. rocznicy Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium, która w rozdziale VI
mówi o zakonnikach, a także dekretu
Perfectae caritatis o odnowie życia zakonnego, postanowiłem ogłosić Rok
Życia Konsekrowanego. Rozpocznie
się on 30 listopada bieżącego roku,
w pierwszą niedzielę Adwentu, a skończy się w święto Ofiarowania Pana Jezusa w świątyni, 2 lutego 2016 roku.
Po wysłuchaniu opinii Kongregacji
ds. Instytutów Życia Konsekrowanego
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego
wskazałem jako cele tego roku te same,
jakie św. Jan Paweł II zaproponował Kościołowi na początku trzeciego tysiąclecia, podejmując w pewien sposób
to, co wskazał już w adhortacji posynodalnej Vita consecrata: „Powinniście nie
tylko wspominać i opowiadać swoją
chwalebną przeszłość, ale także budować nową wielką historię! Wpatrujcie
się w przyszłość, ku której kieruje was
Duch, aby znów dokonać z wami wielkich dzieł” (n. 110).

I. Cele Roku Życia
Konsekrowanego
1. Pierwszym celem jest spojrzenie
w przeszłość z wdzięcznością. Każdy
nasz instytut jest owocem bogatej historii charyzmatycznej. U jego początków obecne jest działanie Boga, który
w swoim Duchu powołuje niektóre
osoby do bezpośredniego pójścia za

Chrystusem, do przełożenia Ewangelii
na szczególną formę życia, do odczytania oczyma wiary znaków czasu, do
twórczego odpowiedzenia na potrzeby Kościoła. Doświadczenie początków następnie wzrosło i rozwinęło się,
wciągając innych członków w nowych
kontekstach geograficznych i kulturowych, tworząc nowe sposoby realizacji
charyzmatu, nowe inicjatywy i wyrazy
miłości apostolskiej. Jest to jak ziarno,
które staje się drzewem, rozprzestrzeniając swe gałęzie.
Dobrze by było, aby w ciągu tego
roku każda rodzina charyzmatyczna
przypomniała swoje początki i swój
historyczny rozwój, żeby podziękować
Bogu, który dał Kościołowi tak wiele
darów, czyniących go pięknym i wyposażonym do każdego dobrego dzieła
(por. Lumen gentium 12).
Niezbędne jest opowiedzenie swojej historii, aby zachować żywą tożsamość, jak również umocnić jedność
rodziny zakonnej i poczucie przynależności jej członków. Nie chodzi o robienie wykopalisk i kultywowanie bezużytecznych nostalgii, ale raczej o odkrycie
na nowo drogi minionych pokoleń, aby
uchwycić w niej inspirującą iskrę, ideowość, plany, wartości, które ją pobudzały począwszy od założycieli i założycielek, od pierwszych wspólnot. Jest to
również sposób na uświadomienie sobie, jak przeżywano charyzmat na przestrzeni dziejów, jakie wyzwolił kreatywności, jakim trudnościom musiał stawić
czoło i jak je przezwyciężono. Można

będzie odkryć niekonsekwencje, owoc
ludzkiej słabości, czasem może nawet
zapomnienie niektórych istotnych
aspektów charyzmatu. Wszystko jest
pouczające, a jednocześnie stanowi
wezwanie do nawrócenia. Opowiadanie swej historii jest składaniem chwały Bogu i dziękczynieniem Jemu za
wszystkie Jego dary.
Dziękujemy Mu szczególnie za minione 50 lat, jakie nastąpiły po Soborze
Watykańskim II, który stanowił „poryw”
Ducha Świętego dla całego Kościoła. Dzięki niemu życie konsekrowane
przeszło owocną drogę odnowy, która
z jej blaskami i cieniami była czasem łaski naznaczonym obecnością Ducha.
Niech ten Rok Życia Konsekrowanego będzie również okazją do wyznania
z pokorą, a równocześnie z wielką ufnością w Bogu, który jest miłością (por. 1 J
4,8), naszej kruchości oraz przeżywania
jej jako doświadczenia miłosiernej miłości Pana; okazją do wołania do świata
z mocą i świadczenia z radością o świętości i witalności większości tych, którzy
zostali powołani do pójścia za Chrystusem w życiu konsekrowanym.
2. Ten Rok wzywa nas również, by przeżywać teraźniejszość z pasją. Wdzięczna
pamięć o przeszłości pobudza nas, byśmy uważnie słuchając tego, co Duch
mówi dziś do Kościoła, coraz głębiej
realizowali konstytutywne aspekty naszego życia konsekrowanego.
Od początków pierwszego monastycyzmu, aż po dzisiejsze „nowe

wspólnoty”, każda forma życia konsekrowanego rodzi się z wezwania Ducha, by iść za Chrystusem, tak jak tego
naucza Ewangelia (por. Perfectae caritatis 2). Dla założycieli i założycielek absolutną regułą była Ewangelia, a wszelka
inna reguła pragnęła być jedynie wyrazem Ewangelii i narzędziem, aby żyć
nią w pełni. Ich ideałem był Chrystus,
całkowite wewnętrzne przylgnięcie do
Niego, aby móc powiedzieć wraz ze św.
Pawłem: „Dla mnie żyć to Chrystus” (Flp
1,21); śluby miały sens tylko po to, aby
zrealizować tę ich namiętną miłość.
W tym roku jesteśmy wezwani, by
postawić sobie pytanie, które brzmi: czy
i jak również my pozwalamy, by Ewangelia była dla nas wyzwaniem; czy jest
ona dla nas rzeczywiście „vademecum”
na każdy dzień i dla decyzji, do których
podjęcia jesteśmy wezwani. Jest ona
wymagająca i żąda, by żyć nią radykalnie i szczerze. Nie wystarczy jej przeczytać (pomimo że jej czytanie i studium
pozostają niezmiernie ważne), nie wystarczy ją rozważać (i czynimy to codziennie z radością). Jezus żąda od nas
jej realizacji, życia jej słowami.
Musimy też zapytać, czy Jezus jest
naprawdę pierwszą i jedyną miłością,
jak to postanowiliśmy, kiedy złożyliśmy
nasze śluby? Tylko jeśli nią jest, możemy i musimy kochać w prawdzie i miłosierdziu każdą osobę, którą spotykamy
na naszej drodze, ponieważ od Niego
poznaliśmy, co to jest miłość i jak kochać: będziemy umieli kochać, bo będziemy mieli Jego serce.

Nasi założyciele i założycielki odczuwali w sobie współczucie, jakie ogarniało Jezusa, kiedy widział tłumy jako
owce zagubione bez pasterza. Podobnie jak Jezus, poruszony tym współczuciem, obdarzał swoim słowem,
uzdrawiał chorych, karmił chlebem,
ofiarował swoje życie, tak też nasi założyciele oddali się na służbę ludzkości,
do której posyłał ich na najróżniejsze
sposoby Duch Święty: wstawiennictwo,
głoszenie Ewangelii, katecheza, edukacja, służba ubogim, chorym… Fantazja
miłości nie znała granic i umiała otworzyć wiele dróg, aby wnieść tchnienie
Ewangelii w kultury i w najróżniejsze
dziedziny życia społecznego.
Rok Życia Konsekrowanego stawia
nam pytanie o wierność misji, która
została nam powierzona. Czy nasze
posługi, nasze dzieła, nasze obecności
odpowiadają na to, do czego wezwał
Duch Święty naszych założycieli; czy są
adekwatne, by osiągnąć ich cele w społeczeństwie i współczesnym Kościele?
Czy coś musimy zmienić? Czy mamy tę
samą żarliwą miłość do naszego ludu,
czy jesteśmy blisko niego, dzieląc jego
radości i smutki, tak aby w pełni zrozumieć potrzeby i móc wnieść nasz wkład,
żeby na nie odpowiedzieć? „Ta sama
wielkoduszność i wyrzeczenie, jakie
pobudzały założycieli – prosił już Jan
Paweł II – powinny poruszać was, ich
synów duchowych, by żywe były nadal
charyzmaty, aby z tą samą mocą Ducha
Świętego, który je rozbudził, nadal się
ubogacały i dostosowywały, nie tracąc
swego autentycznego charakteru, służąc Kościołowi, i by doprowadziły do
pełni ustanowienie Jego Królestwa”1.
Kiedy przypominamy początki, to
ujawnia się dalszy element projektu życia konsekrowanego. Założyciele i założycielki byli zafascynowani jednością
Dwunastu wokół Jezusa, komunią, która charakteryzowała pierwszą wspólnotę jerozolimską. Tworząc swoją wspólnotę, każdy z nich starał się odtworzyć
te ewangeliczne wzorce, być jednego
serca i jednej myśli, cieszyć się obecnością Pana (por. Perfectae caritatis 15).
Życie z pasją chwilą obecną oznacza stawanie się „mistrzami komunii”,
„świadkami i budowniczymi tego
»projektu komunii«, który znajduje się
na szczycie historii człowieka według
Boga”2. W społeczeństwie konfliktu,
trudnej koegzystencji różnych kultur,
ucisku wobec najsłabszych, nierówności, jesteśmy wezwani do zaoferowania
konkretnego wzoru wspólnoty, który
5

Rok Życia Konsekrowanego:
poprzez uznanie godności każdej osoby oraz dzielenie się darem, który niesie każdy z nas, pozwala na życie w relacjach braterskich.
Bądźcie więc kobietami i mężczyznami komunii, bądźcie mężnie obecni
tam, gdzie występują różnice i napięcia,
i bądźcie wiarygodnym znakiem obecności Ducha Świętego, który wzbudza
w sercach pasję, aby wszyscy byli jedno
(por. J 17,21). Żyjcie mistyką spotkania,
„zdolnością odczucia, wysłuchania
innych ludzi. Zdolnością wspólnego
poszukiwania drogi, metody”3, pozwalając się oświecić relacją miłości, która
ma miejsce w między Trzema Osobami
Boskimi (por. 1 J 4,8) jako wzór wszelkich relacji międzyosobowych.
3. Przyjęcie przyszłości z nadzieją pragnie być trzecim celem tego roku. Znamy trudności, jakie napotyka życie konsekrowane w swoich różnych formach:
spadek powołań i starzenie się, szczególnie w świecie zachodnim, problemy
gospodarcze w wyniku poważnego
globalnego kryzysu finansowego, wyzwania umiędzynarodowienia i globalizacji, pułapki relatywizmu, marginalizacja i brak znaczenia społecznego…
Właśnie pośród tych niepewności,
które dzielimy z wieloma nam współczesnymi, realizuje się nasza nadzieja,
będąca owocem wiary w Pana dziejów,
który nam nadal powtarza: „Nie lękaj
się… bo jestem z tobą” (Jr 1,8).
Nadzieja, o której mówimy, nie jest
oparta na liczbach czy dziełach, ale na
Tym, w którym złożyliśmy nasze zaufanie (por. 2 Tm 1,12) i dla którego „nie ma
nic niemożliwego” (Łk 1,37). To właśnie
jest nadzieja, która nie zawodzi i która
pozwoli życiu konsekrowanemu nadal
pisać wielką historię w przyszłości, ku
której musimy zwrócić spojrzenie, mając świadomość, że to właśnie ku niej
pobudza nas Duch Święty, aby nadal
czynić z nami wielkie rzeczy.
Nie ulegajcie pokusie liczb i wydajności, a tym bardziej zaufania własnym
siłom. Analizujcie perspektywy swojego życia i chwili obecnej w uważnym
czuwaniu. Wraz z Benedyktem XVI
powtarzam: „Nie przyłączajcie się do
proroków nieszczęścia, którzy głoszą
kres lub bezsensowność życia konsekrowanego w Kościele naszych czasów;
przyobleczcie się raczej w Jezusa Chrystusa i przywdziejcie zbroję światła –
jak wzywa św. Paweł (por. Rz 13,11-14)
– bądźcie przebudzeni i czujni”4. Kontynuujmy naszą drogę i podejmujmy ją
6

na nowo z ufnością w Panu.
Zwracam się szczególnie do was
młodych. Jesteście chwilą obecną, bo
już żyjecie aktywnie w łonie waszych
instytutów, wnosząc decydujący wkład
ze świeżością i wielkodusznością waszej decyzji. Jednocześnie jesteście ich
przyszłością, ponieważ wkrótce zostaniecie wezwani do przejęcia w swe
ręce kierownictwa animacji, formacji,
posługi i misji. W tym roku będziecie
uczestniczyli w dialogu z pokoleniem,
które was poprzedziło. W braterskiej
komunii będziecie mogli się ubogacić jego doświadczeniem i mądrością,
a jednocześnie będziecie mogli zaproponować mu na nowo ideały, jakie mu
przyświecały w początkach jego życia
zakonnego, wnieść energię i świeżość
waszego entuzjazmu, tak aby wspólnie wypracować nowe sposoby życia
Ewangelią i odpowiedzi coraz bardziej
dostosowane do wymagań świadectwa i przepowiadania.
Jestem zadowolony, dowiadując
się, że wy młodzi z różnych instytutów
będziecie mieli możliwości zgromadzenia się razem. Niech spotkanie stanie
się zwyczajną drogą komunii, wzajemnego wsparcia, jedności.

II. Oczekiwania dotyczące
Roku Życia Konsekrowanego
Czego szczególnie oczekuję od tego roku
łaski życia konsekrowanego?
1. Aby zawsze było prawdziwe to, co
powiedziałem kiedyś: „Tam gdzie są
zakonnicy, tam też jest radość”. Jesteśmy wezwani, by doświadczyć i ukazywać, że Bóg może napełnić nasze serca
i uczynić nas szczęśliwymi, bez potrzeby poszukiwania gdzie indziej naszego
szczęścia; że autentyczne braterstwo
przeżywane w naszych wspólnotach
karmi naszą radość; że nasze całkowite oddanie w służbie Kościoła, rodzin,
młodzieży, osób starszych, ubogich
realizuje nas jako osoby i nadaje pełnię
naszemu życiu.
Aby między nami nie było widać
smutnych twarzy, osób niezadowolonych i niespełnionych, bo „smutne
naśladowanie jest naśladowaniem
żałosnym”. Również my, podobnie
jak wszyscy inni mężczyźni i kobiety,
doświadczamy trudności, nocy ducha, rozczarowań, chorób, utraty sił
ze względu na podeszły wiek. Właśnie
w tym powinniśmy odnajdywać „doskonałą radość”, nauczyć się rozpoznawania oblicza Chrystusa, który stał

posłuszni Kościołowi Świętemu
się podobnym do nas we wszystkim,
a więc doświadczania radości, gdy widzimy, że jesteśmy podobni do Tego,
który z miłości do nas nie odrzucił cierpienia krzyża.
W społeczeństwie, które przechwala się kultem skuteczności, przesadną
dbałością o zdrowie, sukcesem, a które
usuwa na margines ubogich i wyklucza
„przegranych”, możemy naszym życiem
zaświadczyć o prawdzie słów Pisma
Świętego: „ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny” (2 Kor 12,10).
Możemy również zastosować do życia konsekrowanego to, co napisałem
w adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium, cytując homilię Benedykta XVI:
„Kościół nie rośnie przez prozelityzm,
ale »przez przyciąganie«” (n. 14). To
prawda, życie konsekrowane nie rozwija się, jeśli organizujemy piękne kampanie powołaniowe, ale jeśli dziewczęta
i ludzie młodzi, których spotykamy, odczuwają, że ich pociągamy, jeśli widzą
w nas szczęśliwych mężczyzn i kobiety!
Również jego skuteczność apostolska
nie zależy od sprawności i mocy środków. To wasze życie powinno przemawiać, życie, z którego promieniuje radość i piękno życia Ewangelią i pójścia
za Chrystusem.
Powtarzam wam również to, co
powiedziałem w minionym roku do
ruchów kościelnych w wigilię Zesłania
Ducha Świętego: „Wartością Kościoła
jest zasadniczo życie Ewangelią i dawanie świadectwa naszej wierze. Kościół
jest solą ziemi, jest światłością świata,
jest powołany do uobecniania w społeczeństwie zaczynu królestwa Bożego,
i czyni to przede wszystkim przez swoje
świadectwo, świadectwo miłości braterskiej, solidarności, dzielenia się” (18
maja 2013 roku).
2. Oczekuję, że „przebudzicie świat”,
bo cechą charakteryzującą życie konsekrowane jest proroctwo. Jak powiedziałem do przełożonych generalnych:
„radykalizm ewangeliczny nie jest tylko dla zakonników: jest wymagany od
wszystkich. Ale zakonnicy idą za Panem
w sposób szczególny, w sposób prorocki”. To jest priorytet potrzebny obecnie:
„bycie prorokami, którzy świadczą, jak
Jezus żył na tej ziemi… Nigdy zakonnik
nie powinien wyrzec się proroctwa” (29
listopada 2013 roku).
Prorok otrzymuje od Boga zdolność
zgłębiania historii, w której żyje, i interpretowania zdarzeń: jest jak strażnik, który czuwa w nocy i wie, kiedy

