


SŁOWEM NA POWITANIE

Skąd się bierze dobre życie? Skąd się bierze 
szczęście? Skąd się bierze radość? – takie py-
tania usłyszałem pewnego dnia, oglądając 

program w telewizji przerwany reklamą, z której roz-
brzmiewały owe pytania. Oczywiście reklama dała 
szybko odpowiedź, sprowadzając ją do nabycia 
jakiegoś błahego artykułu spożywczego. Jednakże 
pytania są ważne i piękne, i chyba powinny co jakiś 
czas bardzo serio wybrzmieć w naszym życiu.

Bardzo miło jest nam zagościć pośród Was, Drodzy 
Czytelnicy, nowym numerem pisma braci kleryków 
naszego seminarium. Tym razem nosi ono tytuł: 
„Wypłyń na głębię!” i, najprościej mówiąc, chce za-
prosić do pomyślenia właśnie o tym: skąd się bierze 
dobre życie, szczęście, radość? Nasi bracia odkryli, 
że jest to mocno wpisane w dar powołania, jakie 
otrzymuje człowiek od Pana. Wiem, wiem… zaraz 
można pomyśleć: „to dla nich ważne, aby myśleli 
o darze powołania życia zakonnego, kapłańskiego. 
Ja mam inne sprawy na głowie…”. Zamieszczone 
tu artykuły mają być impulsem do tego, abyś i Ty, 
Droga Czytelniczko i Drogi Czytelniku, odkrył głębię 
swojego powołania, którym obdarza Cię Pan. Tak! 
Wy także jesteście powołani! Właśnie do dobrego 
życia, szczęścia i radości… Wraz z braćmi klerykami 
pragnę Was bardzo serdecznie zaprosić i tym razem 
do wspólnego wypłynięcia jeszcze raz na „głębię 
naszego życia”, by i tym razem zobaczyć, jak Pan 
powołuje swoich uczniów – czyli każdego z nas  –
do odkrywania tajemnic dobrego życia, szczęścia              
i radości. Wypłyńmy razem, biorąc do rąk ten nu-
mer „Naszego Życia”. Zapraszam! Zapewniam tak-
że o naszej modlitwie w Waszej intencji.

Bóg pragnie naszego szczęścia, dlate-
go do każdego z nas kieruje te sło-
wa: „Wypłyń na głębię!”. Ale cóż to 

znaczy? Pójdź do zakonu i będziesz szczę-
śliwy? Załóż rodzinę i osiągniesz szczę-
ście? Nie, jest to coś naprawdę głębszego, 
bo dobrze wiemy, że są rodziny i duchow-
ni, którzy mają problem ze szczęściem. 
W tych słowach Bóg zaprasza każdego 
z nas do zażyłej relacji z Nim. Do relacji 
pełnej zaufania, miłości i nadziei. Tylko 
życie głęboko zakorzenione w Chrystusie 
prowadzi do pokoju serca. 

W tym numerze „Naszego Życia” chcieli-
śmy poruszyć temat POWOŁANIA. Czym 
ono jest? Do czego można być powoła-
nym? Jak wygląda nasze życie francisz-
kańskie? Każdy z nas jest przede wszyst-
kim powołany do tego, aby w swojej 
rodzinie, w miejscu swojej pracy, w co-
dziennych obowiązkach realizować swo-
je najważniejsze powołanie – bycia blisko 
Boga.

Drodzy Czytelnicy, niech Dobry Bóg Wam 
błogosławi i niech każdy nowy dzień przy-
nosi Wam dużo radości. Tej radości, która 
płynie z Bożej miłości do każdego z nas. 
Dziękujemy każdemu z Was za Waszą mo-
dlitwę i za wszelką pomoc naszemu semi-
narium. 

Drodzy Czytelnicy, 
Przyjaciele naszego Seminarium! Pokój i Dobro!

br. Alaksiej M. Juchniewicz, 
Redaktor naczelny

o. Mariusz Fałkowski, 
Wicerektor WSD
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Przenieśmy się na krótką chwilę w czasie do ok. 60 r. do gminy pierwszych chrześcijan w Koryncie. 
Jej członkami byli ludzie posiadający liczne charyzmaty, łaski oraz nieprzeciętne i głębokie zrozu-
mienie wiary. Mogli się poczuć przez to naprawdę wyjątkowi, wybrani i powołani przez Boga. A teraz 
wróćmy na stałe do roku 2018 do naszych gmin chrześcijańskich w Krakowie, Szczecinie, Berlinie 
i na całym świecie. Ilu dziś jest takich członków w tych wspólnotach? Intelektualistów, ludzi mą-
drych, głębokich, uduchowionych, obdarzonych łaskami? Z pewnością jest ich wielu. Jednak po-
dobnie jak wtedy w Koryncie św. Paweł interweniował, aby chrześcijanom przypomnieć istotę ich 
wiary, powołania i misji, tak wydaje się to potrzebne nie mniej także dzisiaj. 

W sercu Kościoła będę...

Mądrość czy miłość?

Pierwszy List św. Pawła do Ko-
ryntian jest szczególnie związany 
nie tylko z problemami w Koryncie, 
ale i z zagadnieniem miejsca w Ko-
ściele każdego człowieka. Paweł pi-
sze między innymi o powołaniu 
apostolskim, małżeńskim, do życia 
dziewiczego czy do różnych posług. 
Powołanie w Kościele przecież za-
wsze odnosi się do jakiegoś stanu, 
działania i wyboru formy życia. Ko-
ściół jest Ciałem, a ciało ma swoje 
członki. Każdy członek ciała posiada 
konkretne zadanie i chociaż każdy 
inne, to wszystkie są równie ważne. 
Pośród tych wielu powołań najważ-
niejsze staje się jednak nie to, kim się 
jest, ale to, jakim się jest, czyli zacho-
wywanie przykazań Pana. Natomiast 

przy samym już wyborze sposobu 
życia najważniejsze jest spojrze-
nie na to ostateczne i powszechne 
powołanie do życia wiecznego, do 
którego wezwani są wszyscy ludzie.  

 Koryntianie zmagali się 
między innymi z problemem wie-
dzy. Chociaż sama w sobie jest po-
trzebna, to jednak w ich przypadku 
doprowadziła ich do pychy i braku 
miłości. Stąd Apostoł przypomi-
na im prawdziwą Mądrość. Jest 
nią Ukrzyżowany Mesjasz, Jezus 
Chrystus. Wobec Ukrzyżowanego 
Mesjasza cała mądrość świata jest 
głupstwem, a szukanie jej jest ty-
powe dla wrogów Krzyża. Dlacze-
go? Nikt w Izraelu nie spodziewał 
się takiej odsłony Mesjasza. Nikt 
nie przewidywał takiej ekonomii 

zbawienia. A Bóg objawił w spo-
sób ostateczny sam siebie światu, 
swoją miłość i mądrość, i zrobił to 
właśnie przez Krzyż. Mądrość Krzy-
ża jest mądrością dla tych, którzy 
zrozumieli Chrystusa, nie szuka-
ją siebie, ale naśladują Kogoś, kto 
przeszedł już tę drogę przed nimi. 

Mądrość, która tak zafascynowa-
ła Koryntian, doprowadziła do roz-
łamów w ich wspólnocie. Nawet św. 
Pawła uznali za zbyt prostego czło-
wieka, bo przecież oni szukali cze-
goś głębszego. Paweł więc pisze do 
nich, aby przypatrzyli się sobie, swo-
jemu powołaniu i zobaczyli, że sami 
z siebie nic nie znaczą. Apostoł chce, 
aby oni ponownie zobaczyli swo-
je nic. Właśnie to nic chce powołać 
Bóg, aby On był wszystkim w nich.
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Co masz, czego byś                              
nie otrzymał?

Paweł mierzy się więc z kolejnym 
problemem wspólnoty. Jest to poczu-
cie Koryntian, że są kimś, że już kró-
lują i obfitują. Oni zaczęli się wynosić 
z powodu tego, kim są, z darów, jakie 
otrzymali, i mądrości, jaką posiadają. 
Apostoł stawia ich do pionu. Przypomi-
na im ich cielesne postępowanie, ich 
grzechy, rozpustę, brak szacunku do 
Eucharystii. Pokazuje im ich niemoral-
ne postępowanie. Oni chcieli Chrystusa 
bez Krzyża, chcieli darów, łask, wyjąt-
kowości, ale bez zmiany życia. Takie 
chrześcijaństwo jest jednak tylko iluzją 
– nie istnieje. Nadto Paweł ukazuje sie-
bie i swoje wyniszczenie, wyszydzenie, 
jakiego doświadcza, i ubóstwo, które 
znosi dla Ewangelii. A patrząc obiektyw-
nie, to on, jako Apostoł 
Narodów, miał więk-
sze prawo, by wyno-
sić się ponad innych. 
Skoro jednak on tego 
nie robi, to dlaczego 
tak postępują Koryn-
tianie? Paweł daje im 
piękny obraz samego 
siebie, czyli człowie-
ka, który bez reszty dał się pochłonąć 
Chrystusowi, stracił sam siebie, by stać 
się wszystkim dla wszystkich. Nie liczył 
się on, jego prawa, przywileje, god-
ności, ale Chrystus i Jego Ewangelia. 

Pod koniec listu wymienia także te róż-
ne dary, łaski, charyzmaty, które tak pocią-
gały tych ludzi. Były dla nich największym 
skarbem. To pożądanie sprawiało, że sta-
wali się ludźmi, których jakby nie obcho-
dził Chrystus jako Osoba, ale tylko to, co On 
może im dać. Św. Paweł, wyliczając te dary, 
stwierdza na koniec: „lecz wy starajcie się 
o większe dary, a ja wam wskażę drogę 
jeszcze doskonalszą”. I w tym momencie 
listu rozpoczyna się najpiękniejszy hymn 
o miłości. Oto istota! Do tego zmierza Pa-
weł w nauce, aby każdy zrozumiał, że istotą 
chrześcijaństwa i sensem każdego powoła-
nia, działania i bycia w Kościele jest miłość.

Czy jest to nauka tylko Pawła? Otóż nie. 
Tak samo św. Jan w swoim liście jasno pi-
sze, że tylko ten człowiek naprawdę „zna 
Boga”, który kocha, żyje miłością, przeba-
cza, bo Bóg jest miłością. Inaczej całe ży-

cie chrześcijańskie da-
nej osoby jest ciągłym 
kłamstwem. Dla Jana 
miłość jest „światłością 
świata”, jest owym ar-
che, czyli sensem, istotą, 
pierwszą zasadą po-
wstania świata, jego po-
czątkiem, którego szu-
kali przez wiele wieków 

filozofowie. To nie bezosobowa siła, ale to 
właśnie Ukrzyżowany Chrystus. On jest tą 
miłością, On jest początkiem wszystkiego. 
To Jezus Chrystus zniszczył dzieło szatana, 
który wciąż dąży do tego, aby okłamać 

świat i ludzi, że nie ma miłości, że ona się 
nie liczy, a tym bardziej, że nie jest nią Bóg. 
Jezus zaświadczył, że jest zupełnie inaczej.

Kto nie wyrzeka się                
wszystkiego…

Zrozumieli to Ci, których dziś nazy-
wamy świętymi. Franciszek z Asyżu zo-
stał wprowadzony przez Pana pomię-
dzy trędowatych (do których Franciszek 
czuł taką niechęć i odrazę), aby zaczął 
im okazywać miłosierdzie i poznał mi-
łość, czyli Boga. Matka Teresa porzuciła 
ustabilizowane i wygodne życie klasz-
torne, aby karmić, poić i przyodziewać 
Chrystusa w ubogich Kalkuty. W nich 
widziała swojego Oblubieńca, w nich 
Jemu służyła i tak chciała zaspokajać 
Jego pragnienie, które wypowiedział, 
wisząc na krzyżu. A Mała Tereska? Szu-
kając swojego powołania w Kościele, 
właśnie przez lekturę Listu do Koryn-
tian zrozumiała i z radością wykrzyknę-
ła, że w sercu Kościoła będzie miłością!

Dlatego nie jest ważne, jakie za-
danie pełnimy w Kościele i do cze-
go Pan wzywa osobno każdego. Bóg 
każdemu to objawi. Ważne, by to po-
znać. Ale najważniejsze jest jednak 
to, aby wszystko, co czyni Kościół, 
prowadziło do prawdy, do istoty Ob-
jawienia, do zbawienia, do Światła, 
którym jest miłość, Jezus Chrystus, 
Miłość i Mądrość Ukrzyżowana. ■

Kościół jest Ciałem, 
a ciało ma swoje 

członki. Każdy członek 
ciała posiada konkretne 
zadanie i chociaż każdy 

inne, to wszystkie są 
równie ważne.

NA POCZĄTKU BYŁO SŁOWO





Na samym początku trzeba za-
stanowić się, czym w ogóle jest 
powołanie. Otóż, bazując na 

Piśmie Świętym i patrząc na powoła-
nie Abrahama (Rdz 12,1), Mojżesza (Wj 
3,10.16), Amosa (Am 7,15), Izajasza (Iz 
6,9), Jeremiasza (Jer 1,7) i wielu innych 
proroków, można dostrzec, że jest 
ono jakimś posłannictwem, ponieważ 
tym wszystkim Bóg powtarza to samo 
polecenie: Idź! Powołanie jest zatem 
swoistego rodzaju apelem Boga skie-
rowanym do człowieka. Bóg wybiera 
człowieka i przeznacza go do jakichś 
specjalnych zadań w ramach planu zba-
wienia. Bóg nie tylko wybiera i powołuje 
jednostki, ale, jak czytamy w Starym Te-
stamencie, powołuje cały naród izrael-
ski, aby ten był szczególnie jego ludem. 

Czytając Nowy Testament, widzi-
my, że Jezus powołuje do naślado-
wania Go. Jego całe nauczanie ma 
w sobie coś z powołania, jest ono 
apelem do naśladowania Go na no-
wej drodze, którą zna tylko On sam. 
Jezus czyni nas swoimi uczniami 
i włącza, wszczepia nas w swoją mi-
sję, swoje powołanie, bowiem skoro 
przyjęliśmy chrzest, który jest za-
nurzeniem w Jego śmierci, to – jak 
mówi św. Paweł – „przyoblekliśmy 
Chrystusa”. To przez chrzest jesteśmy 
z Nim zjednoczeni i uczestniczymy 
w Jego potrójnym urzędzie. W Nim 
znalazły swe wypełnienie mesjańskie 
obietnice narodu wybranego, ocze-
kującego Bożego Pomazańca, który 
będzie Królem, Kapłanem i Proro-

kiem. W duchu tych trzech urzędów 
powinniśmy bardzo dobrze rozumieć 
nasze chrześcijańskie powołanie. 

Praktyczne królowanie

Katechizm Kościoła Katolickiego 
wyjaśnia jasno, na czym polega uczest-
nictwo wiernych w misji królewskiej 
Chrystusa. Po pierwsze, polega ono 
na pokonywaniu w sobie panowania 
grzechu, co może dokonać się przez 
zaparcie się siebie, osobistą świętość 
oraz zachowanie udzielonej nam przez 
Chrystusa królewskiej wolności. Wyja-
śniają to cytowane przez Katechizm sło-
wa św. Ambrożego: Ten, kto utrzymuje 
w karności swoje ciało i kieruje swoją 
duszą, nie pozwalając, by była ona nie-

Kiedy Jezus zmartwychwstał i zasiadł po prawicy Ojca, objął potrójny urząd – królewski, ka-
płański i prorocki. I o ile często mówi się o powszechnym kapłaństwie wiernych czy nawet o ich 
udziale w misji prorockiej Jezusa, o tyle rzadko mówi się o królowaniu wraz z Nim. A przecież 
urząd królewski jest częścią naszego Dziedzictwa, które Pan dał nam w posiadanie, a które wy-
służył swoją ofiarą krzyżową. Zatem jesteśmy powołani do Królowania, do objęcia rządów, do 
przyjęcia naszego Dziedzictwa i bycia królem/królową.

królował wraz z nim!
Ale czy Ty chcesz być królem?