nadejdzie jutrzenka (por. Iz 21,11-12).
Zna Boga oraz zna mężczyzn i kobiety,
swoich braci i siostry. Potrafi rozeznać,
a także jasno wskazać zło grzechu i niesprawiedliwości, bo jest wolny, nie musi
odpowiadać przed innymi panami, jak
tylko przed Bogiem, nie ma żadnych
innych interesów niż sprawy Boże. Prorok staje zazwyczaj po stronie biednych
i bezradnych, bo wie, że Bóg jest po ich
stronie.
Oczekuję więc, że nie będziecie
podtrzymywali „utopii”, ale będziecie
potrafili stworzyć „miejsca alternatywne”, w których żyje się ewangeliczną logiką daru, braterstwa, przyjęcia różnorodności, wzajemnej miłości. Klasztory,
wspólnoty, ośrodki duchowości, medytacji, szkoły, szpitale, rodzinne domy
opieki i te wszystkie miejsca, jakie
zrodziła miłość i charyzmatyczna kreatywność, i które jeszcze zrodzą z nową
kreatywnością, powinny być coraz
bardziej zaczynem dla społeczeństwa
zainspirowanego Ewangelią, „miastem
na górze”, które mówi prawdę i wyraża
moc słów Jezusa.
Czasami, jak się to stało w przypadku Eliasza i Jonasza, może nadejść pokusa ucieczki, uniknięcia zadania proroka, ponieważ jest zbyt wymagające,

bo jest się zmęczonym, rozczarowanym
wynikami. Ale prorok wie, że nigdy nie
jest sam. Również nas, tak jak Jeremiasza, Bóg zapewnia: „Nie lękaj się ich, bo
jestem z tobą, by cię chronić” (Jr 1,8).
3. Zakonnicy i zakonnice, jak i wszystkie inne osoby konsekrowane zostały
określone, jak to przed chwilą przypomniałem, „mistrzami komunii”. Spodziewam się więc, że „duchowość komunii”,
wskazana przez św. Jana Pawła II, stanie
się rzeczywistością i że będziecie na
pierwszej linii w podejmowaniu „wielkiego wyzwania, jakie czeka nas” w tym
nowym tysiącleciu: „Czynić Kościół
domem i szkołą komunii”5. Jestem pewien, że w tym roku będziecie poważnie pracować, aby ideał braterstwa, do
którego dążyli wasi założyciele i założycielki, rozwijał się na najróżniejszych
poziomach jak kręgi koncentryczne.
Komunia jest realizowana przede
wszystkim w obrębie poszczególnych
wspólnot instytutu. W związku z tym
zachęcam do ponownego przeczytania
moich częstych wystąpień, w których
niestrudzenie powtarzałem, że krytyka,
plotki, zazdrość, zawiść, antagonizmy
są postawami, które nie mają prawa pojawiać się w naszych domach. Ale przy

tym założeniu otwierająca się przed
nami pielgrzymka miłosierdzia jest
niemal nieskończona, ponieważ chodzi o dążenie do wzajemnej akceptacji
i sympatii, praktykowanie wspólnoty
dóbr materialnych i duchowych, upomnienie braterskie, szacunek dla osób
najsłabszych… Jest to „»mistyka« życia
razem”, czyniąca z naszego życia „święte
pielgrzymowanie”6. Musimy się również
zastanowić nad relacjami między ludźmi różnych kultur, uwzględniając, że
nasze wspólnoty stają się coraz bardziej
międzynarodowe. Jak umożliwić każdemu wyrażenie siebie, bycie akceptowanym z jego szczególnymi darami, stanie
się w pełni współodpowiedzialnym?
Spodziewam się także wzrostu komunii między członkami różnych instytutów. Czyż ten rok nie może być okazją do wyjścia z większą odwagą poza
granice własnego instytutu, aby razem
wypracować na poziomie lokalnym
i globalnym wspólne projekty formacji,
ewangelizacji, wystąpień społecznych?
W ten sposób możliwe będzie bardziej
skuteczne dawanie rzeczywistego
świadectwa profetycznego. Komunia
oraz spotkanie różnych charyzmatów
i powołań jest drogą nadziei. Nikt nie
buduje przyszłości, izolując się ani
7

Rok Życia Konsekrowanego:
też jedynie o własnych siłach, ale rozpoznając siebie w prawdzie komunii,
która zawsze otwiera się na spotkanie,
dialog, słuchanie, wzajemną pomoc,
i chroni nas przed chorobą zamknięcia
się w sobie.
Równocześnie życie konsekrowane
jest wezwane, by dążyć do szczerego
współdziałania różnych powołań w Kościele, począwszy od kapłanów i świeckich, aby w ten sposób „wzrastała duchowość komunii przede wszystkim
wewnątrz nich samych, a następnie
w łonie kościelnej wspólnoty i poza jej
obrębem”7.
4. Oczekuję od was także tego, o co
proszę wszystkich członków Kościoła:
wyjścia z siebie, aby pójść na peryferie
egzystencjalne. „Idźcie na cały świat” –
to były ostatnie słowa, które Jezus skierował do swoich uczniów i które nadal
dziś kieruje do każdego z nas (por. Mk
16,15). Cała ludzkość oczekuje: ludzie,
którzy stracili wszelką nadzieję, rodziny przeżywające trudności, porzucone
dzieci, ludzie młodzi, którym zamknięto wszelką przyszłość, opuszczeni chorzy i osoby starsze, bogaci, nasyceni
dobrami i z pustką w sercu, mężczyźni
i kobiety poszukujący sensu życia, spragnieni tego, co boskie…
Nie zamykajcie się w sobie, nie dajcie się zatruć małymi kłótniami domowymi, nie bądźcie więźniami swoich
problemów. Rozwiążą się one, jeśli wyjdziecie na zewnątrz i pomożecie innym
w rozwiązywaniu ich problemów i głoszeniu dobrej nowiny. Znajdziecie życie
– dając życie, nadzieję – dając nadzieję,
a miłość – miłując.
Oczekuję od was konkretnych gestów przyjmowania uchodźców, bliskości względem ubogich, kreatywności

w katechezie, w głoszeniu Ewangelii,
we wprowadzaniu w życie modlitwy.
Dlatego życzę wam usprawnienia
struktur, ponownego wykorzystania
wielkich domów na rzecz dzieł bardziej
odpowiadających na aktualne potrzeby ewangelizacji i miłosierdzia, dostosowania dzieł do nowych potrzeb.
5. Oczekuję, że każda forma życia konsekrowanego postawi sobie pytania
o to, czego żądają od nas Bóg i współczesna ludzkość.
Klasztory i grupy o orientacji kontemplacyjnej mogłyby spotkać się
między sobą lub na różne sposoby połączyć w celu wymiany doświadczeń
w życiu modlitwy, jak wzrastać w komunii z całym Kościołem, w jaki sposób
wspierać prześladowanych chrześcijan,
jak przyjmować i towarzyszyć tym,
którzy poszukują bardziej intensywnego życia duchowego lub potrzebują
wsparcia moralnego czy materialnego.
To samo mogłyby uczynić instytuty charytatywne, poświęcające się
nauczaniu, promocji kultury, angażujące się w głoszenie Ewangelii czy
wypełniające określone posługi duszpasterskie, instytuty świeckie rozprzestrzenione w strukturach społecznych.
Fantazja Ducha Świętego zrodziła tak
różne sposoby życia i działania, że nie
możemy ich łatwo sklasyfikować lub
umieścić w gotowych schematach.
Nie mogę więc się odnieść do każdej
poszczególnej formy charyzmatycznej.
Niech jednak nikt nie unika w tym roku
poważnej weryfikacji odnośnie do swej
obecności w życiu Kościoła oraz swego
sposobu odpowiedzi na nieustanne
i nowe pytania, jakie podnoszą się wokół nas, na wołanie ubogich.
Tylko w tej wrażliwości na potrzeby

posłuszni Kościołowi Świętemu
świata i w posłuszeństwie impulsom
Ducha Świętego ten Rok Życia Konsekrowanego przekształci się w autentyczny kairòs, czas Boży, pełen łaski
i bogaty w przekształcenia.

III. Perspektywy Roku Życia
Konsekrowanego
1. Listem tym zwracam się nie tylko
do osób konsekrowanych, ale także
do ludzi świeckich, którzy dzielą z nimi
ideały, ducha i misję. Niektóre instytuty zakonne mają długą tradycję w tym
zakresie, inne mają doświadczenie
nieco krótsze. Wokół każdej rodziny
zakonnej, a także stowarzyszeń życia
apostolskiego i instytutów świeckich
jest bowiem obecna pewna większa rodzina, „rodzina charyzmatyczna”, która
obejmuje kilka instytutów, które żyją
tym samym charyzmatem, a zwłaszcza
chrześcijan świeckich, którzy czują się
powołani, właśnie w ich stanie świeckim, do udziału w tej rzeczywistości
charyzmatycznej.
Zachęcam również was, świeckich,
by przeżywać ten Rok Życia Konsekrowanego jako taką łaskę, która może
was uczynić bardziej świadomymi
otrzymanego daru. Obchodźcie go
z całą „rodziną”, by razem wzrastać i odpowiadać na wezwania Ducha Świętego w dzisiejszym społeczeństwie.
W niektórych przypadkach, kiedy osoby konsekrowane z różnych instytutów
będą spotykać się w tym roku między
sobą, starajcie się być obecni także i wy,
jako wyraz jednego daru Boga, aby zapoznać się z doświadczeniami innych
rodzin charyzmatycznych, innych grup
świeckich i wspierać się nawzajem.
2. Rok Życia Konsekrowanego doty-

czy nie tylko osób konsekrowanych,
ale całego Kościoła. Tak więc zwracam
się do całego ludu chrześcijańskiego,
aby coraz bardziej uświadamiał sobie
dar, jakim jest obecność tak wielu osób
konsekrowanych, spadkobierców wielkich świętych, którzy ukształtowali historię chrześcijaństwa. Czym byłby Kościół bez św. Benedykta i św. Bazylego,
bez św. Augustyna i św. Bernarda, bez
św. Franciszka i św. Dominika, bez św.
Ignacego Loyoli i św. Teresy z Ávila, bez
św. Anieli Merici i bez św. Wincentego à
Paulo. Lista ta mogłaby być niemal nieograniczona aż do św. Jana Bosko i bł.
Teresy z Kalkuty? Błogosławiony Paweł
VI stwierdził: „Bez tego konkretnego
znaku miłość ożywiająca cały Kościół
byłaby wystawiona na niebezpieczeństwo oziębienia, zbawczy paradoks
Ewangelii na ryzyko osłabienia, »sól«
wiary na rozcieńczenie się w świecie
zmierzającym do zeświecczenia” (Evangelica testificatio 3).
Zachęcam więc wszystkie wspólnoty chrześcijańskie do przeżywania
tego roku przede wszystkim, aby podziękować Panu i z wdzięcznością przypomnieć o otrzymanych darach, które
nadal otrzymujemy za pośrednictwem
świętości założycieli i założycielek oraz
wierności własnemu charyzmatowi tak
wielu osób konsekrowanych. Zachęcam was wszystkich do zgromadzenia
się wokół osób konsekrowanych, by radować się z nimi, dzielić ich trudności,
by współpracować z nimi, na tyle, na ile
to możliwe, żeby kontynuować ich posługę i ich dzieło, które jest też dziełem
całego Kościoła. Niech odczują miłość
i serdeczność całego ludu chrześcijańskiego.
Błogosławię Pana za szczęśliwą
zbieżność Roku Życia Konsekrowanego
z synodem o rodzinie. Rodzina i życie
konsekrowane są powołaniami wnoszącymi bogactwo i łaskę dla wszystkich, przestrzeniami humanizacji w budowaniu relacji życiowych, miejscami
ewangelizacji. Możemy pomagać sobie
nawzajem.
3. Przez ten list śmiem się również zwrócić do osób konsekrowanych i członków
bractw oraz wspólnot należących do Kościołów innych tradycji niż katolicka. Monastycyzm jest dziedzictwem Kościoła
niepodzielonego, wciąż bardzo żywotnym zarówno w Kościołach prawosławnych, jak i w Kościele katolickim. Z niego, podobnie jak w przypadku innych
późniejszych doświadczeń z czasów,
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kiedy Kościół na Zachodzie był jeszcze
zjednoczony, czerpią natchnienie analogiczne inicjatywy, które zrodziły się
w Kościołach Reformacji, które później
nadal rodziły w swym łonie inne formy
wspólnot braterskich i posługi.
Kongregacja ds. Instytutów Życia
Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia
Apostolskiego zaplanowała inicjatywy
mające umożliwić spotkanie osób należących do form życia konsekrowanego
i braterskiego różnych Kościołów. Gorąco zachęcam do tych spotkań, aby
wzrastało wzajemne poznanie, szacunek, wzajemna współpraca, tak aby
ekumenizm życia konsekrowanego był
pomocą na szerszej drodze ku jedności
między wszystkimi Kościołami.
4. Nie możemy zapominać, że zjawisko
monastycyzmu i innych przejawów
braterstwa zakonnego jest obecny
we wszystkich wielkich religiach. Nie
brakuje doświadczeń, nawet utrwalonych, dialogu międzymonastycznego
pomiędzy Kościołem katolickim a niektórymi z wielkich tradycji religijnych.
Pragnę, aby Rok Życia Konsekrowanego był okazją do oceny przebytej drogi,
do uwrażliwienia w tej dziedzinie osób
konsekrowanych, do zastanowienia się,
jakie dalsze kroki podjąć ku wzajemnemu, coraz głębszemu poznaniu oraz
współpracy w tylu wspólnych dziedzinach posługi życiu ludzkiemu.
Podążanie razem jest zawsze ubogacające i może otworzyć nowe drogi
dla relacji między narodami i kulturami,
które w tym okresie zdają się być najeżone trudnościami.
5. Na koniec zwracam się szczególnie
do moich braci w biskupstwie. Niech
ten rok będzie okazją do przyjęcia serdecznie i z radością życia konsekrowanego jako kapitału duchowego, który
przyczynia się do „rozwoju dobra całego ciała Chrystusa” (por. Lumen gentium 43), a nie tylko rodzin zakonnych.
„Życie konsekrowane jest darem dla
Kościoła, rodzi się w Kościele, rozwija
się w Kościele, całe jest zorientowane na Kościół”8. Dlatego jako dar dla
Kościoła nie jest ono czymś wyizolowanym czy marginalnym, ale najgłębiej do niego należy, znajduje się ono
w samym sercu Kościoła, jako element
decydujący o jego misji, ponieważ
wyraża najgłębszy charakter powołania chrześcijańskiego i dążenie całego
Kościoła Oblubienicy ku jedności z jedynym Oblubieńcem; w związku z tym

„należy (…) nienaruszalnie do jego życia i świętości” (tamże, 44).
W tym kontekście zachęcam was,
Pasterzy Kościołów partykularnych, do
specjalnej troski, by krzewić w waszych
wspólnotach różne charyzmaty, zarówno historyczne, jak i nowe, wspierając,
pobudzając, pomagając w rozeznaniu,
towarzysząc z czułością i miłością w sytuacjach cierpienia i słabości, w jakich
mogą się znaleźć niektórzy konsekrowani, a zwłaszcza wyjaśniając w waszym nauczaniu ludowi Bożemu wartość życia konsekrowanego, tak aby
ukazać promieniowanie jego piękna
i świętości w Kościele.
Zawierzam ten Rok Życia Konsekrowanego Maryi Dziewicy, słuchającej
i kontemplującej, pierwszej uczennicy
swego umiłowanego Syna. Spoglądajmy na Nią, umiłowaną córkę Ojca, przyobleczoną we wszystkie dary łaski, jako
niezrównany wzór pójścia z miłością za
Bogiem i służenia innym.
Wdzięczny już teraz, wraz z wami,
za dary łaski i światła, jakimi Pan zechce
nas ubogacić, towarzyszę wam z apostolskim błogosławieństwem.
Watykan,
21 listopada 2014 roku,
święto Ofiarowania
Najświętszej Maryi Panny
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Rok Życia Konsekrowanego:

posłuszni Kościołowi Świętemu

Teologia

życia konsekrowanego

Symeon S. Masarczyk OFM

Co to jest życie konsekrowane?

Przystąpując do rozważań na temat
konsekracji zakonnej, trzeba wyjaśnić
pojęcie życia konsekrowanego. Konsekracja oznacza poświęcenie, ofiarowanie. Wobec tego teologia życia
konsekrowanego pochyla się nad zagadnieniem Bożego spojrzenia na życie ofiarowane Bogu. Mówi o oddaniu
się do dyspozycji Bogu we wszystkich
sferach życia. Jest to życie poświęcone
Bogu przez specjalny akt konsekracji,
nadający życiu określony, trwały charakter. W pewnym sensie każdy chrześcijanin takiego aktu poświęcenia już
dokonał – miało to miejsce podczas
chrztu św. oraz bierzmowania. Jednak
hasło życie konsekrowane przywołuje
na myśl przede wszystkim życie za10

konne jako konsekrację szczegółową.
Stanowi ono życie poświęcone Umiłowanemu przez profesję rad ewangelicznych. Jest to trwała forma życia,
w której wierni oddają się całkowicie
Oblubieńcowi duszy. Składa się na nią
ofiara miłości obejmująca całe życie,
przyjęcie stałego sposobu życia oraz
nieustanne wybieranie, powtarzanie
aktu woli.
Życie konsekrowane ma swoje charakterystyczne cele:
1) Przede wszystkim jest nim własne
zbawienie, dojście do świętości;
2) Oddanie Bogu chwały poprzez własne życie;
3) Naśladowanie Chrystusa;
4) Budowanie Kościoła;
5) Troska o zbawienie świata;
6) Życie według charyzmatu założyciela.

Boskie źródło konsekracji

Życie zakonne ma swoje źródło
w życiu samego Chrystusa, mimo że
sam Jezus życia zakonnego nie zakła-

dał. Można jednak wyłuskać kilka wypowiedzi Zbawiciela, które jednoznacznie znajdują swoją realizację w profesji
rad ewangelicznych i wskazują na boskie pochodzenie formy życia konsekrowanego.
To sam Jezus Chrystus jest pełnią
konsekracji – On, poświęcony Ojcu,
był Mu posłuszny aż do śmierci. Za akt
konsekracji Mesjasza można by przyjąć
Jego chrzest w Jordanie. W Jezusowym
poświęceniu się Ojcu wyłonią się trzy
aspekty: miłość, krzyż i całkowitość –
całe życie ze wszystkimi Jego sferami
zostało oddane Ojcu. Jezus taką konsekrację realizuje i do takiej konsekracji wzywa: Przykazanie nowe daję wam,
byście się wzajemnie miłowali (J 13,34)
– jest to wezwanie do miłości; Jeśli kto
chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój
i niech Mnie naśladuje! (Łk 9,23) – przykład podjęcia krzyża; zaś wezwanie:
Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj,
co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź
i chodź za Mną! (Mt 19,21) pokazuje
nam decyzję, która jest wyborem totalnym, obejmującym wszystkie sfery
życia ludzkiego. Wobec tych aspektów
trzeba stwierdzić, że źródłem konsekracji jest osobiste wezwanie Chrystusa
do miłości, krzyża i do pójścia za Nim.
Wszystko inne staje się wtórne.

Śluby zakonne formą
dla realizacji konsekracji

Ta decyzja swój wyraz znajduje
w profesji rad ewangelicznych: posłuszeństwa, czystości i życia bez własności, czyli ubóstwa. Realizacja tych

zobowiązań jest i naśladowaniem
Chrystusa, i budowaniem Kościoła.
Wszyscy jesteśmy powołani przez
tego samego Jezusa do tego samego
sposobu życia – wypełniania Ewangelii. Skoro zaś zasiano w nas to samo
ziarno, jest sprawą naturalną, że tworzymy jedną wspólnotę. Pozytywna
odpowiedź na Boże wezwanie zacieśnia więzi między powołanymi. Jakość
relacji między osobami konsekrowanymi znacząco wpływa na jakość
misji przez nich podejmowanej. Nie
głosimy Ewangelii we własnym imieniu, ale w imieniu wspólnoty, która
nas posyła. Wrażenie, jakie po sobie
pozostawiamy, też idzie na konto całej wspólnoty, czy to zakonnej, czy
w sensie szerszym – kościelnej.
Wspólne powołanie, wspólna droga i wspólna profesja są tym, co betonuje nasze zjednoczenie w Kościele.
Ślub czystości staje się naszą odpowiedzią na radę ewangeliczną – Bóg
jest najcenniejszym skarbem, dlatego musimy sprzedać wszystko, by go
zdobyć (por. Mt 13,44-46). Ścisła więź
z Bogiem, jako jedynym Oblubieńcem, jest siłą do zachowania czystości.
Ona zaś uzdalnia konsekrowanego do
apostolskiej płodności i uczestnictwa
w życiu z Bogiem, które w pełni objawi
się dopiero przy zmartwychwstaniu.
Ślub ten pozwala nam już wcześniej
doświadczać tej niebieskiej rzeczywistości.
Ubóstwo ma swoje źródło w życiu
ewangelicznym. Jezus ostrzega bogaczy i uczy, jak posiadać dobra, by nie
przysłaniały one nadrzędnego celu.
Zbawiciel pochwala ubogich, czyli

tych, dla których Bóg jest jedynym
dobrem. Pan Jezus podczas swojego
życia na ziemi wybrał życie ubogie,
tzn. korzystał z dóbr w duchu służby,
jako środek do celów wyższych. Ślub
ubóstwa, jako odpowiedź na wezwanie Jezusa, ma swoje dwa wymiary:
duchowy i materialny. Pierwszy obrazuje postawa człowieka, który ma
świadomość, że wszystko, co posiada jest darem Bożym. Bóg „wypożycza” – by człowiek pomnażał. Rodzi
to postawę wdzięczności. Ubóstwo
duchowe można nazwać pokorą. Jest
sprawą znamienną, że człowiek ubogi duchem jest bogaty Bogiem – jest
osobą szczęśliwą, radosną, pełną pokoju.
Ubóstwo materialne jest drugą
stroną tej samej rzeczywistości. Człowiek ubogi duchem odzwierciedla
swój stan wewnętrzny poprzez ubóstwo materialne. Będąc pełnym Boga,
nie szuka bogactw tego świata, bo
wie, że tylko w Bogu znajduje spokój
jego dusza. Znamienną cechą ubóstwa jest postawa dzielenia się tym,
co się posiada oraz mądrego rozeznawania potrzeb koniecznych od urojonych. W duchu Franciszkowym ubóstwo ściśle wiąże się z pracą i w niej
się wyraża. Brat mniejszy jest ubogi,
bo pragnie sam podjąć pracę na swoje
utrzymanie. Bez pracy człowiek zaczyna żyć na czyjś koszt, co sprzeczne jest
z ewangelicznym ideałem.
Trzecią radą ewangeliczną jest posłuszeństwo. Jest kilka jego rodzajów.
Może nim być posłuszeństwo niewolnicze. Wówczas człowiek wszystko
musi, nie ma własnej woli, robi, co mu

każą. Jest to pewnego rodzaju forma przymusu, gdzie bardzo szybko
kształtuje się człowiek o podwójnej
twarzy – na zewnątrz jest posłusznym
pracownikiem, a wewnątrz zbuntowanym podburzycielem. Poddany żyje
z nienawiścią do swojego pana i wciąż
żywi nadzieje odwetu. Oczywiście takie posłuszeństwo nie ma nic wspólnego z ewangelicznym wezwaniem
do naśladowania Pana. Istnieje także
posłuszeństwo najemne. Najemnik
to ktoś, kto zawiera kontrakt, kto daje
się nająć. Otrzymuje konkretne zadanie do wykonania i nie obchodzi go
to, co przekracza wyznaczone ramy.
Zazwyczaj jest człowiekiem niezadowolonym, szemrzącym, bo czuje się
niedoceniony. Najemnik zna swoją
cenę i jego logika opiera się na zasadzie coś za coś. W końcu można mówić
o posłuszeństwie z miłości. To ideał,
który nakreślił nam Jezus i który stawia przed oczami konsekrowanego:
osoba kieruje się nie musem ani zyskiem, ale wolnym darem – daje, bo
chce. Konsekrowany słucha, bo kocha
i chce wykonać to, co będzie miłe osobie, która prosi, w tym wypadku samemu Bogu.
Konsekracja jest zatem oddaniem siebie na służbę miłości wobec
Umiłowanego. Jest zapieraniem się
siebie, by realizować Boży plan na
swoje życie. Jest rezygnacją z dóbr ze
względu na świadomość, że to Bóg
jest największą wartością życia. Jest
uświęceniem swojego ciała przez
oblubieńczą relację ze Zbawicielem,
który wspaniale zaspokaja potrzeby
ludzkiego serca.
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Działalność instytutów
życia konsekrowanego

– zakony
kontemplacyjne
Baltazar A. Maloila OFM

Wiele razy słyszeliśmy, że każdy z nas
jest powołany do świętości, a więc każdy
z nas ma jeden i ten sam cel – osiągnięcie
życia wiecznego, zjednoczenie z Bogiem.
Lecz to, że mamy jeden cel, nie determinuje nas, jakim sposobem, jaką drogą
go osiągniemy. Pan Bóg daje nam wiele
możliwości w życiu – jeden dochodzi do
celu przez bycie sumiennym lekarzem,
który troszczy się o każdego chorego
z wielką miłością. Inny znów przez pokorne, bez narzekania, znoszenie swojej
choroby, ofiarując swe cierpienia Panu
Bogu.
Obecny rok liturgiczny przeżywamy
pod hasłem Roku Życia Konsekrowanego. Dlatego celem tego artykułu będzie
przybliżenie czytelnikowi roli, jaką odgrywają zakony kontemplacyjne w powszechnej misji ewangelizacji Kościoła,
życia i działalności instytutów życia konsekrowanego.
Jak wspomniano na początku, jest
wiele sposobów na osiągnięcie świętości.
Ale najprościej, co nie znaczy najłatwiej,
można tego dokonać poprzez życie kontemplacyjne, poświęcone całkowicie i radykalnie Panu Bogu. Kluczowym słowem
jest tu słowo radykalnie, gdyż w sposób
ogólny charakteryzuje, a jednocześnie
wyróżnia życie w zakonie kontemplacyjnym od życia w zakonie czynnym. Nie
chcę powiedzieć, że w „zwykłych” zako12

nach brakuje tego radykalizmu. Przecież
samo bycie chrześcijaninem w pewnym
sensie zawiera w sobie cząstkę radykalizmu. Pójście za Chrystusem wymaga
poświęcenia siebie nie tylko od zakonników, ale również w pewnym sensie i od
Ludu Bożego. Ale w przypadku zakonów
kontemplacyjnych ten radykalizm nabiera nowego, szczególnego sensu, co przejawia się w działalności tychże zakonów.
Instytuty oddane bez reszty kontemplacji, złożone z kobiet i mężczyzn, są
chwałą Kościoła i źródłem niebiańskich
łask (8) – takie słowa czytamy w adhortacji św. Jana Pawła II Vita consecrata,
poświęconej życiu konsekrowanemu.
W tym zdaniu zostały określone ogólnie
dwa główne kierunki działalności zakonów kontemplacyjnych. Z jednej strony
mają one być chwałą Kościoła, z drugiej
źródłem niebieskich łask.

Życie zakonne sięga pierwszych
wieków chrześcijaństwa. Jest jakby wpisane w życie Kościoła powszechnego,
jest nieodłączną jego częścią. Można by
powiedzieć, że ideał życia mniszego jest
również ideałem życia chrześcijańskiego w ogóle. Chodzi o to, że życie chrześcijańskie ma polegać na realizowaniu
w swym życiu tego, czego uczy nas
Chrystus w swym Kościele poprzez Pismo Święte. Osoby konsekrowane przez
życie radami ewangelicznymi – w posłuszeństwie, bez własności i w czystości – starają się naśladować Chrystusa
coraz doskonalej. Są wzorem dla innych
chrześcijan, zachęcającym do ciągłego
nawracania się, szukania Boga w swym
życiu. Jednym z kierunków działania
zakonów kontemplacyjnych, które nie
głoszą Ewangelii słowem, jest więc głoszenie nauki Chrystusa przez przykład

własnego życia. Przy czym taki sposób
głoszenia Chrystusa nie ogranicza się tylko i wyłącznie do chrześcijan, którzy już
posiadają w swych duszach ziarno wiary,
ale również do tych, którzy dopiero wstąpili na drogę odnalezienia Jezusa. Święty
Jan Paweł II w swej adhortacji zachęca,
aby zakony kontemplacyjne były obecne tam, gdzie Kościół dopiero powstaje,
gdzie rozpowszechnione są inne religie.
Podsumowując: jedna ze stron działalności zakonów kontemplacyjnych polega
na niesieniu Chrystusa innym ludziom
przez przykład życia swych członków. Ale
żeby coś dawać, trzeba na początku posiąść to samemu. Drugim więc aspektem,
najważniejszym, działalności mnichów
i mniszek jest nieustanne trwanie w kontemplacji Boga, ciągłe budowanie i udoskonalanie osobistej więzi z Chrystusem,
Oblubieńcem.
Proście, a będzie wam dane; szukajcie,
a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam
(Mt 7,7). Święty Jan Paweł II nazywa zakony kontemplacyjne źródłem niebieskich łask. Centralnym punktem życia
członków zakonów kontemplacyjnych
jest Chrystus, a więc modlitwa, jako rozmowa z Nim, trwanie przy Nim, kontemplowanie Jego wielkości i miłości do nas.
Również błaganie w intencjach Kościoła
powszechnego i tych wszystkich, którzy
potrzebują łask i miłosierdzia – to właśnie
jest głównym polem działania zakonów
kontemplacyjnych. W osiągnięciu szczególnej relacji z Bogiem mają pomagać
praktyki duchowe, które są podejmowane, a mianowicie: słuchanie słowa Bożego, uczestnictwo w świętej liturgii, szczególnie w Eucharystii, asceza, modlitwa
(tak wspólnotowa, jak i osobista), umartwienie oraz komunia miłości z innymi
ludźmi, widząc w nich obraz Chrystusa.
Są to jakby filary, na których powinno być
oparte życie kontemplacyjne. Są one niezbędne dla zrozumienia sensu życia zakonnego, przeżywanego w tak radykalny
sposób. Z tej również przyczyny klasztory są dla całego Kościoła powszechnego
oraz dla innych ludzi źródłem łask, wypraszanych przez modlitwy mnichów
i mniszek dla całego świata.
Widzimy więc, że choć zakony kontemplacyjne nie udzielają się w pracy
zewnętrznej Kościoła, to jednak nie oznacza, że niczego nie robią. Wręcz przeciwnie, działalność takich zgromadzeń zakonnych otacza każdego człowieka, cały
Kościół, cały świat – ukazując przykładem
życia drogę do Chrystusa oraz wypraszając u Boga łaski, potrzebne do kroczenia
tą drogą.
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br. Leon M. Stefan OFM