Człowieku, Jezus chce, abyś
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pokojona namiętnościami, jest panem 
siebie; słusznie może być nazwany 
królem, ponieważ umie panować nad 
samym sobą; jest wolny i niezależny 
oraz nie poddaje się w niewolę grzechu 
(por. KKK 908). Zatem, jeśli jesteśmy po-
wołani do królowania, to na początku 
zacznijmy królować, czyli sprawować 
władzę nad swoim życiem. Odrzućmy 
nałogi i to, co nas zniewala! Czy są to 
długie godziny spędzone w internecie, 
w tym uzależnienie od Facebooka i in-
nych portali społecznościowych, przed 
telewizorem, czy to nałogi tytoniowe 
i alkoholowe, a może nawet jeszcze 
inne, gorsze od wymienionych. Odrzuć-
my je od siebie! Królujmy z Jezusem 
w naszym życiu! Pokonajmy łakom-
stwo, gniew, zawiść, zazdrość, lenistwo, 
plotki i wszystkie nasze wady mocą jego 
ofiary krzyżowej. Nie walczmy z nimi 
sami, ale zapraszajmy Ducha Święte-
go, gdyż to On nas wyzwala i czyni nas 
prawdziwie wolnymi. On sprawia w na-
szych sercach to, że pragniemy dobra 
i za nim podążamy. To On umacnia na-
szą wolę w dobrym i prowadzi nas do 
miłości Boga. Jeśli widzisz, że dobrze ci 
z twoim uzależnieniem i nie chcesz nic 
z nim zrobić, to wiedz, że jest to choro-
ba duszy. Czasami może być ona śmier-
telna, tak iż grzech staje się wartością, 
do której się dąży. Jeśli tak jest, to wo-
łaj, krzycz do Ducha Świętego, aby On 
zmienił twoje myślenie i pokazał ci tę 
rzecz w Jego perspektywie, aby uleczył 
twoją duszę i dał ci pragnienie wolności 
i autentycznego dobra. Potem współ-
działaj z Nim w walce o „twoje ziemie” 
i króluj we własnym życiu. Nie sam, lecz 
z Jezusem. Przyjdź zatem do spowiedzi 
i uczestnicz w Eucharystii. Te sakramen-
ty bowiem umacniają na drodze walki 
i podbojów o „Ziemię Obiecaną”, tę, 
którą Pan obiecał dać ci w posiadanie. 
Sakrament spowiedzi stawia na nogi 
upadłą duszę i daje jej zdrowie, a Eu-
charystia daje potrzebne siły do zapar-
cia się siebie i do wysiłku. Ponadto wte-
dy sam Pan, żyjący w naszym wnętrzu, 
pomaga nam i walczy z wadą i zakorze-

nionym grzechem. Nasz Bóg, tak samo 
jak Izraelitom wychodzącym z Egiptu, 
dał ziemię w posiadanie. Tą ziemią 
jesteśmy my sami, gdyż z ziemi jeste-
śmy i do ziemi wrócimy. Walczmy za-
tem o samego siebie! Pan rzeczywiście 
umarł na krzyżu, aby dać nam wolność, 
aby wyzwolić nasze ziemie od wroga-
-szatana, i zrobił to. Dlatego i my włóżmy 
trochę potu, aby walczyć z plemionami 
obcymi, tj. z naszymi wadami. Włóż-
my w to trochę pracy, trudu i wysiłku. 

Władaj światem!

Po drugie, jeśli już królujesz nad sa-
mym sobą, a nie rządzą tobą namiętno-
ści, króluj w świecie i zaprowadzaj Kró-
lowanie Boga, bowiem Jego królestwo 
jest także twoim. Z urzędu/powołania 
królewskiego wynika także to, że po-
winniśmy wspólnymi siłami uzdrawiać 
istniejące na świecie struktury społecz-
ne, przepajać kulturę i dzieła ludzkie 
wartością moralną tak, aby nigdzie nie 
było sfery, która skłaniałaby do grzechu, 
a nadto powinniśmy wytworzyć takie 
warunki, aby to wszystko stosowało się 
do norm sprawiedliwości i raczej sprzy-
jało praktykowaniu cnót, niż mu prze-
szkadzało (por. KKK 909). Zatem nie zga-
dzajmy się na wulgarny język w miejscu 
naszej pracy, nie zgadzajmy się na ła-
pówki, przekręty czy sytuacje dwuznacz-
ne. Protestujmy przeciw propagandzie 
aborcyjnej, ideologii gender i innym 
wynaturzeniom niezgodnym z życiem 
i wartościami chrześcijańskimi, które 
są obecne w społeczeństwie. W każdej 
sprawie powinniśmy kierować się chrze-
ścijańskim sumieniem i żadna doczesna 
rzeczywistość nie może być wyjęta spod 
władzy Boga. A przez prawość, cnoty 
i sprawiedliwość rozszerzajmy nasze 
dziedzictwo, bowiem im bardziej rozsze-
rzymy je na tym świecie, tym większa bę-
dzie nasza przyszła radość i tym większa 
będzie przyszła chwała. W tym miejscu 
trzeba także przypomnieć znaną chrze-
ścijańską maksymę, która mówi, że kró-
lowanie jest służbą. Królowanie to nie 

jest świecki zaszczyt czy despotyczna 
władza, ale to troska o słabszych i cho-
rych, ponieważ „Jezus nie przyszedł, aby 
Mu służono, lecz aby służyć” i to On umy-
wał uczniom nogi. Jasno z tego wynika, 
jaki wymiar ma chrześcijańskie królowa-
nie. Nie jest ono wyzyskiem własnych 
braci w wierze, ale to służba im, która 
wyraża się w służbie własnym dzieciom 
czy małżonkowi, a następnie przez tro-
skę o ubogich i zepchniętych na margi-
nes świata, głodnych, starych, biednych, 
narkomanów i pozbawionych rodziny. 
Zatem kiedy zaczniesz im pomagać –
wtedy zaczniesz królować.  

KKK 943: „Dzięki swej misji kró-
lewskiej świeccy mają moc zwycię-
żania w sobie i w świecie panowa-
nia grzechu przez wyrzeczenie się 
siebie oraz przez świętość życia”. 

Ku przypomnieniu

Na podstawie powyższych rozważań 
można powiedzieć, że realizacja królew-
skiego urzędu chrześcijanina wyraża się 
przede wszystkim poprzez miłość wobec 
bliźnich. Miłość powinna skłaniać nas do 
postawy służby w małżeństwie, w rodzi-
nie, w Kościele i w społeczeństwie. Ko-
nieczna też jest walka z grzechem oraz 
zaangażowanie społeczne i polityczne, 
którego celem ma być przeobrażanie 
świata po myśli Bożej. Ważny jest też 
wymiar duchowy naszego codziennego 
trudu oraz świadomość, że każdy wy-
siłek miłości ponoszony dla Chrystusa 
służy budowaniu Bożego Królestwa. Taki 
wymiar ma też zmaganie się z pokusami 
i powstawanie z upadków. Także po-
święcenie się społeczeństwu, by nadać 
mu bardziej chrześcijański charakter, 
należy postrzegać jako realizację królew-
skiego powołania do służenia bliźnim. 
W posłudze tej kryje się autentyczna ra-
dość, której doświadczyć mogą tylko ci, 
którzy gotowi są dawać siebie innym. 
Celem zaś tego wszystkiego jest osią-
gnięcie ostatecznego zwycięstwa i udział 
w wiecznej chwale Jezusa Króla. ■
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Nie przypominam sobie, abym kiedykolwiek miał pełną świadomość tego, że Bóg czy Jezus 
Chrystus powołał mnie wyraźnie, podobnie jak Apostołów, słowami: Pójdź za Mną!, albo innym 
równoznacznym wezwaniem, bym został kapłanem i franciszkaninem. Dlatego myślę, że większość 
kapłanów i osób zakonnych, czyli ludzi zaangażowanych w służbę Bogu, nie usłyszała z całkowitą 
wyrazistością słów powołania. Wezwanie do szczególnej służby Bożej najczęściej pojawia się w świa-
domości jako zwyczajny lub bardzo intensywny pomysł, że możemy obrać  jakąś konkretną drogę 
takiej służby, z jaką się w życiu spotykamy.

W ierzę, że ktoś może zostać 
tak wyraźnie wezwany do 
konkretnej służby Bożej, jak 

św. Paweł Apostoł, czy jak choćby św. 
Faustyna. Ja jednak tego nie doświad-
czyłem. Dlatego nawet czasem w ciągu 
życia rodziło się we mnie  pytanie: czy 
Bóg rzeczywiście powołał mnie na dro-
gę życia zakonnego i kapłańskiego, czy 
może wejście na tę drogę i trwanie na 
niej jest moją zachcianką. Takie pytania 
pojawiały się zwykle wtedy, gdy odczu-
wałem wielkie upokorzenie z powodu 
mojego grzechu, albo gdy uświadamia-
łem sobie, jak trudno mi jest udzielić 
komuś pomocy na drodze doskonało-
ści z tego prostego powodu, że sam nie 
jestem święty, że mam zbyt ubogie do-
świadczenie w pracy nad sobą, w trosce 
o własne życie wewnętrzne, albo gdy 

przypomina mi się, że na różnych eta-
pach mojego życia spotykałem ludzi 
naprawdę lepszych i doskonalszych 
ode mnie, którzy nie zostali na tę dro-
gę powołani. W podobnych sytuacjach 
znajduję pewną pociechę i usprawiedli-
wienie, że Bóg wprowadził mnie na dro-
gę zakonnego i kapłańskiego życia, nie 
tyle, aby się mną posłużyć do zbawienia 
innych czy innych wielkich celów, ale 
aby mnie ustrzec od niebezpieczeństw, 
które mi groziły w życiu świeckim.