ŚWIADECTWA BRACI
br. Jozafat R. Kik OFM

Pochodzę z Chorzowa Batorego, znanego nie tylko z drużyny
piłkarskiej, ale i też specyficznej
patologii. Moja przygoda z Jezusem zaczęła się stosunkowo późno
jak na chrześcijanina. Przez wiele
lat świadomie odrzucałem Boga.
Jego wizerunek nie zgadzał mi się
z tym, co widziałem i co działo się
wokół mnie. Dlatego uciekałem
w to, co ciemne i mroczne. Fascynowała mnie subkultura gotycka,
z którą się utożsamiałem. Przełomowy moment nastąpił, gdy
usłyszałem, że w kościele Wniebowzięcia NMP w Chorzowie będzie
spotkanie z egzorcystą. Zainteresowało mnie to, więc poszedłem.
Na miejscu okazało się, że spotkania nie będzie. Gdy już wracałem,
podszedł do mnie ksiądz i zaprosił
na spotkanie z młodzieżą. Na początku broniłem się przed tym, ale
tak nalegał, że w końcu się zgodziłem. To było zebranie Ruchu
Światło–Życie. Od tego momentu
wszystko zaczęło się zmieniać. Po
czterech latach technikum hotelarskiego nadszedł moment, kiedy
trzeba było wybrać kierunek studiów, drogę życia. Wtedy do parafii, z której pochodzę, przybyli
franciszkanie, aby głosić nauki na
misjach parafialnych. Ich spontaniczność i radość tak mnie zachwyciły, że zacząłem szukać informacji
o nich. Po kilku tygodniach poczułem, że Jezus chce, bym poszedł za
Nim. Zaufałem Mu i idę…
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Powołanie, czyli taki trochę skok
w przepaść… Powołanie to – jak powiedziała jedna ze świeckich misjonarek pracujących w Peru – życiowe
chcenie.
W zakonie jestem niedługo. Maturę pisałem w 2010 roku i to po niej postanowiłem złożyć dokumenty o przyjęcie mnie do Zakonu Braci Mniejszych
w Prowincji Niepokalanego Poczęcia
NMP w Polsce (popularnie zwanych
bernardynami), zaś w Prowincji Wniebowzięcia NMP jestem od marca 2013
roku.
Gdy patrzę wstecz, to zdaję sobie
sprawę, że myśl o kapłaństwie była
we mnie od najmłodszych lat – oczywiście nie było tak, że 24 godziny na
dobę myślałem: „zostanę zakonnikiem”, ale myśl ta przeplatała się z różnymi wizjami na życie. W pewnym
momencie myśl o służbie Bogu tak
bardzo się nasiliła, że wzbudziła we
mnie bunt i agresję. Chrystus i Jego
Kościół stały się dla mnie czymś zbędnym do egzystencji. Dziś widzę, że
ten czas był potrzebny, aby ze świeżością, z nowym, szerszym, spojrzeniem
odkryć Miłość, odkryć Chrystusa. Bóg
pozwolił mi odsunąć się od Jego Serca, by odczuć, jak bardzo ono mnie
kocha, jak bardzo ja potrzebuję Jego
ciepła. Gdy zaprzestałem wszystkiego, co związane było z byciem katolikiem, a trwało to około roku, poczułem wewnętrzne przynaglenie,
wewnętrzną chęć do odwiedzenia
Jasnogórskiej Pani. Od tamtego spotkania, sakramentu pojednania, rozmowy z pewnym zakonnikiem myśl:
„zostanę zakonnikiem” stała się częstsza i bardziej stała. Do tego momentu słowo „powołanie” kojarzyło mi się
tylko z dwiema rzeczami: zakonnikami oraz głosem. Dziś uważam, że „powołanie to życiowe chcenie” i wcale
nie kojarzy mi się z głosem; może ktoś
słyszy głos, ja jednak twardo stąpam
po ziemi... to chcenie jest niewytłumaczalne: po prostu czuję, że to jest
moja droga, moja miłość, moje powołanie. Święty Jan Paweł II powiedział:
powołanie to dar i tajemnica, i tak jak
nie da się wytłumaczyć, dlaczego
właśnie tę a nie inną dziewczynę wybiera się na żonę, tak też trudno wytłumaczyć, dlaczego wybrałem drogę

rad ewangelicznych. Pan Bóg dawał
i daje wiele znaków, stawia wiele
osób, które pomagają, radzą. Bóg
w całym okresie rozeznawania jest
bardzo cierpliwy. Kiedy nadszedł czas
matury, czas podjęcia decyzji, byłem
przerażony. Bałem się tego wewnętrznego przekonania, a z drugiej strony
myślałem, dlaczego nie iść tam, gdzie
chce Mistrz. Jeszcze przed samymi
egzaminami maturalnymi pojechałem na rekolekcje i podjąłem decyzję.
Myślałem sobie wtedy: „jak chcesz,
Panie Jezu, to ja pójdę, ale wiedz, że
ciężki ze mnie materiał”. Pan Bóg widocznie jakoś sobie radzi z takim marnym narzędziem. Podjęcie decyzji jest
piękne, ale i bardzo bolesne: z tego
wszystkiego najbardziej bolesne były
łzy rodziców, kiedy mówiłem im, że
zostanę zakonnikiem. Dziś każdego
poranka dziękuję Bogu, że mogę być
bratem mniejszym.
Jak wcześniej wspomniałem, początkowo wstąpiłem do Prowincji
Niepokalanego Poczęcia NMP i tam
rozpocząłem formację, lecz w trakcie nowicjatu z przyczyn rodzinnych
(o których nie czas i miejsce pisać)
odszedłem. Wróciłem do domu, zacząłem pracować, złożem dokumenty
na studia pedagogiczne. Rozpocząłem zwyczajne życie, lecz to chcenie
bycia zakonnikiem pozostało w sercu.
W październiku 2012 roku rozpocząłem studia na specjalności pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczowychowawcza. Miałem żal do Pana
Boga, że stało się tak, jak się stało.
Powiedziałem sobie, że zrobię licencjat i jeśli myśl o byciu zakonnikiem
pozostanie, to wrócę do zakonu Jednak okazało się, że wciąż moje myśli
kieruję w stronę klasztoru, że Bóg ciągle nie daje mi spokoju; uległem. Po
pierwszym semestrze studiów wstąpiłem do naszej prowincji zakonnej.
Jestem szczęśliwy. Odbyłem roczny
nowicjat na Wielkopolsce i wróciłem
na Śląsk, by realizować Boży plan.
Każdego poranka powtarzam sobie
słowa, które niegdyś usłyszałem z ust
pewnego mnicha: realizuj plan Mistrza, a będziesz szczęśliwy; pytaj i szukaj odpowiedzi, każdego dnia umieraj,
umieraj dla Miłości. Niech Bóg uwalnia, uzdrawia i prowadzi nas do umierania, prowadzi do Miłości.
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Jeden z najbardziej znaczących
ojców Kościoła, św. Atanazy Wielki, opisując początki życia mniszego
w Kościele, napisał, że w pewnym momencie „pustynia stała się miastem”.
Rzeczywiście, po ustaniu prześladowań oddanie życia za Chrystusa stało
się wśród wierzących o wiele mniej
oczywiste i o wiele mniej realne w perspektywie swoich dni. Nic więc dziwnego, że ci, którzy czuli pragnienie całkowitego oddania Panu, bo przecież
nie brakowało takich chrześcijan, pod

końca. Chociaż, jak powiedziano, dokładne początki życia mniszego giną
w mrokach wieków, tradycja chrześcijańska – która lubi posiadać ojców, by
widzieć w nich obraz Ojca, który jest
w niebie – za ojca (jak powiedzielibyśmy dzisiaj – inspiratora czy promotora) życia monastycznego uważa św.
Antoniego Pustelnika. Warto przyjrzeć
się tej postaci, bo chociaż, jak zobaczymy, obrosła wieloma legendami i idealizującymi ją hagiografiami, do dziś
stanowi zwierciadło, w którym przeglądają się zastępy mnichów i mniszek
szukających dla siebie wzoru i ideału.
Święty Antoni urodził się w miejscowości Koman nieopodal Herakleopolis w Dolnym Egipcie około 251
roku w rodzinie zamożnych ziemian.

posłuszni Kościołowi Świętemu
osiadł na szczycie góry, otoczony celami swoich uczniów, którzy pod jego
okiem ćwiczyli się w naśladowaniu
Chrystusa.
Być może część szczegółów, które
umieścił św. Atanazy Wielki w swojej
Vita Antonii, została dodana po to, by
wzmocnić przekaz mający budować
czytelników, jednak z pewnością – nawet jeśli św. Antoni nie jest ani pierwszym pustelnikiem, ani najbardziej
surowym ascetą – dzieło Atanazego
wywarło ogromny wpływ na duchowość nie tylko ówczesnego świata
chrześcijańskiego, ale także na wieki
następne. Bardzo szybko przetłumaczono je na łacinę i w ten sposób postać tego egipskiego mnicha stała się
wzorem życia nie tylko monastycz-

Ojcowie w Ojcu,

czyli o początkach monastycyzmu
natchnieniem Ducha Świętego zaczynali realizować w swoim życiu to, co
lękał się uczynić bogaty młodzieniec
z Ewangelii. Zostawiali wszystko, co
posiadali, opuszczali najbliższych (por.
Mt 19,16-22) i szli w ustronne miejsca,
aby tam w samotności toczyć walkę
o utworzenie w sobie nowego człowieka, stworzonego na obraz Chrystusa.
Historia chrześcijańskiego monastycyzmu ginie więc w mrokach wieków. Żadne źródło historyczne nie wyznacza dokładnego początku tej formy
życia, co więcej, nie jesteśmy w stanie
stwierdzić, jaka dokładnie idea sprawiła, że naraz „pustynia stała się miastem”.
Możemy jedynie mieć pewność, że inspiracją dlań była chęć realizowania
w swym życiu Ewangelii, chęć oddania
Bogu wszystkiego, pragnienie wcielenia w życie biblijnego radykalizmu,
nade wszystko zaś nurtujące duszę
głębokie pragnienie naśladowania
Chrystusa Pana, oddanego Ojcu aż do
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W wieku 18 lat stracił rodziców, co
zmusiło go do podjęcia opieki nad
młodszą siostrą. Właśnie w tym momencie życia usłyszał owo wezwanie
Chrystusa: „Rozdaj wszystko i chodź
za Mną”, które zupełnie odmieniło
jego życie. Rozdał ubogim dosłownie
wszystko, siostrę powierzył pobożnym
niewiastom, a sam usunął się na skraj
wioski, aby tam wieść życie ascetyczne.
Skraj wioski nie był jeszcze pustynią,
ale przygotowywał młodego ascetę do
podjęcia niezwykłej walki na pustkowiu, gdzie rzeczywiście człowiek może
spotkać Boga, ale gdzie także staje
twarzą w twarz z demonami własnej
słabości i grzesznych skłonności, które
chcą odwieść go od podążania za wolą
Stwórcy. Na pustynię Antoni odszedł
dopiero po jakimś czasie, kiedy zapragnął większej samotności i oddzielenia
od cywilizacji. Najpierw były to groby,
później opuszczona forteca, na koniec
zaś znany już i podziwiany pustelnik

nego, ale chrześcijańskiego w ogóle.
Święty Antoni bowiem widziany oczyma Atanazego to człowiek, który udowadnia, że oddanie całego życia Chrystusowi nadal jest możliwe, że możliwe
jest poddanie całej swojej egzystencji
łasce, że walka, którą toczymy na ziemi,
jest możliwa do wygrania, wreszcie św.
Antoni to także obrońca prawowiernej
wiary katolickiej przed ariańskimi wykoślawieniami. Nic więc dziwnego, że
chrześcijański ideał w osobie św. Antoniego spotkał się z taką popularnością
i wywarł tak wielki wpływ na duchowość Wschodu i Zachodu.
Rzecz jasna, powstanie ruchu monastycznego nie jest związane z samym tylko św. Antonim. Poważnym
zaniedbaniem byłoby nie wspomnieć
tu także o św. Pachomiuszu. Jak Antoni był ojcem życia samotnego, tak Pachomiusz był ojcem życia wspólnotowego mnichów. Dzieliło ich zaledwie
40 lat, łączył kraj pochodzenia (Pacho-

miusz urodził się w Tebach około 292
roku), ale można odnieść wrażenie, że
w chwili, kiedy Pachomiusz stanął na
czele wspólnoty mnichów, życie monastyczne było już doskonale zorganizowane. Chciałoby się powiedzieć, że do
tego czasu społeczna natura człowieka
przeważyła u mnichów i zaczęli gromadzić się w skupiska, najpierw nieformalne (jak wokół Antoniego pod koniec
jego życia), a potem coraz lepiej zorganizowane. Wspólnota w Tabennisi,
którą kierował Pachomiusz, liczyła kilkuset mnichów, mieszkających po kilku
lub kilkunastu w osobnych domach,
w których wspólnie pracowano i modlono się. Ojca całej wspólnoty zwano
po aramejsku abba, co znaczy „ojciec”,
a słowo to stało się odtąd ulubionym
tytułem przełożonego wspólnoty mnichów, dając także, przez pośrednictwo
łacińskiego abbas, początek polskiemu
określeniu „opat”.
Swoistym zwornikiem między dynamicznie rozwijającym się monastycyzmem Wschodu a próbującym go
doścignąć Zachodem był Jan Kasjan,
mnich urodzony około 360 roku na terenie dzisiejszej Rumunii. W młodym
wieku udał się do Palestyny i Egiptu,
skąd przeszczepił zdrowe praktyki
monastyczne na tereny południowej
Galii. Zwłaszcza jego dwa dzieła De
Cœnobiorum insitutis oraz Collationes
patrum wywarły ogromny wpływ na
kształtowanie się ideału mniszego,
przede wszystkim w Kościele zachodnim.
Właśnie w takim klimacie pojawia się postać św. Benedykta z Nursji,
który na Zachodzie stanowi niejako
fundament nie tylko życia monastycznego, ale zakonnego w ogóle. Choć
święty ojciec nie napisał nic ponad
swoją regułę, o nim samym napisano
wiele, począwszy od II księgi Dialogów
św. Grzegorza Wielkiego, stanowiącej
najstarszy zapis biografii Benedykta. Dowiadujemy się z niej, że żyjący
na przełomie V i VI wieku w środkowych Włoszech Benedykt pochodził
z zamożnej rodziny, został wysłany
na studia do Rzymu i, zetknąwszy się
z nieobyczajnością swojego nowego
środowiska, postanowił „pełen wiedzy, choć bez wykształcenia, nieuczony, lecz wiedziony przez mądrość” na
pustkowiu szukać podobania się jedynie Bogu. Sława jego świętości spowodowała, że niedługo mógł się cieszyć upragnionym odosobnieniem.
Odczytując na nowo Boże wezwanie,

Hieronim Bosch: „Kuszenie św. Antoniego”

po wielu perypetiach stanął na czele założonej przez siebie wspólnoty
mnichów-cenobitów, a więc – jak
w przypadku Pachomiusza – żyjących
wspólnie w klasztorze na Monte Cassino. To właśnie tam, dzięki rzadko
spotykanemu zmysłowi praktycznemu, wyczuciu ludzkiej natury, a także,
oczywiście, Bożej mądrości, spisał regułę, która stała się mistrzynią nie tylko dla jego uczniów, ale także (a może
przede wszystkim) dla tysięcy mnichów i mniszek do dnia dzisiejszego.
Wspólnota św. Benedykta jest rodziną, bo przecież rodzina jest dla człowieka środowiskiem najbardziej naturalnym. Rodzinność tę zabezpiecza
postrzeganie przełożonego jako ojca
(abba-opat znaczy „ojciec”) oraz niespotykany nigdzie poza nurtem monastycznym ślub stałości, który należy

rozumieć także w sensie bardzo fizycznym jako przywiązanie do konkretnej
wspólnoty, zgoda na bycie jej integralną częścią z jednej strony, zaś z drugiej
na uznanie innych jej członków za swoich braci na dobre i na złe, do końca
życia. Wspólnota tak rozumiana razem
mieszka, pracuje, odpoczywa, ale nade
wszystko razem odprawia kilka razy
w ciągu dnia i nocy publiczną modlitwę Kościoła, divinum officium, a zadanie to później tak zrosło się ze stanem
mniszym, że zaczęto mawiać, że mnisi
są propter chorum instituti, ustanowieni dla odprawiania liturgii w chórze, co
jest wszakże prawdą, ale niepełną.
Ten skrótowy siłą rzeczy szkic rozwoju życia monastycznego należy uzupełnić jeszcze o kilka obrazów. Trzeba
przede wszystkim stwierdzić, że Reguła św. Benedykta, choć sama w sobie
17

Rok Życia Konsekrowanego:
nie jest dziełem oryginalnym – bo,
jak wykazała krytyka tekstu, stanowi
w znacznej mierze kompilację wielu
różnych dzieł wcześniejszych autorów, wśród których na wspomnienie zasługuje ojciec wschodnich
mnichów św. Bazyli Wielki – okazała
się kompilacją o tyle genialną, że
zdołała w syntetyczny sposób zebrać doświadczenie wielu pokoleń
mnichów, a przy tym nie wykazuje
się w swojej wizji człowieka ani naiwnym optymizmem, ani przesadną
surowością. To właśnie jest główna
przyczyna jej niezrównanej popularności w zachodnim monastycyzmie.
Kolejnym uzupełnieniem, które jednocześnie zamknie ten etap
historii życia mniszego, jest synod
w Akwizgranie, zwołany w 817
roku z inspiracji św. Benedykta
z Anianu. Ten energiczny doradca,
a nawet kierownik duchowy cesarza Ludwika Pobożnego, dążył do
przywrócenia dyscypliny zakonnej
w klasztorach cesarstwa, tak by mogły stać się rzeczywistymi centrami
oddziaływania duchowego oraz
kulturalnego. W tym celu posłużył
się Regułą św. Benedykta z Nursji,
do przestrzegania której zobowiązano wszystkie opactwa; chociaż
jednak upadek cesarstwa karolińskiego nie pozwolił przeprowadzić
tej reformy do końca, życie monastyczne w zachodniej Europie już na
stałe związało się z Regułą, a przez
nią z wielkim opatem z Monte Cassino. Na tym kończy się pierwszy
etap monastycyzmu europejskiego, kiedy to doszło do okrzepnięcia
jego konkretnych form, ale historia
życia mniszego tutaj, jak wiemy, nie
kończy się. Duch Święty powoływał
i powołuje w Kościele jeszcze wielu
mężczyzn i kobiet, którzy nie tylko
sami dążą do zrealizowania w sobie
nowego człowieka, stworzonego
na wzór Chrystusa, ale także pociągają za sobą innych. Wystarczy
wspomnieć choćby początki Cluny,
kamedułów, kartuzów, cystersów…
Powołanie to przygoda. Nie taka
z książek, komiksów albo filmów, ale
przygoda codziennego zapierania
się siebie. Jednak jak każda przygoda jest nieprzewidywalne i fascynujące. Pewnie dlatego do dziś znajdują się tacy, którzy za podszeptem
Ducha mówią tej przygodzie na
wszystko – jedno TAK.
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Historia Prowincji
Wniebowzięcia NMP
(lata 1850–1923)

Metody W. Miś OFM

Początki prowincji, znanej dziś pod
wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, sięgają XVII wieku.
Gałąź zakonu nazywana reformacką
w roku 1623 podzieliła się w Polsce na
dwie kustodie (tzn. jednostki organizacyjne, będące podstawą do utworzenia
nowych, niezależnych prowincji): małopolską pod wezwaniem Matki Bożej
Anielskiej i wielkopolską pod wezwaniem Świętego Antoniego z Padwy.
W XVIII wieku nastąpił bardzo szybki
rozwój zakonu na terenie Polski, tak
że już w I połowie tegoż stulecia z prowincji małopolskiej powstała ruska
prowincja pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej, a w 1750 roku z prowincji
wielkopolskiej wydzielona została prowincja pruska pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Okres rozbiorów i wojny napoleońskie sprawiły, że byt reformackich
prowincji został bardzo zagrożony.
Ostatecznie w wyniku ustaleń kongresu wiedeńskiego (1815) dawne polskie
prowincje znalazły się na terenie trzech
państw zaborczych; Prowincja Wniebowzięcia NMP w większości znalazła
się na terenie Królestwa Prus. Rok 1850
przyniósł pewną nadzieję na odrodzenie życia zakonnego, gdyż rząd pruski
zmienił konstytucję. Na fali tych wydarzeń 3 lata później arcybiskup poznański Leon Przyłuski ofiarował skasowanej pruskiej prowincji franciszkanów

pocysterski klasztor w Ołoboku. Wtedy jednak doszło do ostrego konfliktu
z mieszkającymi tam cysterkami, który
ostatecznie zakończył się tym, że książę Augustyn Czartoryski wykupił dla
franciszkanów poreformacki klasztor
w Miejskiej Górce.
W roku 1855 z klasztorów dawnej
wielkopolskiej Prowincji św. Antoniego
i pruskiej Prowincji Wniebowzięcia NMP
utworzona została Prowincja Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
w Wielkim Księstwie Poznańskim i Prusach Zachodnich. Kres formalnemu istnieniu prowincji dało uchwalone w 1875
roku tzw. prawo o kongregacjach, będące wypadkową długoletniej antykościelnej polityki Ottona von Bismarcka, kanclerza II Rzeszy Niemieckiej i Cesarstwa
Niemieckiego. Na jego mocy zarządzono masową kasatę zakonów katolickich
w Prusach. Polityka tego kanclerza spowodowała powolny faktyczny upadek
prowincji; w wyniku antykościelnych represji całe grupy zakonników Prowincji
Niepokalanego Poczęcia NMP opuściły
Polskę i wyjechały poza jej granice, m.in.
do Stanów Zjednoczonych czy Brazylii;
część przeniosła się do prowincji galicyjskiej. Pozostali na miejscu zakonnicy
byli poddawani dalszym szykanom; nie
pozwalano im przyjmować do zakonu
nowicjuszy, przez co jeszcze formalnie
istniejącej prowincji groziła faktyczna
zagłada. Z polecenia generała zakonu
zakonnicy mieli pozostawać na swych
miejscach tak długo, jak mogli.
Jednak z czasem międzynarodowa
pozycja Cesarstwa Niemieckiego oraz
jego sytuacja wewnętrzna zmusiły
kanclerza niemieckiego Bismarcka do
ustępstw na rzecz Kościoła katolickie-

go i złagodzenie wobec niego swojej
polityki. Po uchwaleniu w 1887 roku
tzw. drugiego prawa pokoju do Niemiec mogły powrócić niektóre zakony.
Na fali tych wydarzeń franciszkanie Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP
zaczęli coraz bardziej działać na rzecz
odrodzenia swojej prowincji, m.in.
przyjmując do zakonu nowe powołania
i wysyłając je do nowicjatów sąsiednich
prowincji czy interweniując u biskupów lub nawet władz niemieckich.
Głównymi „motorami” odrodzenia
prowincji byli o. Pacyfik Bydłowski, a po
jego śmierci o. Remigiusz Binkowski.
Jego urzędowanie zakończył formalny
dekret zarządu zakonu, który w 1890
roku na stanowisko komisarza odradzającej się prowincji powołał o. Anastazego
Szpręgę. Ten za radą bp. Radnera zaczął
powoli przyjmować nowych kandydatów do zakonu, którzy z powodu braku
zgody władz niemieckich na formalne
wznowienie działalności klasztorów
w Miejskiej Górce, Poznaniu, Wronkach,
Wejherowie, Łąkach Bratiańskich i Bysławku formację duchową i intelektualną
odbywali poza macierzystą prowincją
(w prowincjach Krzyża Świętego w Westfalii, Niepokalanego Poczęcia w Galicji
oraz w Kustodii św. Jadwigi na Śląsku).
Ojciec Anastazy Szpręga zmarł w 1911
roku, a do czasu mianowania przez generała zakonu w 1913 roku prowincjała Prowincji Matki Bożej Anielskiej o. Joachima
Maciejczyka na komisarza Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP ciężar utrzymania życia i funkcjonowania prowincji
wzięli na swe barki ojcowie Franciszek
Kowaliński i Antoni Galikowski.
W 1914 roku wybuchła jednak
I wojna światowa, co nie było bez zna-

czenia dla losów zakonników prowincji
Niepokalanego Poczęcia NMP, dla której właśnie wtedy wybrano nowego
prowincjała o. Zygmunta Janickiego.
Zakończenie wojny w 1918 roku i odzyskanie przez Polskę niepodległości
wbrew pozorom nie przyniosły dla
zakonników tego regionu niczego dobrego. Oto bowiem w wyniku postanowień traktatu wersalskiego podzielone zostały pomiędzy dwa państwa
klasztory Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP, a w części Górnego Śląska
przyznanej Polsce znalazły się klasztory
niemieckiej Prowincji św. Jadwigi – Panewniki, Rybnik oraz otrzymane od
prowincji galicyjskiej Chocz i Wieluń.
Sytuacja była patowa, a każde z proponowanych rozwiązań nie mogły przynieść uspokojenia sytuacji.
W 1921 roku definitorium Prowincji
św. Jadwigi z klasztorów w Panewnikach, Choczu, Wieluniu, a potem także
w Rybniku, utworzyło zależny komisariat z o. Kolumbanem Sobotą jako komisarzem i o. Wilhelmem Rogoszem, o.
Ludwikiem Kasperczykiem i o. Augustynem Gaborem jako dyskretami komisariatu. Po zatwierdzeniu tego kroku
przez władze zakonu nowo mianowani
zarządcy komisariatu zależnego rozpoczęli pracę na rzecz odzyskania utraconych klasztorów na Wielkopolsce i Pomorzu. Ostatecznie po uregulowaniu
skomplikowanych kwestii prawnych
na mocy dekretu wydanego 17 marca
1923 roku przez generała Zakonu Braci Mniejszych o. Bernardyna Klumpera, noszącego nazwę Antiqua Ordinis
Provincia, odrodzona została Prowincja
Niepokalanego Poczęcia NMP w Prusach Zachodnich i Wielkim Księstwie

Poznańskim przez przyłączenie do niej
Komisariatu Zależnego św. Jadwigi
(klasztorów w Panewnikach, Choczu,
Rybniku i Wieluniu). Na podstawie dekretu na komisarza powołano o. Kolumbana Sobotę, a w skład zarządu weszli
o. Wilhelm Rogosz, o. Augusty Gabor, o.
Ludwik Kasperczyk i o. Karol Bik; do tytułu prowincji dodano człon in Polonia
Maior, aby ją odróżnić od istniejącej już
prowincji bernardyńskiej o tym samym
wezwaniu.
W kilka miesięcy później po ogłoszeniu i podsumowaniu przez prowincjała Prowincji św. Jadwigi plebiscytu
w sprawie zdeklarowania przynależności do prowincji ogłoszono, że do
odtworzonej prowincji przeszło 58 zakonników – 17 ojców, 11 kleryków, 18
braci zakonnych.
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Cystersi
w Jędrzejowie
z których pochodzą studiujący w Panewnikach cystersi. W tym numerze
zapraszamy do Jędrzejowa.
Bruno Ł. Paterewicz OCist

fot. Łukasz Bełdowski

Archiopactwo cysterskie w Jędrzejowie jest jednym z czterech opactw
tego zakonu w Polsce i jednym z trzech,
które swoich kandydatów do święceń
przygotowuje w Wyższym Seminarium
Duchownym Prowincji Wniebowzięcia
NMP Zakonu Braci Mniejszych, mieszczące się w Panewnikach. W ramach
trwającego Roku Życia Konsekrowanego chcemy przybliżyć Czytelnikom historię i obecną działalność klasztorów,
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Z kart historii

Klasztor i przylegający do niego
kościół jest najstarszym monasterem
cysterskim w Polsce. Został ufundowany jeszcze za życia św. Bernarda z Clairvaux, sięga 1140 roku, a w pewnych
zachowanych fragmentach czasu wcześniejszego, tj. ok. 1110 roku. W miejscu
obecnego kościoła stała mała jednonawowa świątynia rodowa Gryfitów,
dedykowana św. Wojciechowi, a konsekrowana między 1100 a 1118 rokiem
przez biskupa krakowskiego Maura.

Mury absydy tej świątyni oraz fragmenty wieży są zachowane w obecnej zabudowie klasztornej.
Cystersi, którzy przybyli do Jędrzejowa (wówczas Brzeźnicy) z francuskiego opactwa Morimond, niezwłocznie
rozpoczęli budowę nowej świątyni, dla
wzniesienia której inspirację stanowił
kościół klasztorny z burgundzkiego
opactwa w Fontenay. Budową zajął się
najpierw zespół architektów z macierzystego Morimondu, natomiast później pracami kierował wysłany specjalnie przez św. Bernarda mnich Achard
z Clairvaux. Poświęcenia niedokończonej świątyni dokonał, prawdopodobnie
w 1166 roku, arcybiskup gnieźnieński