***

Gdy oglądam się za siebie (w tym 
roku będę przeżywał 65-lecie pierw-
szych ślubów zakonnych i 57-lecie świę-
ceń kapłańskich), to wydaje mi się, że 
w ciągu tych wszystkich lat Bóg mnie ra-

czej prowadził, aniżeli wzywał. Co było 
dużym ułatwieniem na mojej drodze, 
bo wezwanie zawsze stawia przed nami 
potrzebę wyboru. Przystępując do roz-
myślania nad tym krótkim wyznaniem, 
bezwiednie powtarzam słowa św. Paw-
ła, że Bóg „wybrał mnie jeszcze w łonie 
matki mojej i powołał łaską swoją” (Ga 
1,15; por. Jr 1,5). Bóg mnie znał, wie-
dział, że z natury i z dziedziczenia będę 
człowiekiem o znikomej odwadze, dla-
tego w sposób przedziwny mnie prowa-
dził. 

Już zanim cokolwiek poznałem fran-
ciszkańską duchowość, Bóg otworzył 
mi prostą drogę do zakonu. A wcześniej 
pociągnął mnie do ołtarza, do którego 
sam może bym się nie zbliżył. W pewne 
wakacje pojawił się w sąsiedztwie dia-

Myśli
o powołaniu
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kon z seminarium diecezjalnego, mój 
dalszy krewny, i zapragnął zorganizo-
wać grupę ministrantów. Zapytał i mnie 
na ulicy, czy nie zechciałbym służyć do 
Mszy świętej. Chciałem i odtąd wiernie 
służyłem. 

Pod koniec tych samych wakacji 
jego brat wyjechał do Niepokalanowa, 
aby tam rozpocząć naukę w Niższym 
Seminarium Duchownym Ojców Fran-
ciszkanów. W następnym roku jego 
śladami poszli kolejni chłopcy z moich 
stron. Gdy kończyłem szkołę podstawo-
wą, i ja sam, i wszyscy wkoło mówili, że 
idę do Niepokalanowa. 

***

Pod koniec drugiego roku nauki 
w Niższym Seminarium trzeba było się 
zdecydować: albo iść na nowicjat do fran-
ciszkanów, albo szukać sobie innej dro-
gi. Mój młody wiek pozwalał mi jeszcze 
odłożyć tę decyzję na jeden rok. Rektor 
NSD zgodził się na to, bym przed nowi-
cjatem chodził  do trzeciej klasy.  Podczas 
wakacji komunistyczne władze zamknęły 
Niższe Seminarium, a przełożeni przysłali 
mi do domu wiadomość, że mogę prosić 
o przyjęcie do Zakonu. Posłaniec, którym 
był franciszkanin, profesor tejże szkoły, 
radził mojej Mamie, aby odradzała mi 
tak wczesne zgłoszenie się do zakonu. 
Przypadkiem usłyszałem jego słowa i po-
stanowiłem postąpić inaczej. Był w tym 
odruch młodzieńczej przewrotności. Tak 
więc znalazłem się na nowicjacie, na dro-
dze powołanych. I podobnie było aż do 
święceń. Gdy zjawiały się jakieś wątpli-
wości, widziałem przed sobą jedną drogę 
oświetloną i bezpieczną, na którą wcho-
dziłem, czy jedne drzwi, łatwe do otwar-
cia, za którymi czułem się bezpiecznie. 

***

Podobnie było potem na drodze 
kapłańskiej i zakonnej, po której pro-
wadziło mnie zakonne posłuszeń-
stwo. Nawet wtedy, 
gdy wydawało mi się, 
że przełożeni, kierując 
moimi losami, czynią 
mi krzywdę lub mar-
nują pracę, jaką na ich 
zlecenie wcześniej wy-
konywałem. Ich decyzje 
pozwalały mi się coraz 
bardziej rozwijać, uczyć 
odpowiedzialności, pozwalały mi są-
dzić, że moje życie jest pożyteczne, 
a byłoby jeszcze pożyteczniejsze, gdy-
bym wcześniej i bardziej przyłożył się 
do zleconych zadań. 

Jestem więc głęboko przekonany, 
że to Pan mnie prowadził po drogach 
życia. Myślę, że podobnie jest u wielu 
innych przeciętnych zakonników i ka-
płanów. To Pan ukazuje nam możli-
wość wejścia na tę, a nie na inną drogę, 
która niekiedy wcześniej jest zupełnie 
nieznana. To Pan wskazuje bezpieczny 
kierunek na wszystkich ważnych skrzy-
żowaniach. 

***

Czy mogę powiedzieć, że wiernie 
szedłem tą drogą, jaką Bóg mi wska-
zywał. Oczywiście, że nie. Jestem sła-
bym człowiekiem, wiele razy i to do 
ostatnich lat grzech zatrzymuje mnie, 
czasem cofa, czasem przynosi stan 
zagubienia, dopóki nie dostrzegę i nie 
wykorzystam łaski skruchy, powrotu na 
„drogę powołania”. Drogi, po których 
Bóg prowadzi, nie zawsze są wygodne, 

a może nawet rzadko są wygodne. Cza-
sem bywają nawet niebezpieczne. Naj-
większym dramatem, jaki przeżyłem, 
był stan bliski utraty wiary, a może na-
wet prawdziwa jej utrata. Spadło to na 

mnie zupełnie niespo-
dziewanie i – jak nadal 
sądzę – bez mojej winy. 
Seminarium uformowa-
ło mnie w bardzo trady-
cyjnej, fundamentalnej 
nauce o Słowie Bożym. 
Na studiach uniwersy-
teckich, które na pew-
nym etapie zmuszają 

do samodzielnej pracy, zetknąłem się 
z nowoczesnym spojrzeniem na Pismo 
Święte. I przyszło zwątpienie, czy Biblia 
jest Słowem Bożym, czy Bóg się nam 
naprawdę objawił, czy treści chrze-
ścijańskiej wiary ukazują prawdę, czy 
Kościół jest dziełem Bożym? Te wąt-
pliwości spadły na mnie podczas pew-
nych rekolekcji. Co robić? Czy porzucić 
tę niepewną drogę? Czy trwać na niej 
i głosić to, w co nie w pełni wierzę,  co 
może jest, a może nie jest prawdą? Po-
stanowiłem trwać. Postanowiłem żyć 
tak, jak bym w pełni wierzył we wszyst-
ko. Postanowiłem traktować moje ka-
płaństwo jako służbę społeczną. Jest 
tylu wierzących – myślałem – którzy 
potrzebują kapłanów… Taki stan trwał 
przez kilka lat. Odnalazłem wiarę i spo-
kój dopiero pod wpływem dalszych 
i głębszych studiów, a prostotę jej wy-
znawania, gdy zetknąłem się z osoba-
mi, które umiały się modlić szczerze 
i z prostotą. 

To także była droga, którą prowa-
dził mnie Pan. Zapewne pragnął, abym 
się nauczył niczemu nie dziwić i nikogo 
łatwo nie potępiać. ■

Drogi, po których 
Bóg prowadzi, nie 

zawsze są wygodne, 
a może nawet rzadko 
są wygodne. Czasem 

bywają nawet 
niebezpieczne.
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Podobnie ma się sprawa z formo-
waniem człowieka w zakonie, osta-
tecznie chodzi o nadanie mu wielkiej 
wartości przez upodobnienie do… no 
właśnie, czego? A może raczej trzeba 
zapytać, Kogo? Z odpowiedzią przy-
chodzą pierwsze zdania naszej reguły: 
„Reguła i życie Braci Mniejszych jest 
takie: zachowywać świętą Ewangelię 
Pana Naszego Jezusa Chrystusa, ży-
jąc w posłuszeństwie, bez własności 
i w czystości”. Odpowiedź jest więc ja-
sna, chodzi o upodobnienie do Pana 
Jezusa, by sposób życia, jaki przedsta-
wia nam Ewangelia, stał się naszą co-
dziennością. 