Jan, towarzyszył mu biskup krakowski
Gedko, który to nieco później ufundował opactwo w Wąchocku. Ostatecznie
prace nad wzniesieniem, zgodnie ze
zwyczajem cysterskim, trzynawowej
bazyliki z transeptem na planie krzyża
łacińskiego, prostokątnie zamkniętym
prezbiterium i czterema kaplicami bliźnimi zakończono przy wydatnej pomocy biskupa krakowskiego Wincentego
Kadłubka w 1210 roku. Wtedy też dokonano konsekracji kościoła, który –
zgodnie z tradycją – poświęcono Matce
Bożej Wniebowziętej oraz, ze względu
na wcześniejszą świątynię, św. Wojciechowi. Kościół cechowały cysterska surowość i prostota.
W połowie XV wieku wprowadzono
do romańskiego wnętrza styl gotycki.
Podjęte z inicjatywy opata Mikołaja
Odrowąża prace sprawiły, że w prostym
dotąd wnętrzu pojawiło się wiele dzieł
malarskich i rzeźbiarskich, z których
niektóre wyszły spod dłuta Wita Stwosza. Kolejna zmiana nastąpiła w XVII
wieku, kiedy to kościół przebudowano
w stylu barokowym. Pojawiły się m.in.
wielki ołtarz, ołtarze boczne, organy,
marmurowa posadzka. W połowie XVIII
wieku dobudowano tak charakterystyczną dla współczesnej bryły kościoła
wschodnią fasadę wraz z dwiema wysokimi wieżami.
Od strony południowej, zgodnie
z budowlaną tradycją cystersów, usytuowano bezpośrednio przylegający
do kościoła klasztor. Został on zbudowany w kształcie czworoboku wokół
kwadratowego wirydarza. Piętrowa
budowla w stylu romańskim została wzniesiona z cegły i kamiennych
ciosów wapieni ze Skowronna. Najważniejszą rolę odgrywało skrzydło
wschodnie, w którym znajdowały się
zakrystia, kapitularz, audytorium oraz
fraternia. Na piętrze mieściło się dormitorium (wspólna sypialnia mnichów)
i schody łączące klasztor bezpośrednio z transeptem kościoła. Niestety,
skrzydło wschodnie nie przetrwało do
naszych czasów. W skrzydle południowym znajdowała się ogrzewalnia, jedyna ogrzewana zimą sala, która służyła
za skryptorium, gdzie mnisi przepisywali książki i uczyli się. Część środkowa
tego skrzydła była przeznaczona na
refektarz, czyli jadalnię mnichów, do
niego przylegała kuchnia, a naprzeciwko niej w wirydarzu znajdował się
pawilon lavabo z ujęciem wody. Skrzydło zachodnie przeznaczone było dla
konwersów. Mieściło ono składy, piw-

nice, warsztaty, aptekę, furtę i sypialnię
konwersów. Skrzydło północne, które
bezpośrednio przylegało do kościoła, spełniało swoją zasadniczą funkcję
wieczorami, bowiem to właśnie tam
mnisi gromadzili się każdego dnia, aby
słuchać czytania duchownego i przygotować się do komplety, która była
ostatnim aktem dnia. W czworoboku
zamkniętych krużganków znajdował
się wirydarz, mały ogród zwany „rajskim dworem”. Zapewniał on mnichom
kontakt z przyrodą przy całkowitym
zamknięciu od świata zewnętrznego.
Uprawiano w nim ozdobne kwiaty oraz
rośliny lecznicze i aromatyczne.
W pobliżu kościoła i klasztoru rozciągały się budynki pomocnicze oraz
ogrody i sady. Od zachodu znajdował
się dziedziniec gospodarczy opactwa,
otoczony budynkami gospodarczymi
i przemysłowymi. Woda z pobliskiej
Brzeźnicy poruszała urządzenia przemysłowe. Nad strumieniem stały młyny i rozciągały się stawy hodowlane.
Całość otoczona była murem z furtą
od strony zachodniej, przy której znajdował się szpital-przytułek dla ubogich
wraz z kaplicą.
Zabudowania klasztorne w ciągu
wieków wraz z niszczeniem, pożarami
czy rozpowszechnianiem się nowych
stylów architektonicznych ulegały
przeobrażeniom. Rozwój opactwa zatrzymał się wraz z wielkim pożarem
z roku 1800, kiedy to spłonęło wschodnie skrzydło klasztoru. Po pożarze,
wobec zagrożenia kasatą i braku środków finansowych, monaster nigdy nie
powrócił do pierwotnej świetności.
W 1855 roku klasztor przejęli franciszkanie reformaci, ale zostali usunięci
przez władze carskie zaledwie 15 lat
później. Car Aleksander III w 1886 roku
zezwolił na ponowne otwarcie kościoła pocysterskiego, jako filii parafii
miejskiej, i odprawianie w nim nabożeństw dla wiernych. W 1913 roku kościół klasztorny stał się świątynią nowej
parafii pw. bł. Wincentego Kadłubka.
Pierwsi proboszczowie znacznie przyczynili się do uratowania kościoła
i klasztoru przed całkowitą dewastacją.
Dokonano szeregu remontów i prac
konserwacyjnych.
Tuż po zakończeniu II wojny światowej do Jędrzejowa powrócili cystersi,
którzy na przestrzeni wielu lat, dzięki
ofiarności miejscowej ludności i zaangażowaniu duszpasterskiemu, przywrócili świątyni dawny blask. W 1953
roku prymas Polski Stefan Wyszyński

podniósł klasztor do stopnia samoistnego przeoratu, a w 1989 roku w miejsce przeoratu wskrzeszono archiopactwo jędrzejowskie.

Życie cysterskie dzisiaj

Opactwo znajduje się na terenie
diecezji kieleckiej, wchodzi w skład dekanatu jędrzejowskiego. Jest jednym
z czterech opactw tworzących Polską
Kongregację Zakonu Cysterskiego.
Obecnie liczy 23 mnichów, którzy na co
dzień wiodą życie oparte na Regule św.
Benedykta oraz podejmują, w miarę
możliwości, pracę duszpasterską zlecaną przez Kościół.
Na temat natury współczesnego
życia cysterskiego w Polsce mówią
zwięźle Konstytucje Polskiej Kongregacji Zakonu Cysterskiego: „Życie cysterskie, jak każde życie zakonne, zmierza
do osiągnięcia doskonałej miłości Boga
i bliźniego drogą rad ewangelicznych
tak, abyśmy w ten sposób prawdziwie
szukali i znajdywali Boga. Pośrednikiem
zaś i drogą do Boga Ojca jest Chrystus
obecny w Kościele, we wspólnocie braci i w sakramentach. Jego to chcemy
naśladować w sposób szczególny, bezpośredni i zasadniczy. Ponieważ naszą
profesję przyjmuje Kościół, dlatego też
w sposób pełniejszy winniśmy oddać
się służbie Kościołowi. Dlatego naśladowanie Chrystusa winno być dla nas
służbą Kościołowi czy to przez modlitwę i pokutę, czy to przez różne formy
apostolatu”.
Jędrzejowscy cystersi od momentu
ponownego osiedlenia się w archiopactwie znaczną część swojej pracy skupiają właśnie na tym ostatnim aspekcie,
na apostolacie, bowiem ich pieczy powierzono jedną z trzech parafii istniejących w Jędrzejowie. W ramach posługi
duszpasterskiej odprawiają Msze św.
i nabożeństwa, spowiadają, katechizują w szkołach na terenie parafii, posługują chorym w tutejszym szpitalu,
nawiedzają ich z kapłańską posługą
w domach, głoszą kazania. Ponadto
prowadzą rekolekcje czy dni skupienia
w parafiach lub innych wspólnotach.
Osobną sferą działalności tutejszej
wspólnoty jest ochrona dziedzictwa
kulturowego zgromadzonego przez
niemal dziewięć wieków istnienia jędrzejowskiego opactwa. Do niej zaliczają się prace restauracyjne przy kościele
i zabudowaniach klasztornych, przyjmowanie i oprowadzanie przybywających licznie pielgrzymów i turystów,
praca naukowa z zakresu historii miej21
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sca, a także przybierająca różne formy
promocja dziedzictwa jędrzejowskiego
klasztoru, w niej zaś pierwsze miejsce
zajmuje szerzenie kultu bł. Wincentego
Kadłubka, który w tym właśnie klasztorze zakończył swoje życie i znalazł miejsce wiecznego spoczynku.
Mniej widocznym z zewnątrz, ale
także istotnym polem działalności
jędrzejowskich cystersów jest praca
w murach klasztoru związana z utrzymaniem domu oraz niewielkiego gospodarstwa rolnego i ogrodu. Mimo że
w wielu dziedzinach prace ogrodnicze
wykonują świeccy pracownicy, i jest
ona w dużej mierze zmechanizowana,
cystersi nie stronią od różnego rodzaju
prac polowych i bynajmniej nie z przywiązania do 900-letniej tradycji. Mnich,
pracując na łonie przyrody, zarówno
900 lat temu, jak i dzisiaj, może w niej
odnaleźć jej Stwórcę.
Nak reślony obraz byłby nie kompletny, gdyby nie wspomnieć
o modlitwie, która jest jakby duszą
i jednocześnie kośćcem wszystkich
podejmowanych przez cystersów prac
i posług. Modlitwa gromadzi wspólnotę pięć razy dziennie, aby poprzez
recytację psalmów, tekstów biblijnych,
a zwłaszcza przez sprawowanie Ofiary Eucharystycznej oddawać chwałę
Bogu. W ten sposób każdy moment
dnia otrzymuje swego rodzaju źródło, które go uświęca. Jednak oprócz
modlitwy liturgicznej, wspólnotowej
każdy mnich poświęca jeszcze swój
czas na osobiste rozmyślanie, czytanie
słowa Bożego, adorację Najświętszego
Sakramentu, nie zapominając przy tym
o najpopularniejszym chyba sposobie
uczczenia Maryi Panny, szczególnej
patronki zakonu, jakim jest Różaniec,
czy o innych osobistych praktykach.
Trudno sobie wyobrazić, aby braterska wspólnota zakonna spotykała się
jedynie przy pracy i modlitwie. Okazji do wspólnego „bycia ze sobą” jest
wiele: posiłki, rekreacje, spacery…
W końcu św. Benedykt nakazuje swoim
uczniom, „aby we wszystkim Bóg był
uwielbiony!”.

Światło z Jędrzejowa

Jędrzejowski konwent jest ponadto stróżem relikwii bł. Wincentego Kadłubka, wybitnego biskupa krakowskiego, dziejopisarza, autora znanej
„Kroniki polskiej” i wreszcie mnicha
cysterskiego, który po rezygnacji z biskupstwa ostatnie lata życia spędził
w tutejszym opactwie. Drogę z Krako-
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wa do Jędrzejowa Kadłubek przeszedł
pieszo jako pobożny pielgrzym. Mnisi,
głęboko poruszeni, wyszli mu naprzeciw. Powitanie miało nastąpić ok. 1
km od klasztoru. Do dziś przypomina
o tym usypany później na tym miejscu
kopiec Spotkania. W murach opactwa
jędrzejowskiego Wincenty Kadłubek
spędził 5 lat. Zmarł 8 marca 1223 roku
i został pochowany w kościele klasztornym pośrodku chóru zakonnego. Prowadząc w klasztorze świątobliwe życie, nadal cechowała go wielka miłość
Kościoła i kraju. Po śmierci, otoczony
cichą, głęboką czcią cystersów, stał się
prawdziwym skarbem i chlubą Jędrzejowa. Jego kult wzmagał się z biegiem
lat. W 1634 roku opat Koniecpolski
dokonał przeniesienia jego szczątków,
zaś w 1764, z inicjatywy opata Zimnickiego i polskich cystersów, został on
beatyfikowany przez papieża Klemensa XIII.
Do grobu bł. Wincentego Kadłubka
wielokrotnie, także prywatnie, przybywał kard. Karol Wojtyła, częstymi gośćmi opactwa byli i są jego następcy na
stolicy krakowskiej oraz biskupi kieleccy. Ważnymi wydarzeniami w najnowszej historii opactwa były wizyty:
w 2003 roku nuncjusza apostolskiego
w Polsce ks. abp. Józefa Kowalczyka
oraz akredytowanego przy Rzeczypospolitej Polskiej Korpusu Dyplomatycznego, a także w 2009 roku wizyta
prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Od
2008 roku w opactwie celebrowane są
kolejne ważne rocznice związane z bł.
Wincentym Kadłubkiem. Jak dotąd były
to: w 2008 roku – 800. rocznica wyboru
na biskupa krakowskiego, w 2010 roku
– 800. rocznica konsekracji kościoła
klasztornego, w 2013 roku – 100-lecie
erygowania parafii pw. bł. Wincentego, w 2014 roku – 250. rocznica beatyfikacji, w bieżącym 2015 roku trwa
800. rocznica wprowadzenia w Polsce
przez bł. Wincentego zwyczaju palenia światła, tzw. wiecznej lampki przed
Najświętszym Sakramentem, w 2018
roku obchodzona będzie 800. rocznica
przybycia bł. Wincentego do Jędrzejowa, zaś w 2023 roku 800. rocznica jego
chwalebnej śmierci.

W opracowaniu wykorzystano materiały z: M. Mnich, 100 lat parafii błogosławionego Wincentego Kadłubka
w Jędrzejowie 1913–2013 oraz strony internetowej: www.jedrzejow.cystersi.pl.
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Wspomnienia
o zmarłych braciach
o. Ezdrasz F. Biesok OFM

Wielki Tydzień
w Niebieskim
Jeruzalem

W archiwum prowincji odnajdujemy piękny tekst opisujący pobyt
polskich żołnierzy armii Andersa pielgrzymujących do Grobu Pańskiego
w Jerozolimie. Wyszedł spod pióra o.
Bogumiła Palli, uczestnika tych wydarzeń. Idąc śladem tych zapisków,
poznajemy piękną postać franciszkanina, wikarego parafii panewnickiej.
Hermenegild Palla urodził się 14
kwietnia 1908 roku w Golasowicach,
w powiecie pszczyńskim, jako syn
Jana i Agnieszki z domu Konieczny.
Początkowo uczęszczał do gimnazjum klasycznego w Katowicach. Po
ukończeniu V klasy, w 1926 roku, odczytując swoje powołanie, przeniósł
się do kolegium zakonnego prowincji
panewnickiej. Gdy ukończył naukę
i zdał maturę, podjął ostateczną decyzję zostania franciszkaninem. Wstępując do nowicjatu, który rozpoczął 29
lipca 1926 roku w Wieluniu, otrzymał
imię zakonne Bogumił. Pierwszą profesję 30 lipca 1927 roku złożył na ręce
o. Michała Porady i podjął seminaryjne studia filozoficzno-teologiczne,
które odbywał w Osiecznej i Miejskiej
Górce w latach 1927–1933. Śluby
wieczyste złożył 31 lipca 1930 roku
w Osiecznej, a całą formację uwieńczył przyjęciem święceń prezbiteratu
7 maja 1933 roku w Poznaniu z rąk bp.
Walentego Dymka. Po nich od razu
został skierowany do Rybnika jako
rektor niższego seminarium. Od 1937
roku przebywał w Panewnikach jako
wikary parafialny.

Tutaj zastała go wojna, którą od
samego początku potraktował jako
osobiste wezwanie i już od 1 września
1939 roku zaczął zajmować się ludnością, która w panice ewakuowała się do
różnych rejonów Polski. Ojciec Bogumił
stanął na czele punktu ewakuacyjnego
w Ząbkowicach, a następnie kontynuował tę działalność w różnych rejonach
kraju, zwłaszcza w okolicach Kielc. Po
zakończeniu kampanii wrześniowej,
od 26 września podjął, z pomocą tajnej organizacji, której był członkiem
i współpracownikiem, pracę duszpasterską nad młodzieżą polską i Polakami, znajdującymi się w trudnej sytuacji.
Jednakże 18 stycznia 1940 roku wobec
gróźb Niemców podjął samodzielną
decyzję przekroczenia granicy węgierskiej. Na Węgrzech zaangażował się
jako kapelan w obozie dla uchodźców
w Alsokoszpont i jako kapelan szpitalny
(23.01–26.02.1940). Niebawem, 26 lutego, na podstawie paszportu wydanego
przez polski konsulat w Budapeszcie,
wyjechał do Jugosławii, gdzie do pracy
duszpasterskiej przyjął go arcybiskup
Zagrzebia Alojzy Stepinac. Jednak Jugosławia nie była celem o. Bogumiła
i wraz z transportem innych Polaków
15 czerwca wyjechał z Zagrzebia i przez
Saloniki, Stambuł, Aleppo i Bejrut dotarł 3 lipca do Latrun w Palestynie, aby
zameldować się w tworzącej się tam armii polskiej. Już 19 lipca został przyjęty
do wojska jako kapelan w 3. Batalionie
Niezależnej Brygady Strzelców Karpackich. Uczestniczył w kampanii libijskiej
(19.081941–22.03.1942), w trakcie której podczas nalotu niemieckiego w lutym 1942 roku został niemalże cudownie ocalony, gdyż przysypały go zwały
ziemi z okopów.
W armii Andersa w czasie kampanii
afrykańskiej był zwyczaj, że na urlopy
żołnierze jeździli do Palestyny. Przyciągały ich sanktuaria Ziemi Świętej, ale
także język polski, który w Tel Awiwie