Posag, który wnosi się do zakonu

Wiedząc już, czym jest formacja, 
możemy przyjrzeć się, jak ten proces 
wygląda u franciszkanów. Od razu 
zaznaczam, że posłużę się pewnym 

uproszczeniem, tzn. będę starał się 
przedstawić formację z mojego punktu 
widzenia, człowieka, który jest w zako-
nie już 18 lat. Myślę, że będzie to o wie-
le ciekawsze niż przedstawienie su-
chych informacji. 

Tak naprawdę formacja do zako-
nu zaczyna się już w domu rodzin-
nym, dlatego że wiele cech, które są 
nieodzowne w zakonie, kształtuje się 
w wieku dziecięcym i młodzieńczym. 
Mam tu na myśli nie tylko naukę mo-
dlitwy czy religijne wychowanie, ale 
także wychowanie do bycia kultu-
ralnym człowiekiem, do życia z in-
nymi ludźmi, służenie im, pomaga-
nie itd. Okazuje się, że sprawy, takie 
jak atmosfera w domu, nakładane 
obowiązki, nauka w szkole, zajęcia 
pozalekcyjne, środowisko koleżeń-
skie, to wszystko ma ogromne zna-
czenie w przyszłym życiu zakonnym. 

Nie znaczy to, że jeśli ktoś ma braki 
w tych dziedzinach, nie nadaje się 
do zakonu, ale z pewnością cięższa 
przed nim praca. Kiedyś wstępując 
do niektórych zakonów, należało 
wnieść posag, czyli pewne dobra 
materialne, które często nie były 
małe. W zakonie franciszkańskim od 
początku tym posagiem było ubó-
stwo, kandydaci mieli właśnie roz-
dać swoje dobra, by pokazać swoją 
wobec nich wolność. Muszę ci jed-
nak powiedzieć, kończąc tę myśl, 
że posag trzeba wnieść i dzisiaj, ale 
jest nim twoje serce, które wynosisz 
z domu, i które ma być uczciwe, pra-
cowite, uczynne, mężne itd. Takie 
serce rodzi się już w domach rodzin-
nych, dlatego formacja do zakonu 
tam ma swój początek, a rodzice, 
podchodząc do wychowania poważ-
nie, często nie wiedzą, że formują 
przyszłego zakonnika czy księdza.

Zanim powiemy sobie, jak wygląda formacja w naszym zakonie, trzeba zadać sobie py-
tanie: czym jest formacja? Chcąc wyjaśnić to w obrazowy sposób, można użyć porówna-
nia do rzeźbiarza, który z kawałka skały wydobywa piękną postać, lub do człowieka szli-
fującego diamenty. W obu przypadkach chodzi o pozbycie się tego, co jest zbędne, co nie 
współgra z pięknem, chodzi o nadanie innej formy kawałkowi skały czy surowemu diamento-
wi. Po takim uszlachetniającym procesie uzyskujemy brylant lub rzeźbę o wielkiej wartości.

formacja
W ZAKONIE FRANCISZKAŃSKIM
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Postulat – przycinanie gałęzi

Omijam teraz cały ważny etap 
rozeznawania powołania, w który 
wpisane są m.in. różne rekolekcje 
powołaniowe. Jest to duży temat, 
wymagający odrębnego rozważania. 
Teraz natomiast uczynimy pewne 
założenie. Wyobraź sobie, że zosta-
łeś przyjęty do zakonu. Co cię czeka 
w związku z tym? Z listu, który oznaj-
mił ci, że twoja prośba została rozpa-
trzona pozytywnie, dowiesz się też, 
gdzie, kiedy i z czym masz się stawić, 
by rozpocząć pierwszy rok formacji, 
tj. postulat. Trzymając się naszego te-
matu: „Czym jest formacja zakonna?”, 
muszę powiedzieć, że postulat był dla 
mnie osobiście tym, czym jest przy-
cinanie drzew w ogrodnictwie. W do-
tychczasowym życiu, a miałem wtedy 
20 lat, nazbierałem sporo nawyków, 
przyzwyczajeń, które po prostu trzeba 
było odciąć. Nie dlatego, że były złe, 
ale dlatego, że w zakonie inne sprawy 
są ważne. Nasze przykładowe drzewo 
dlatego musi być na wiosnę przyci-
nane, by w chwili, gdy rozwijające się 
owoce potrzebują jego soków, mogły 
je otrzymać. Zbędne gałęzie, choć 
wyglądają imponująco, zabrałyby 
sok owocom. Takimi gałęziami, które 
musiałem odciąć zaraz na początku 
postulatu, były moje zainteresowania 
motoryzacyjne. Po ukończeniu pięcio-
letniego technikum samochodowego 
lubiłem być na bieżąco z nowościami 
technicznymi, ale na to wszystko po-
trzeba czasu, który jest ograniczony. 
Stanąłem więc przed wyborem: albo 
uczę się modlitwy i słuchania tego, co 
mi mówi Pan Jezus, albo tego, co mi 

mówi „Auto Świat”. Jeśli więc piszę te-
raz tych kilka słów o formacji, to mo-
żesz domyślić się, co wybrałem.

Formacja na postulacie obejmuje 
także naukę w ścisłym tego słowa zna-
czeniu. Do dzisiaj bracia mają wykłady 
z języków obcych, wprowadzenia do 
chrześcijaństwa, historii zakonu i inne. 
Nie można zapomnieć o tym, że czas 
postulatu jest wejściem w życie wspól-
notowe. Zazwyczaj Bóg powołuje wielu 
młodych ludzi w tym samym roku (za 
moich czasów było nas 40) i muszą oni 
nauczyć się żyć razem. Pamiętam, jak 
zupełnie obcy ludzie stopniowo stawali 
się moimi prawdziwymi braćmi. 

Nowicjat – wykopywanie skarbu

Tak ukształtowana grupa po jednym 
roku rozpoczyna nowicjat. Jest to czas, 
który lubię porównywać do przypowie-
ści o skarbie ukrytym w roli. Dopóki 
człowiek szuka skarbu, w dzisiejszych 
czasach np. wykrywaczem metalu, za-
trzymuje się na powierzchni, ale gdy 
znajduje, wyciąga łopatę i zaczyna ko-
pać. Podobnie jest z formacją zakonną, 
o ile postulat jest jeszcze czasem przy-
glądania się życiu zakonnemu, przy-
mierzania się do niego, to nowicjat jest 
rokiem ścisłego życia zakonnego. Mówi 
się, że jest to czas próby, i to prawda, bo 
przez cały rok nie ma możliwości wy-
jazdów do domu czy rodziny, człowiek 
zaczyna żyć nowym życiem, otrzymuje 
się też habit, który zewnętrznie pokazu-
je, jakiej decyzji się dokonało. Tu czło-
wiek wie, że już znalazł swoje miejsce, 
i zaczyna niejako kopać, wysilać się, by 
skarb wydobyć. Formacja nowicjacka 

skupia się na poznaniu zakonu, jego 
duchowości, reguły, konstytucji i tego 
wszystkiego, co przygotowuje do złoże-
nia pierwszych ślubów zakonnych.

Seminarium i juniorat – teraz być 
wiernym w tym, co małe, 
by później być wiernym 

w tym, co duże

Kolejnym krokiem po nowicjacie 
jest czas seminarium lub junioratu. 
Ten okres w formacji początkowej jest 
najdłuższy, bo trwa 5 lub 6 lat. Bracia 
klerycy w tym czasie robią studia teo-
logiczne i otrzymują święcenia naj-
pierw diakonatu, później kapłańskie. 
Bracia junioryści natomiast, przecho-
dząc formację intelektualną, razem 
z klerykami przygotowują się do służ-
by jako bracia zakonni. Ten czas, jako 
że trwa kilka lat, wyciska na młodych 
zakonnikach najtrwalsze znamię. Gdy 
myślę o tych wczesnych latach życia 
zakonnego, kojarzą mi się one z tym, co 
Pan Jezus powiedział do uczniów: „Kto 
będzie wierny w małych rzeczach, ten 
i w wielkich wierny będzie”. I rzeczywi-
ście, sprawy, którymi się zajmowaliśmy 
na małą skalę, doskonale wprowadziły 
nas w wielkie dzieła, które teraz prowa-
dzimy jako dojrzali zakonnicy.

Po latach w zakonie muszę powie-
dzieć, że coraz bardziej doświadczam 
prawdziwości słów św. Maksymiliana: 
„Do zakonu przychodzi się po to, aby 
się uświęcić”. Wiedząc o tym, uświa-
damiam sobie, że formacja zakonna 
to nie tylko pierwsze lata w zakonie, 
ale całe życie, któremu przyświeca cel: 
„Muszę zostać świętym”. Amen. ■
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Wypłyń na głębię!

KALENDARIUM PATRIOTY

15

br. Remigiusz Malinowski, kurs II

Patriotyzm to umiłowanie własnej Ojczyzny, na którą składa się i rodzinna zie-
mia, i wytworzona na tej ziemi przez naród kultura, i cała jego tradycja, i pacierz 
przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, i melodia języka ojczystego, i uko-
chany nad wszystkie inne krajobraz, i rodzinny dom, i pamięć o ojczystych dziejach, 
i chwytająca za serce matczyna kołysanka, i groby przodków, i cudowna poezja pol-
skich romantyków, i prastara pieśń „Bogurodzica”, i polonez A – dur Szopena, i „Po-
żegnanie Ojczyzny” Ogińskiego, i niezliczona ilość innych zaszczepionych na za-
wsze w duszy Polaka wspomnień, przeżyć, uczuć, przekonań i głębokich umiłowań.
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August Hlond urodził się 5 lipca 1881 r. w Brzęczkowicach. Zo-
stał kapłanem w Zgromadzeniu Salezjanów. Wprowadzał na zie-
mie polskie dzieła zapoczątkowane przez św. Jana Bosko, ukie-
runkowane na katolickie wychowanie młodzieży. Był pierwszym 
biskupem diecezji katowickiej. Powołał do życia Akcję Katolicką 
oraz założył Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii. 24 czerwca 
1926 r. został mianowany arcybiskupem gnieźnieńskim i poznań-
skim oraz Prymasem Polski. W 1927 r. otrzymał kapelusz kardy-
nalski. Bronił wiary katolickiej i polskiej rodziny przed masonerią, 
która za cel stawiała sobie moralną deprawację Narodu polskiego. 
Zmarł 22 października 1948 r. w Warszawie. Obecnie toczy się jego 
proces beatyfikacyjny. ■

Witold Pilecki przyszedł na świat 13 maja 1901 r. w Ołońcu. Od 
młodości zaangażowany był w służbę Ojczyźnie, najpierw w harcer-
stwie, a następnie w Wojsku Polskim. W 1920 r. – jako dziewiętnasto-
latek – bronił przed Sowietami Ostrą Bramę w Wilnie. Po wybuchu 
II wojny światowej szybko zajął się działalnością konspiracyjną. Do-
browolnie dał się aresztować Niemcom, wiedząc, że trafi do Oświę-
cimia. Tam zorganizował zbrojny ruch oporu oraz przygotował 
raporty o ludobójstwie, tzw. „Raporty Pileckiego”, po czym uciekł 
z obozu, kontynuując służbę w konspiracji. Po wojnie został aresz-
towany, torturowany i skazany na karę śmierci przez komunistycz-
ne władze Polski Ludowej. Przed śmiercią, odnosząc się do tego, co 
przeżył w areszcie, wyznał, że „Oświęcim przy tym to była igraszka”. 
Został zamordowany 25 maja 1948 r. ■

W połowie XVII w. Rzeczpospolita znajdowała się w trudnym 
położeniu, gdyż wiele ziem opanowanych było przez Szwedów. 
Wyznający luteranizm Szwedzi okradali majątki Polaków i bez-
cześcili katolickie kościoły. Tym zbrodniczym działaniom zaczęli 
sprzeciwiać się chłopi, oddolnie organizując zbrojne wystąpienia 
przeciwko najeźdźcom. Wiarę w zwycięstwo, skłaniające Szwedów 
do odwrotu, umocnił król Jan II Kazimierz Waza, który 1 kwietnia 
1656 r. w katedrze lwowskiej wraz z senatorami ogłosił Najświęt-
szą Maryję Pannę Królową Korony Polskiej i powierzył Jej opiece 
całe Królestwo. Autorem tekstu ślubowania był jezuita św. Andrzej 
Bobola. ■

abp Stanisław Wielgus 

kwiecień – 
czerwiec

KWIECIEŃ 1656
ŚLUBY LWOWSKIE KRÓLA JANA KAZIMIERZA

MAJ 19O1
NARODZINY WITOLDA PILECKIEGO

CZERWIEC 1926
AUGUST HLOND PRYMASEM
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br. Alaksiej Juchniewicz, kurs IVSPOTKANIE ZE ŚWIĘTYM

Święty

Kim był Tomasz More? Pierwszy raz dowiedziałem się o nim na lekcjach historii w szkole średniej. 
Mówiono nam, że był to autor Utopii, wielki humanista, kanclerz Anglii za czasów Henryka VIII, a tak-
że był przyjacielem Erazma z Rotterdamu. Wtedy nawet nie podejrzewałem, że może on być świę-
tym Kościoła katolickiego. Zakres nauczania w szkole nie obejmował jego życia osobistego, jego 
poglądów na temat wiary, a tym bardziej jego zażyłej relacji z Panem Bogiem. Kim był tak naprawdę 
ten niezwykły człowiek, który oddał swoje życie za wierność papieżowi i Kościołowi rzymskiemu? 

Tomasz More urodził się w Londynie 
w drugiej połowie XV w. w rodzinie 
mieszczańskiej. Będąc wyjątkowo 

zdolnym do zdobywania wiedzy, otrzy-
mał tak dobre wykształcenie prawnicze, 
że został zauważony przez dwór królew-
ski. Zrobił tam wielką i zaszczytną karierę, 
kulminacją której było stanowisko kancle-
rza państwa, czyli najwyższa godność An-
glii po królu. Musimy troszkę wrócić, aby 
spojrzeć na jego osobowość. Ważnym 
momentem jego młodzieńczego życia 
było poszukiwanie swojego powołania. 
Zastanawiał się nad powołaniem zakon-
nym, myślał nawet o wstąpieniu do fran-
ciszkanów (Braci Mniejszych). Ale życiowe 
losy skierowały jego kroki do klasztoru 
kartuzów, gdzie spędził 4 lata. Będąc bar-
dzo wrażliwym na obecność Boga w swo-
im życiu, Tomasz rozpoznał, że to nie jest 
jego miejsce, opuścił klasztor i założył 
rodzinę. Mając czwórkę małych dzieci, 
został sam, bo jego ukochana żona, Jane, 
umarła. More ożenił się powtórnie z Alicją, 
nie miał dzieci, ale ona całym sercem od-
dała się wychowaniu dzieci Tomasza. Ich 
dom, gdzie panowała harmonia i weso-
łość, był uważany za jeden z najbardziej 
gościnnych w Londynie. Tomasz More po 
powrocie do życia świeckiego wstąpił do 
Trzeciego Zakonu św. Franciszka. More 

codziennie uczestniczył we Mszy świętej 
i, jak mówili świadkowie, nie podejmował 
w życiu żadnej ważnej decyzji bez przyję-
cia Komunii świętej. Pomagał biedakom, 
nosił włosiennicę, na modlitwę poświęcał 
kilka godzin dziennie. Kochał Boga i tego 
uczył swoje dzieci. Dobrze 
znał Pismo Święte. A ponad-
to, nie patrząc na żadne za-
szczyty i stanowisko, którymi 
był obsypany ze strony króla, 
służył do Mszy świętej jako 
ministrant i śpiewał w ko-
ścielnym chórze. W życiu po-
litycznym i życiu urzędowym 
nigdy nie przekroczył głosu 
własnego sumienia. Tomasz 
może być doskonałym przykładem po-
święcenia się swojej pracy i ideałom. Był 
sumienny, wyrozumiały i sprawiedliwy 
dla każdego. Mówiono o nim, że gdyby 
pewnego dnia stawił się przed nim wła-
sny ojciec i diabeł, to przyznałby rację sza-
tanowi, jeśliby na nią zasługiwał. Był czło-
wiekiem głęboko religijnym i oddanym 
całym sercem Kościołowi i Bogu. Dlatego, 
gdy król Anglii Henryk VIII ogłosił siebie 
głową Kościoła anglikańskiego, aby móc 
poślubić swoją kochankę, gdy jego żona 
jeszcze żyła, Tomasz zrzekł się godności 
kanclerza. Odmówił uczestniczenia w ślu-

bie króla. A ponadto wbrew rozkazowi 
Henryka VIII nie podpisał dokumentu, 
który negował władzę papieża w Anglii 
i uznawał króla za zwierzchnika Kościoła. 
Tomasza More'a skazali za zdradę stanu, 
żadne groźby i więzienie nie skłoniły go 

do zdrady wiary w Kościół 
katolicki, którego głową jest 
papież. Będąc w więzieniu, 
pisał listy do rodziny, w któ-
rych czytelny jest pokój, jaki  
miał w swoim sercu. On już 
żył nadzieją życia wieczne-
go. Król skazał go na śmierć. 
W dzień egzekucji Tomasz, 
idąc do kata, powiedział 
królowi: „Kiedy obejmowa-

łem urząd kanclerza, prosiłeś mnie, kró-
lu, bym wpierw słuchał Boga niż Ciebie, 
a dziś ginę za to, że wpierw słuchałem 
Boga, a potem Ciebie…”. Św. Tomasz 
do końca był wierny Bogu i jest dla nas 
wszystkich wielkim przykładem odwagi 
i wiary. Odwagi w byciu wiernym swo-
im przekonaniom i swojemu sumieniu. 
Wiary niezdradzonej za żadne zaszczyty 
i pieniądze. Święty Tomaszu, módl się za 
nami, abyśmy każdego dnia byli wierni 
Chrystusowi nawet w najdrobniejszych 
sprawach i abyśmy w czas próby pamię-
tali, że Jezus jest z nami.  ■

Św. Tomasz 
do końca był 
wierny Bogu 
i jest dla nas 
wszystkich 

wielkim 
przykładem 

odwagi i wiary.