i Jerozolimie był już wtedy powszechny i pozwalał czuć się choć trochę jak
w Polsce. Także po zakończeniu kampanii libijskiej większa grupa żołnierzy wybrała się na obchody Wielkiego
Tygodnia i Wielkanocy do Jerozolimy.
Wraz z nimi jechał kapelan o. Bogumił.
Była to jego ostatnia podróż. Pociąg relacji El Cantara–Gaza, jeszcze na Synaju,
na stacji Midan koło El-Arish, wykoleił
się; choć w katastrofie zginęło tylko
kilka osób, jedną z nich był właśnie o.
Bogumił Palla. Podczas akcji ratowniczej zauważono, że odniósł ciężkie
rany i próbowano go ratować. Gdy na
moment oprzytomniał, rzekł cichym,
lecz pewnym głosem: Ja już mam dość.
Nie dojadę do Jerozolimy, by ślubowania
Bogu dotrzymać. Wiem, że Wielki Tydzień
będę obchodził w Niebieskim Jeruzalem.
Powiedzcie moim, że tradycji rodzinnej
wiernie strzegłem, że trwam... Reszty
słów już nikt nie dosłyszał, ale jeszcze
wtedy przesuwał paciorki różańca, kurczowo trzymanego w dłoni. Nie wiemy,
jaki ślub złożył i jakiej tradycji rodzinnej
strzegł. Zmarł w szpitalu australijskim
tego samego dnia, 27 marca 1942 roku.
Został pochowany na cmentarzu angielskim w Ramleh koło Liddy w Palestynie.
Jego przełożony w notatce służbowej napisał: Jako kapelan spełniał
sumiennie i gorliwie swoje obowiązki
duszpasterskie podczas całej kampanii
libijskiej, niejednokrotnie wśród silnego
ognia artyleryjskiego i moździerzy NPLA.
Był ogólnie lubiany i szanowany przez
wszystkich żołnierzy Batalionu. Zaś ks.
Józef Joniec, towarzysz wojenny, pisał
po wojnie do gwardiana panewnickiego: Bardzo zacny i świątobliwy kapłan,
bardzo ofiarny w pracy i dobry duszpasterz. Dużo by trzeba pisać o jego pięknym charakterze i cichej pracy kapłańskiej i gorliwości duszpasterskiej. Znany
zaś pisarz emigracyjny Jan Bielatowicz
w swoim dziele „Książeczka. Opowiada-

nia starego kaprala” tak o nim napisał:
Widział dla siebie rolę w pierwszej linii.
Odprawiał codziennie mszę św. w coraz
to innym bunkrze. Zamiast organów grały mu działa, zamiast dzwonków brzęczały odłamki, zamiast kadzideł miał
dym armatni.
Ojciec Bogumił Hermenegild Palla
został odznaczony następującymi odznaczeniami brytyjskimi: „1939–1945
Star”, „Africa Star”, „Defence Medal”,
„The War Medal 1939-1945”. W Nowym
Domu Polskim w Jerozolimie wmurowano ku jego pamięci tablicę ufundowaną przez żołnierzy 3. batalionu.
Wśród rzeczy osobistych o. Bogumiła
znaleziono tekst napisany przez niego
własnoręcznie podczas pierwszego pobytu w Jerozolimie, 7 lipca 1940 roku.
Dom Polski, Jerozolima P.O.B.277
Nabożeństwo w Jerozolimie
dnia 7 lipca 1940 roku
Wąskimi, starożytnymi uliczkami
Jerozolimy kroczą w stronę Domu Polskiego niewidziane dotychczas postacie.
W polskich mundurach idzie sztab Bryga23
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dy Karpackiej na nabożeństwo do kaplicy. W zaułkach miasta znajduje się Dom
Polski i jedna polska kapliczka. W maleńkim i ciasnym, ale nader miłym przybytku Bożym zajęli miejsce przedstawiciele
wojska polskiego. Najbliżej ołtarza siedzi
dowództwo brygady.
W małej kapliczce polskiej, w świętym
mieście Chrystusowym, zajęli miejsca
przedstawiciele władz polskich. Najbliżej ołtarza zajął miejsce wódz Brygady
Strzelców Karpackich ppłk. Kopański, za
nim oficerowie sztabu, wreszcie konsul
Polski w Jerozolimie i garstka Polaków.
Ks. dziekan W. P. Brandys rozpoczyna
mszę św., do której służą mu dwaj księża franciszkanie w polskich mundurach
wojskowych. W czasie mszy św. płyną
melodie polskich pieśni, wykonane przez
chór polskich sióstr, które opiekują się
Polskim Domem w Jerozolimie. Korne
wznoszą się modlitwy do Boga, do Matki
Najświętszej, z serc Polaków wygnanych
z ziemi ojczystej. A Królowa Polski spogląda na swoich rycerzy z obrazu zawieszonego nad ołtarzem, pocieszające
śle spojrzenie, że Ona Królową Polski i że
wyrwie ją z rąk nieprzyjaciół. Po mszy św.
zahuczało potężne „Boże coś Polskę...”.
Wreszcie o. Borkowski, franciszkanin, Polak, opiekun Ziemi św. w wzruszających
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słowach wita żołnierzy polskich w mieście Grobu Chrystusowego. Wita ich jako
Krzyżowców, którzy mają stanąć w obronie tego miejsca św. A dowódcę porównuje do Godfryda de Bouillon: Ty Panie
Pułkowniku, jesteś szczęśliwy, że mogłeś
tu do Ziemi św. przyprowadzić swoich
żołnierzy i stąd rozpocząć wyprawę krzyżową o najświętsze ideały. Z Bogiem rozpocząłeś i bądź pewny, że dzieła swego
dokonasz i wrócisz do Polski oswobodzonej i wolnej. Słowa ks. Polaka na obczyźnie wlewały kojący balsam w złamane
serca żołnierzy polskich i wyciskały łzy.
Po śniadaniu oficerowie sztabowi
z dowódcą na czele szli do Grobu Chrystusowego, aby złożyć hołd i modlić się
o zmartwychwstanie ojczyzny. Wzruszający był to obraz, gdy trójkami, prawie na
kolanach, oficerowie wchodzili do jaskini
Grobu św., klęcząc modlili się i wyjmując
różaniec z kieszeni kładli go na płycie
Grobu św., jakby chcieli złożyć w ofierze
Chrystusowi serca i życie swoje, a usta
szeptały: „Chryste, Ty zmartwychwstałeś
z tego oto Grobu, wskrześ ojczyznę naszą
drogą!”.
Pierwszy ten hołd rycerski od czasów
krzyżowców wywarł niezatarte wrażenie na obecnych jak i na tubylców. Od
tej chwili przez szereg niedziel będą szły
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do Grobu św. pielgrzymki żołnierzy polskich, bohaterów wiary i ojczyzny, gdyż
wolą wodza jest, aby każdy żołnierz mógł
zwiedzić te miejsca św. tak drogie każdemu katolikowi, a szczególnie Polakom.
I będą płynęły polskie, żołnierskie korne
modły z miejsca tragedii i chwały o cud
chwały dla tragicznie złamanej Polski.

Skrwawiona stuła

Przeglądając półki archiwum zakonnego w Panewnikach, odnajdujemy niewielką teczkę, a w niej kilka
dokumentów i garść wspomnień, zaledwie kilka zapisanych linijek o franciszkaninie, wikarym parafii panewnickiej,
kapelanie armii Andersa, o. Fabianie
Waculiku. Kim był? Dlaczego warto
o nim pamiętać?
Gerhard Watzulik urodził się 9 sierpnia 1910 roku w Piekarach Wielkich
(dzisiaj Śląskich) w niemieckojęzycznej
rodzinie Józefa i Matyldy z domu Guss.
Ochrzczono go w miejscowym kościele parafialnym 14 sierpnia. Ojciec był
mistrzem introligatorskim i zmarł dosyć wcześnie w nieznanym nam czasie i okolicznościach. Niewiele wiemy
o jego młodych latach życia. Nie wie-

my też, czy miał rodzeństwo. Katolicki
charakter rodziny zapewne sprawił, że
jako dwunastoletni chłopiec trafił do
niemieckiego prywatnego katolickiego gimnazjum franciszkanów w Nysie,
prowadzonego przez prowincję wrocławską. Przyjęty tam został 24 kwietnia 1922 roku. Nyskie gimnazjum było
szkołą ośmioletnią o profilu humanistycznym, cieszącą się bardzo wysokim
poziomem nauczania. Spełniała ona
rolę niższego seminarium, a więc było
to zarazem kolegium w rodzaju internatu. Pobyt w tej szkole był kosztowny,
lecz uczniowie z uboższych rodzin mogli liczyć na finansowe wsparcie przez
zarząd prowincji. W tym czasie rektorem szkoły był o. Atanazy Burda. Młody
Gerhard, jako że był to okres plebiscytowy, w dokumentacji szkolnej figuruje
jako obywatel niemiecki. Był uczniem
dosyć słabym i musiał repetować jedną klasę. Poza tym oceny otrzymywał
na ogół dobre i dostateczne. Z opinii
końcowej, wystawionej przez dyrektora, dowiadujemy się, że nie sprawiał
co prawda kłopotów wychowawczych,
lecz wobec współuczniów bywał szorstki. Nie odznaczał się też nadzwyczajną
religijnością i rektor wyraził wątpliwość,
czy aby nadaje się do stanu duchownego. W czasie pobytu w Nysie, 25 maja
1924 roku, przyjął sakrament bierzmowania, którego w kościele św. Jakuba
udzielił mu sam kard. Adolf Bertram.
Jako patrona bierzmowania wybrał św.
Tarsycjusza. Pobyt w szkole uwieńczył
maturą 5 marca 1931 roku.
Być może doświadczenia z Nysy
sprawiły, że początkowo obrał drogę
świecką. Bezpośrednio po maturze
wstąpił bowiem na Uniwersytet Wrocławski jako student instytutu ekonomiki produkcji (Betriebswirtschafliches
Institut). Jednak mimo zdanych pierwszych egzaminów poszukiwał dalej
i wkrótce zmienił kierunek studiów,
przenosząc się na uniwersytet do Innsbrucka na wydział prawa i nauki o państwie. Również tam indeks młodego
studenta szybko zapełniał się pozytywnymi wynikami. Koniec 1932 roku stał
się jednak przełomem w jego życiu.
Lata przebyte w kolegium franciszkańskim w Nysie zrobiły swoje i coraz bardziej odzywał się w nim głos powołania.
Zrezygnował ze studiów i wrócił do rodzinnych Piekar, aby wkrótce zadzwonić na furtę klasztoru w Panewnikach
i poprosić o przyjęcie do zakonu. Klasztor panewnicki nie należał już wtedy
do prowincji wrocławskiej, ale na sku-

tek powstania nowych granic państwowych stał się główną siedzibą odrodzonej prowincji śląsko-wielkopolskiej, jak
ją wtedy często nazywano. Nie odbyło
się to bez pewnych trudności, gdyż
wcześniejsza opinia o Gerhardzie z kolegium w Nysie nie była zbyt pochlebna, a proboszcz rodzinnej parafii w Piekarach w wystawionym świadectwie
wymówił się, że nie zna jego osoby,
gdyż ten długo mieszkał poza parafią.
Młody Gerhard był w tym momencie
człowiekiem, który przeszedł już pewną ewolucję. Mimo słabych początków
w gimnazjum okazał się człowiekiem
zdolnym. Poznał inne kraje, zwiedzając
w tym czasie Austrię, Niemcy i Francję.
Znał też dobrze polskie Tatry. Oprócz
rodzinnego niemieckiego władał także
francuskim. Język polski dopiero miał
szlifować w seminarium.
Prowincjał panewnicki o. Augustyn
Gabor, rozpoznając w nim szczerą intencję, od razu podjął decyzję o przyjęciu 23-letniego młodzieńca i wysłał go
do klasztoru w Wieluniu. Tam 21 stycznia 1933 roku wraz z innym współbratem, późniejszym o. Julianem Lewandowiczem, rozpoczął roczny nowicjat
pod kierunkiem magistra o. Michała
Porady. Nadano mu także imię zakonne
Fabian. Nowicjat zakończył 27 stycznia
1934 roku, składając pierwsze śluby zakonne. Kolejnym etapem jego formacji zakonnej był klasztor w Osiecznej,
miejsce studium filozoficznego, którego odbywanie, jako posiadającemu
już pewne wykształcenie, skrócono,
aby w ten sposób jeszcze tego samego roku mógł rozpocząć studia teologiczne we Wronkach. W czasie formacji
zakonnej br. Fabian cieszył się bardzo
dobrą opinią i osiągał dużo lepsze wyniki w nauce niż w kolegium nyskim.
Wysoko oceniano jego kulturę, choć
czasem zwracano uwagę na jego nieco
czupurny charakter. W klasztorze wronieckim 27 stycznia 1937 roku złożył
śluby wieczyste. Tam wreszcie 26 września tegoż roku biskup pomocniczy
poznański Walenty Dymek udzielił mu
święceń kapłańskich. Potrzebna była
do tego dyspensa Stolicy Apostolskiej
z racji skróconego toku studiów. Mszę
św. prymicyjną odprawił nazajutrz, 27
września, w Klausbergu (dzisiaj Mikulczyce).
Ojciec Fabian jako neoprezbiter
został powołany na funkcję wikarego
parafialnego w Panewnikach. Stał się
więc najbliższym współpracownikiem
pierwszego proboszcza Panewnik o.