Tomasz More
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FELIETONo. Zbigniew Deryło, franciszkanin

„

Wypłyń na głębię! 17

I nikt sam sobie nie bierze tej god-
ności, lecz tylko ten, kto jest po-
wołany przez Boga jak Aaron” (Hbr 

5,4). Pan Jezus ofiarował swe Ciało Bogu 
Ojcu jako przebłaganie za nas. Krew 
swoją wylał dla naszego odkupienia 
i obmycia, abyśmy wykupieni z nieszczę-
snej niewoli, dostąpili oczyszczenia ze 
wszystkich grzechów. Aby na zawsze 
trwała wśród nas pamięć o tak wielkim 
dobrodziejstwie, pod postacią chleba 
i wina pozostawił swoim wiernym Ciało 
swe na pokarm i Krew za napój. Dzięki 
temu mamy sakrament kapłaństwa, 
a w nim i przez niego sam Chrystus, 
prawdziwy Bóg, podawany jest tutaj 
do spożycia. Ustanowił ten sakrament 
jako wieczną pamiątkę swej męki, jako 
wypełnienie dawnych zapowiedzi, jako 
największe swoje dzieło i pozostawił 
jako szczególną pociechę dla tych, któ-
rzy smucą się z powodu Jego odejścia. 
W swojej nieskończonej miłości powo-
łuje tych, których sam chce. Jezus Chry-
stus, Najwyższy Kapłan, upatrzył sobie 
mnie, grzesznego człowieka, wybrał 
mnie i uczynił swym kapłanem. On każ-
dego dnia uczy wsłuchiwania się w bicie 
swego serca, być z Nim zawsze i ufać 
Mu bezgranicznie. Uczy mnie czerpać 
ze swej miłości, w niej się zanurzać, do 
niej zawsze wracać, w nią wprowadzać 
moich braci i siostry. Jezus, nieskazitel-
ny Kapłan, posługuje się mną, ułomnym 
narzędziem, i realizuje swą misję opa-
trywania ran serc złamanych, uwalnia-

nia, uzdrawiania, kierowania, karmienia 
i uświęcania. To On w cudowny sposób 
w moim kapłaństwie prowadzi mnie 
i moich braci do zjednoczenia z Ojcem 
w swoim Kościele. Poprzez kapłaństwo 
Jezus Chrystus w szczególny sposób 
uczy mnie szukania, przyjęcia i zjed-
noczenia się z Wolą Bożą. Kapłaństwo 
Chrystusowe mnie wywyższa, wyróżnia, 
napełnia, uświęca, posyła i zobowiązu-
je. Ukazuje mi moją wielką nędzę i bez-
graniczną miłość – Boga. Uczy pokory, 
zawierzenia, cierpliwości, łagodności, 
bezinteresownej miłości, dyspozycyj-
ności, zachwytu Bogiem, adoracji mego 
Dobroczyńcy, szacunku do samego sie-
bie i do bliźnich. Im bardziej poznaję 
moją nieskończoną nędzę, tym bardziej 
rośnie mój podziw i miłość do Boga. 
Staję przed Nim jak oniemiały. Pusty, ale 
nie złamany. Niemocny z siebie, a napeł-
niony Mocą nie do pokonania. Bezrad-
ny, a jednocześnie bardzo uzdolniony. 
Brudny z siebie, a czysty czystością Jego 
obecności. Ślepy, a jednak bardzo wi-
dzący. Głębią mojej duszy wiem, że On 
czyni mnie nowym. Przez kapłaństwo, 
którym mnie obdarzył, wszystko odna-
wia i błogosławi. Jestem niezmiernie 
wdzięczny Bogu, że mnie wybrał, uko-
chał i obdarzył Chrystusowym kapłań-
stwem. Moja wdzięczność jest wielka, 
bo uczynił mnie kapłanem w dniu Nie-
pokalanego Serca Maryi w 1986 r. Czuję 
się szczególnie ukochanym i zobowią-
zanym do większej dyspozycyjności. Je-

kapłaństwo

stem wdzięczny, bo to On mnie tworzy 
jako kapłana. On się mną nie zmęczył 
i uczy mnie nie męczyć się mymi brać-
mi i siostrami. Jestem Mu wdzięczny, 
bo uczy mnie pokornego korzystania 
z pomocy moich braci kapłanów. Im 
więcej Mu pozwalam, tym owocniej 
staję się Jego obecnością. Jestem Mu 
niezmiernie wdzięczny. Kocham Jezusa 
Chrystusa Najwyższego Kapłana. Ufam 
Mu. Chcę jeszcze bardziej Go kochać. Za-
wierzam się Duchowi Świętemu i Niepo-
kalanemu Sercu Maryi i ufam Im. Wiem, 
że nie pozwolą mi zmarnować daru 
życia, wiary i kapłaństwa. Pragnę, aby 
uczyli mnie sztuki umniejszania się po to, 
żeby Jezus czuł się we mnie jak u siebie. 
Jestem bardzo wdzięczny Bogu i Nie-
pokalanej Patronce naszego Zakonu za 
dar św. Ojca Maksymiliana. Sto lat temu, 
29 kwietnia 1918 r., Ojciec Maksymilian 
odprawił swoją prymicyjną Mszę świę-
tą w kościele s. Andrea delle Fratte przy 
ołtarzu, gdzie w 1842 r. Matka Boża obja-
wiła się Alfonsowi Ratisbonne'owi. Jako 
syn św. Franciszka, zrozumiałem prze-
słanie, jakie płynie z tego dla mnie: jeżeli 
chcę być kapłanem według Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa, powinienem zjed-
noczyć się z Matką Bożą, która jest Matką 
kapłanów. Dziękuję Ci, Boże, za setną 
rocznicę święceń kapłańskich św. Ojca 
Maksymiliana. Z pomocą mojego Anioła 
Stróża klękam przed kapłaństwem Chry-
stusowym i Jemu się całkowicie oddaję. 
Niech się dzieje Jego wola. ■

Moje

Chrystusowe
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8 grudnia 2017 W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny br. Bartosz Bogucki z kursu V złożył 
swoją profesję uroczystą w sanktuarium św. Antoniego w Łodzi Łagiewnikach.

25 listopada 2017 Śluby wieczyste braci z kursu V w naszym franciszkańskim sanktuarium w Gnieźnie. Profesję uroczy-
stą  złożyli: br. Kamil M. Piotrowski, br. Józef Kibonge, br. Damian M. Pietrowski i br. Łukasz Waszkielis.

6 stycznia 2018 W uroczystość Objawienia Pańskiego tradycją w naszym seminarium jest wspólne kolędowanie od  
celi do celi  braci oraz błogosławieństwo kolędowe kapłana. Natomiast wieczór to wspólna zabawa podczas loterii.

Boże Narodzenie 2017 Jak co roku w ramach organizowanych w parafiach akcji „Mikołaj”  kupujemy  drobne upominki, 
owoce i słodkości i ruszamy do naszych  duszpasterstw, aby móc spędzić ten  czas z naszymi podopiecznymi i sprawić im tro-

chę radości. Wiemy, że to dzięki naszym dobrodziejom możemy oglądać uśmiech na ich twarzach. Dziękujemy Wam za pomoc.



6 stycznia 2018 Również tego dnia część braci włączyło się w organizację Orszaków Trzech Króli, które przeszły ulicami 
Łodzi oraz Bełchatowa. Była to okazja do zaświadczenia o naszej radości z Narodzin Jezusa.