Karola Bika. Funkcję tę pełnił także po
wybuchu wojny w 1939 roku oraz po
szybkiej zmianie proboszcza o. Karola,
którego już 8 września, ze względów
bezpieczeństwa i grożące mu aresztowanie, zastąpił jako administrator
były magister o. Fabiana i już w tym
czasie eksprowincjał o. Michał Porada,
bardziej akceptowany przez władze
niemieckie. Udzielał się ponadto duszpastersko w okolicznych parafiach. Nie
miał jednak zamiaru spędzać więcej
czasu w okupowanym kraju, tym bardziej że i on spodziewał się rychłego
aresztowania. Podjął decyzję o potajemnym wyjeździe za granicę. Wyprawę przedsięwziął prawdopodobnie
wspólnie z o. Bogumiłem Pallą i o. Marcinem Szawerną, gdyż i oni przeszli taki
sam szlak. Dowiedziawszy się zatem
o dużych potrzebach duszpasterskich
wśród Polaków za granicą, 18 stycznia
1940 roku przedostał się do Węgier,
gdzie od zaraz podjął pracę duszpasterską w obozach dla uchodźców
polskich w Magyarcsaned i SzegedAlsokoszpont. Tam też niezwłocznie
podjął starania o wydanie mu nowego
paszportu i już 26 lutego wyjechał z Budapesztu do Jugosławii, gdzie przez kilka miesięcy służył pomocą duszpasterską wśród ludności chorwackiej. Zdążył
w tym czasie biegle nauczyć się języka
chorwackiego.
Śledząc uważnie przebieg dalszych
działań wojennych, o. Fabian dowiedział się o formującej się polskiej armii
na Bliskim Wschodzie i podjął natychmiastową decyzję o dalszym wyruszeniu w drogę. 15 czerwca wyruszył
z Zagrzebia i przez Belgrad, Saloniki,
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Stambuł i Aleppo przybył do Bejrutu, a ostatecznie 3 lipca 1940 roku do
Latrun w Palestynie. Tam zgłosił się
jako ochotnik do 2. Korpusu Wojska
Polskiego. Został przyjęty 13 lipca
w charakterze kapelana wojskowego
w stopniu kapitana. Na samym końcu
wojskowej karty ewidencyjnej umieścił własnoręczny dopisek: W razie wypadku proszę zawiadomić klasztor oo.
Franciszkanów, Katowice 6. Odtąd na
wszystkich dokumentach przyjmuje
polską pisownię swojego nazwiska:
Gerard Waculik. Rozpoczął się nowy
rozdział w jego życiu.
Świadomy swoich kapłańskich obowiązków, kapelan Waculik nie zadowalał się jedynie służbą wojskową. Czas
wolny od obowiązków wojskowych
poświęcił dla sporej liczby cywilnych
uchodźców, którzy wraz z armią gen.
Andersa przybyli na Bliski Wschód.
Powierzonym zaś sobie żołnierzom
organizował w czasie przepustek pielgrzymowanie do sanktuariów Ziemi
Świętej.
Niemniej od Palestyny o. Fabian
podjął długi szlak bojowy, towarzysząc
z kapłańską posługą żołnierzom 2. Korpusu Wojska Polskiego niemal do ostatnich dni wojny. Już 19 lipca 1940 roku
otrzymał przydział jako kapelan Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich
pod dowództwem płk. Stanisława Kopańskiego i wraz z nią od 19 sierpnia
1941 do 6 lutego 1942 roku brał udział
w kampanii libijskiej przeciw potężnej Afrika Korps gen. Erwina Rommla.
Ze wspomnień jednego z towarzyszy
broni dowiadujemy się o historii, która
w tym czasie przydarzyła się o. Fabianowi, gdy pewnego razu zabłądził na
pustyni i przyszło mu nocować pod gołym niebem. Ułożył się do snu, opierając
głowę na piaszczystym kopczyku. Rano
okazało się, że w tym kopczyku ukryta
była mina przeciwpiechotna. Nikt nie
mógł pojąć, dlaczego nie wybuchła?
Brygada o. Fabiana, rezydująca w forcie
Marsa Matruh, a następnie w Sidi Baggush, brała udział w operacji pod Tobrukiem i Ajn al-Ghazala. Odnosząc w niej
dotkliwe rany, 6 lutego, kapelan Waculik został hospitalizowany i przebywał
w wojskowym lazarecie aż do 6 maja
1942 roku. Następny przydział otrzymał
20 października 1942 roku jako kapelan polowego szpitala zjednoczonej
3. Dywizji Strzelców Karpackich pod
dowództwem gen. Bronisława Ducha.
W tym czasie działania wojenne przeniosły się już do południowych Włoch.
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Tam od 13 grudnia 1943 do 23 kwietnia 1944 roku brał udział w walkach
nad rzekami Sangro i Rapido, na niemieckiej Linii Gustawa (Gustav-Linie),
w południowych Apeninach, a następnie od 24 kwietnia do 31 maja 1944
roku w kluczowym punkcie jej oporu,
pod Monte Cassino. Od 1 czerwca do 4
września uczestniczył w walkach o Anconę i na Linii Gotha (Goten Stellung). 6
sierpnia 1944 roku został kapelanem 3.
Karpackiego Pułku Artylerii, który od 5
września do 10 października 1944 roku
dostał zadanie osłaniania, jako tylna
straż, armii brytyjskiej.
W wojskowych dokumentach kwalifikacyjnych z tego okresu znajdujemy
szczegółowe opisy charakteryzujące
osobę kapelana Waculika. Przełożeni
widzą go jako osobę o wysokim poziomie moralnym i intelektualnym. Jest,
jako kapelan, bardzo czynny, rzutki
i energiczny. Poza pracą duszpasterską
wykazuje dużo starania i inicjatywy na
polu oświatowo-kulturalnym wśród
prostych żołnierzy. W raportach oceniany jest określeniami: Polak-patriota;
fizycznie zdolny i wytrwały na trudy; osiąga bardzo dobre wyniki na zajmowanym
stanowisku; cechuje go duża odwaga
osobista; posiada zdrowy osąd i umiejętnie podchodzi do ludzi; wzór kapelana
wojskowego; zyskuje ogólny szacunek
i sympatię; żołnierze lgną do niego; wybitny. Kilkakrotnie otrzymywał wojskowe
pochwały. W tekście jednej z nich czytamy: Przebywając stale na odcinku bojowym niósł pomoc rannym żołnierzom,
podnosił na duchu walczących żołnierzy i swoją wspaniałą postawą na polu
walki dawał osobisty przykład odwagi
i ofiarnej pracy, za co w imieniu służby
wyrażam mu podziękowanie i udzielam
pochwały.
Od 10 października 1944 do 1 stycznia 1945 roku był już w północnych
Apeninach. Tamże 4 stycznia 1945 roku
został kapelanem jednej z najnowocześniejszych polskich jednostek, 2. Batalionu Komandosów Zmotoryzowanych
pod dowództwem mjr. Władysława
Smrokowskiego, która do 8 kwietnia
1945 roku toczyła boje nad rzeką Senio
i w końcu od 9 do 19 kwietnia stoczyła
swoją ostatnią bitwę o Bolonię i Nizinę
Lombardzką przeciw niemieckiej elitarnej 1. Dywizji Strzelców Spadochronowych (1.Fallschirm-Jäger-Division) pod
dowództwem gen. Richarda Heidricha.
To podczas tej bitwy, 19 kwietnia 1945
roku, zaledwie kilka dni przed zakończeniem wojny, w Castel San Pietro nad
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rzeką Gaianą o. Fabian został śmiertelnie postrzelony przez ukrytego strzelca wyborowego w momencie, kiedy
pochylał się nad ciężko rannym żołnierzem, namaszczając go świętymi olejami. Snajpera szybko schwytano. Okazał
się zmobilizowanym do Wehrmachtu ...
klerykiem jednego z bawarskich seminariów. Ojciec Fabian jako kapelan nie
miał obowiązku być na pierwszej linii
walk i jak za każdym razem, tak i teraz
doradzano mu pozostanie na tyłach,
ale stwierdził, że jego kapłańskim obowiązkiem jest być tam, gdzie są jego
żołnierze.
Ojciec Fabian Waculik przeżył 34
lata życia i 7 lat w kapłaństwie. Został
pochowany 20 kwietnia 1945 roku na
cmentarzu w Faenzie. Egzekwie odprawił ks. kapelan Władysław Cieński. Grób
poległego kapelana znajduje się na
działce polskiej w 4. rzędzie B-1.
Skrwawiona fioletowa stuła, którą
w chwili śmierci miał na sobie bohaterski kapelan, była przechowywana
przez ks. Marcina Wojciechowskiego,
mieszkającego po wojnie w Rzymie,
a następnie przekazana przez o. Chryzostoma Kurka do archiwum prowincji,
gdzie znajduje się do dzisiaj.
Generał Władysław Anders w liście
do ks. Cieńskiego, szefa duszpasterstwa II Korpusu, z 27 kwietnia 1945
roku napisał: Bohaterska śmierć kapelana Batalionu Komandosów, księdza
kapelana Waculika Gerarda, który zginął w ostatniej bitwie na rzeką Gaianą,
przejdzie do historii II Korpusu jako najwznioślejszy dokument duszpasterskiej
pracy.
Ojciec Fabian Gerard Waculik otrzymał następujące brytyjskie i polskie
odznaczenia wojskowe: „1939–1945
Star”; „Africa Star”; „Italy Star”; „Defence
Medal”; „War Medal 1939–1945; „Krzyż
Pamiątkowy Monte Cassino”; „Krzyż
Walecznych”; „Medal Wojska”; „Srebrny
Krzyż Orderu Virtuti Militari V Klasy”.
Uroczystość nadania tego ostatniego odbyła się pośmiertnie na podstawie zarządzenia kierownika Ministerstwa Obrony Narodowej Rządu
na uchodźstwie gen. Mariana Kukiela
w uroczystość św. Franciszka, 4 października 1945 roku, w Rzymie po Mszy
św. w Santa Maria Sopra Minerva w sali
Sede Laureati Cattolici w obecności
ambasadora Rządu RP na uchodźstwie
przy Stolicy Apostolskiej Kazimierza Papée, nuncjusza apostolskiego w Polsce
abp. Filippa Cortesiego i biskupa polowego Wojska Polskiego Józefa Gawliny.

Warto
przeczytać
O kapłaństwie, celibacie i małżeństwie z rozsądku
Jak odkryć powołanie? Ksiądz i kobieta, celibat – to tylko niektóre z tematów,
na które stara się odpowiedzieć ojciec Joachim Badeni OP. Ten wówczas 97-letni
dominikanin dzieli się swoim doświadczeniem na drodze kapłaństwa. Ukazuje on
piękno powołania, lecz nie boi się wspomnieć o zagrożeniach, jakie kapłan może
spotkać na swojej drodze: „ksiądz jest nosicielem najgłębszej tajemnicy, jaką można sobie wyobrazić”; „Drobne sprawy kryją w sobie olbrzymie tajemnice i dlatego
potrzebne jest wtajemniczenie, inaczej [kapłan] będzie mechanicznym szafarzem
sakramentów”. Jego wypowiedzi są niezwykle szczere, ale także pełne humoru, jak
na ojca Joachima przystało.
Dużo miejsca poświęcono kwestii celibatu, ludzkiej czystości. Ojciec otwarcie
stwierdza, że „najtrudniejszą rzeczą w życiu kapłana jest brak kobiety”. Stara się
jednak dać receptę, jak przeżyć kapłańskie życie w czystości. Mówi z humorem:
„Z miłością Boga nie ma problemów, natomiast z kobietą bywa raz tak, raz tak”.
W swoich wypowiedziach ojciec Badeni dzieli się swoim doświadczeniem, które może być cenne dla młodych kapłanów i kleryków. Radzi: „Ksiądz powinien być
zupełnie normalny, bez żadnej pozy klerykalnej, bez żadnych namaszczeń, bez
żadnego wynoszenia się, bez cienia tego wszystkiego”.

Zobaczyć Boga
Według ojca Badeniego kontemplacja jest oglądaniem Boga: „Poza tym kontemplacja jest zupełnie prosta. Do tego nie potrzeba matury, tylko wiary”. Książka
jest zapisem trzech konferencji, które o. Joachim wygłosił w 1984 roku w Krakowie. Podaje w nich wskazówki, jak spotkać Boga i wejść z Nim w relację. „Tak jak
zakochani zmierzają w stronę małżeństwa, podobnie osoba pociągnięta urokiem
miłości Boga pragnie związać się z nim na stałe (...) Wytrwała kontemplacja prowadzi od przeżycia do zamieszkania”.
To doskonała książka dla tych, którzy chcą odświeżyć swoją modlitwę, wiarę,
spojrzenie na wartość spotkania z Bogiem twarzą w twarz. Doskonała szkoła modlitwy. „A najbliższa gwiazda oddalona wiele lat świetlnych od Ziemi. Nagle objawia się olbrzymia przestrzeń i doświadczam aktu obecności. Nagle milionowe
przepaści lat świetlnych są tutaj widoczne w tym cieniu źdźbła trawy. I dzwoni
dzwon na jutrznię. Noc daje poczucie ogromu przestrzeni. To jest właśnie ten czas
po północy, kiedy nagle doznaje się takiego przeżycia ogromu, w którym obecny
jest Bóg”.

Ojciec Joachim Badeni, właśc. Kazimierz Stanisław hrabia Badeni herbu Bończa (ur. 1912 w Brukseli,
zm. 2010 w Krakowie), polski prezbiter rzymskokatolicki, dominikanin, mistyk, duszpasterz akademicki,
rekolekcjonista, autor licznych książek.
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Życie braci
br. Antoni Sumera OCist

br. Fabian Skowron OCist

Imieniny zakonne: 17 stycznia
Rok studiów:
II

Imieniny zakonne: 20 stycznia
Rok studiów:
I

Salomon D. Duplicki OFM

br. Robert
Antkiewicz OCist
Imieniny zakonne: 26 stycznia
Rok studiów:
II

Solenizanci
br. Leon Stefan OFM

br. Jozafat Kik OFM

Imieniny zakonne: 10 listopada
Rok studiów:
I

Imieniny zakonne: 12 listopada
Rok studiów:
I

dk. Kolumban
Knopik OFM
Imieniny zakonne: 23 listopada
Rok studiów:
VI
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br. Tymoteusz
Kaczmarczyk OCist

dk. Tymoteusz
Krajewski OFM

Imieniny zakonne: 26 stycznia
Rok studiów:
V

Imieniny zakonne: 26 stycznia
Rok studiów:
VI

br. Sylwan Ogłoza OFM

Baltazar Maloila OFM

br. Stefan Żmuda OCist

br. Metody Miś OFM

dk. Mirosław Góra OFM

Imieniny zakonne: 28 listopada
Rok studiów:
V

Imieniny zakonne: 6 stycznia
Rok studiów:
III

Imieniny zakonne: 26 stycznia
Rok studiów:
VI

Imieniny zakonne: 14 lutego
Rok studiów:
V

Imieniny zakonne: 26 lutego
Rok studiów:
VI

29

Życie braci

Obiektyw
„Śladami Patriarchy”
nr 1 (151) 2015

Działo się

,
czyli z życia naszego seminarium
OCist złożył na ręce ojca opata Eugeniusza
Augustyna profesję uroczystą. Bratu Zachariaszowi życzymy obfitości łask Bożych
i wstawiennictwa św. Bernarda.
Bruno M. Watoła OFM

Wigilia w WSD
18 grudnia 2014 roku odbyła się wigilia
dla wspólnoty seminaryjnej. Następnego
dnia bracia rozjechali się do klasztorów
naszej prowincji, aby pomóc współbraciom w okresie świąt Bożego Narodzenia.
Również bracia cystersi udali się do swych
opactw.
Adoracja przy żłóbku
dla rodziców braci DPC
6 stycznia w bazylice panewnickiej odbyła
się adoracja dla naszych rodziców. Po niej
razem z nimi uczestniczyliśmy w Eucharystii, której przewodniczył o. Witosław
Sztyka, rektor seminarium, a uświetniła
ją schola seminaryjna. Po Mszy św. bracia
pierwszego roku przedstawili przygotowane przez nich jasełka.
Adoracja WSD i WŚSD
8 stycznia Bożą Dziecinę w panewnickim
żłóbku adorowali klerycy katowickich seminariów. Po adoracji uczestniczyli oni
w uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem abp. Wiktora Skworca, metropolity
górnośląskiego. Zakończeniem adoracji
była wspólna agapa w klasztornym refektarzu.
Dzień Cysterski
26 stycznia po raz drugi w naszym seminarium odbył się Dzień Cysterski. Jest to inicjatywa cysterskich seminarzystów, przygotowujących się do święceń w panewnickim
seminarium. Bracia tym razem udali się do
opactwa w Szczyrzycu, by wspólnie spędzić czas i oddać się modlitwie.
Śluby wieczyste brata cystersa
25 stycznia brat Zachariasz Artur Mikrut
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Dzień Islamu
27 stycznia odbył się XV Dzień Islamu przy
naszym seminarium duchownym. Organizatorem spotkania od wielu lat jest ojciec rektor Witosław Sztyk oraz dr Mariola
Kozubek. Temat tegorocznego spotkania
brzmiał: „Ku prawdziwemu braterstwu między muzułmanami i chrześcijanami”.
Wieczór poetycki
W niedzielę 25 stycznia odbył się wieczór
poetycko-kolędowy, w którym brały udział
dzieci niepełnosprawne oraz bracia WSD.
Odwiedziny prowincjała
z Prowincji Misyjnej św. Antoniego
W czwartek 5 lutego niespodziewanie
w naszym seminarium duchownym pojawili się niezwykli goście z Boliwii: prowincjał o. Orlando oraz jego sekretarz o. Benhur. Przybliżyli nam oni specyfikę posługi
w Ameryce Łacińskiej, szczególnie w ich
kraju. Ojciec Orlando podziękował również
za współpracę i wsparcie personalne.
Dzień Życia Konsekrowanego
2 lutego w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach metropolita katowicki abp Wiktor
Skworc przewodniczył Eucharystii z okazji
Światowego Dnia Życia Konsekrowanego.
Homilię wygłosił bp Adam Wodarczyk. Tradycyjnie po Mszy św. osoby zakonne wraz
z księżmi biskupami spotkali się na wspólnym poczęstunku w WŚSD.
Egzamin ex universa
i obrona prac magisterskich
19 lutego, po sześciu latach nauki, bracia
diakoni uwieńczyli swe trudy egzaminem
ex universa oraz uzyskali tytuł magistra teologii. Teraz czeka ich tylko przygotowanie
do przyjęcia święceń prezbiteratu.

26.01.2015

26.01.2015

Za zgodą Ministra
Prowincjalnego Prowincji
Wniebowzięcia NMP
Zakonu Braci Mniejszych
w Polsce
2.02.2015

2.02.2015

5.02.2015
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