29 stycznia – 9 lutego 2018 Dla  braci był to czas wytężonej pracy naukowej z racji trwającej sesji egzaminacyjnej.             
Na szczęście z Bożą pomocą wspólnie  zakończyliśmy ten czas pomyślnie i z dobrymi wynikami. 

2 lutego 2018 W święto Ofiarowania Pańskiego, które jest równocześnie Dniem Życia Konsekrowanego, uczestniczyliśmy we Mszy 
świętej w katedrze łódzkiej, aby dziękować Bogu za dar życia konsekrowanego, którym obdarza wspólnotę Kościoła i nas samych.

12-17 lutego 2018 Jak co roku bracia z kursu IV udali się  na wspólne ferie, tym razem w Karkonosze, aby w zimowej 
aurze odpocząć i podziwiać piękno stworzonej przez Boga przyrody.
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Przyszłość
w przyszłości

Czy zakon jest ucieczką od życia?
Od razu odpowiadam: NIE. „Za-

kon”, czyli życie zakonne, życie po-
święcone Panu Bogu, nie jest uciecz-
ką od życia. Wręcz przeciwnie, jest 
drogą do pełni życia, drogą do pięk-
nego i szczęśliwego życia. Owszem, 
dziś, ale także i w przeszłości, życie 
zakonne budziło i budzi zdziwienie 
i często podlega krytyce. Te słowa 
krytyki docierają do nas: ucieczka 
od świata i jego problemów, skutek 
frustracji życiowej, wygodnictwo          
i samolubstwo duchowe wynikają-
ce z troski o zapewnienie sobie wy-
godnego miejsca. A więc powtórzę 
jeszcze raz: życie zakonne nie jest 
ucieczką od życia.

Pozwolę sobie w tym miejscu na 
rozwinięcie trochę tego tematu, jak 
również zechcę zdefiniować, czym 
jest, bynajmniej dla mnie, życie za-
konne, jak je postrzegam. Myślę, że 
te dopowiedzenia będą umotywo-

waniem mojej odpowiedzi na za-
dane mi pytanie. Na szczęście nie 
ucieczka i inne sprawy, o których 
mówiłem wcześniej, 
leżą u podstaw ży-
cia zakonnego. My-
ślę, że na właściwe 
źródło, z którego 
pochodzi życie za-
konne, naprowa-
dzić mogą słowa 
św. Szczepana: „Wi-
dzę niebo otwarte                    
i Syna Człowieczego 
siedzącego po pra-
wicy Boga”. Życie zakonne więc ro-
dzi się z DARU głębszego widzenia 
rzeczywistości, z dostrzeżenia war-
tości dla innych niedostrzegalnych. 
To głębsze widzenie niewątpliwie 
jest darem Boga, czyli łaską. Dlate-
go mówimy, że kto ten dar otrzy-
mał, otrzymał również powołanie 
do życia zakonnego. A więc życie 
zakonne jest darem.

Dość często w ślubach zakonnych 
spostrzega się jedynie wyrzeczenie: 
dóbr doczesnych, świata, radości życia 

małżeńsko-rodzin-
nego, wolności... A to 
przecież nie jedyna 
i najważniejsza stro-
na życia zakonnego. 
To jedynie negatyw. 
Przecież nie wyrze-
czenie, pozbawienie, 
porzucenie stanowi 
o sensie życia zakon-
nego. Sensem jest 
to, co chce się przez 

nie osiągnąć. Tym Czymś jest według 
określenia samego Jezusa – Królestwo 
niebieskie, sam Bóg. To, co nazywamy 
wyrzeczeniem, to jedynie czynienie 
miejsca dla Boga. Dlatego też dzisiaj 
odstępuje się od tradycyjnej nazwy 
ślubów, nazywając je Darami. A od da-
rów się nie ucieka, bynajmniej od tak 
wielkiego i pięknego. Nie, życie zakon-
ne nie jest ucieczką od życia.

Rozmowa z o. Wiesławem Pyzio, prowincjałem franciszkanów z prowincji Matki Bożej Niepokala-
nej o powołaniu człowieka, do świętości, życia dla Boga, dla innych, którzy są  w Kościele bądź nadal 
za jego murami.

Dziś, gdy myślę o 
moim powołaniu, 

to pojawiło się ono 
wcześnie. Jeszcze w 

dzieciństwie pojawiał 
się „ten niepokojący 
głos”, który później 

rozpoznałem jako głos 
Boga.
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już żyje/żyją powołaniem. Drugi to 
zwyczajne świadectwo życia, auten-
tyczność w codzienności. Często jeste-
śmy zachwyceni postawą niektórych 
osób i właśnie ten zachwyt jest wielką 
pomocą w refleksji nad powołaniem. 
Kolejnym sposobem jest uczestnictwo 
w zorganizowanych rekolekcjach po-
wołaniowych różnego typu, spotkań 
w czasie ich trwania z osobami, które 
mogą pomóc w tej kwestii. Osoby te, 
jak też same rekolekcje powołanio-
we, nie są rekrutacją, ale pomagają 
danej osobie w tej delikatnej fazie ży-
cia. Jeszcze innym, wypraktykowanym 
sposobem jest posiadanie osobistego 
spowiednika i ojca duchownego, który 
jest bardzo pomocny w procesie roz-
poznawania powołania. Zapewne ist-
nieje jeszcze wiele innych sposobów, 
ale te wyliczone wcześniej wydają mi 
się podstawowymi.

Skąd pomysł o zakonie? Dlaczego 
franciszkanie? 

Dziś, gdy myślę o moim powołaniu, 
to pojawiło się ono wcześnie. Jeszcze 
w dzieciństwie pojawiał się „ten nie-
pokojący głos”, który później rozpo-
znałem jako głos Boga. Nie od razu 
myślałem o zakonie. Do wstąpienia 
do zakonu przyczyniły się dwa wyda-

 Jak można pomóc osobom, które 
pragną poznać swoje powołanie?

Jak pomóc? Myślę, że pomoc oso-
bie w rozpoznaniu powołania można 
podzielić na dwa wymiary: jeden to 
„pomóc sobie”, a drugi to pomoc osób 
zewnętrznych. Jeśli chodzi o „pomóc 
sobie” to jest nim osobista modlitwa 
przed Bogiem o światło w wyborze 
drogi życiowej. Coś na wzór św. Fran-
ciszka „Panie co chcesz, abym czynił”. 
Wsłuchiwanie się w Słowo Boże jest 
niezawodną pomocą w słyszeniu głosu 
Pana, który przecież mówi (np. historia 
Samuela). Jeśli chodzi o pomoc osób 
zewnętrznych, to myślę, że istnieje wie-
le sposobów, na które można pomóc 
osobom, które rozpoznają swoje po-
wołanie. Pierwszym i najważniejszym 
jest oczywiście modlitwa w intencji 
tej osoby o właściwe rozpoznanie 
drogi życiowej. Nie mówię tego sloga-
nowo. Głęboko w to wierzę. Historia                                 
i doświadczenie potwierdzają. Wielką 
pomocą jest tu modlitwa rodziców, 
rodzeństwa, przyjaciół, w parafiach                        
i inne. Innym sposobem jest świadec-
two osób powołanych. Mam na myśli 
podwójne świadectwo: pierwsze to 
słowne, polegające na opowiadaniu 
o procesie rozpoznawania własnego 
powołania osoby/osób, która/które 

rzenia. Pierwsze to zafascynowanie się 
św. Maksymilianem, który mnie urzekł. 
Drugie to spotkanie z pewnym fran-
ciszkaninem.

Na koniec, jakie dziś stoją wyzwa-
nia dla Kościoła co do powołań?

Wyzwania... Odpowiem w kilku zda-
niach o najważniejszych wyzwaniach. 
Z całą pewnością nie będą to wyczer-
pujące odpowiedzi, zwrócę uwagę tyl-
ko na kilka elementów. Jeśli Kościół 
rozumiemy jako wspólnotę wiernych, 
to zapewne wielkim wyzwaniem jest 
świadectwo wiary jego członków. To 
dzięki postawie autentycznej wiary 
rodzą się powołania. Duże znaczenie 
ma również świadectwo wiary i au-
tentycznego przeżywania powołania 
tzw. ludzi Kościoła. Kolejnym wyzwa-
niem jest fakt, że „nie można czekać 
na powołania”. Należy też o nie się 
modlić. Jeszcze innym wyzwaniem 
co do powołań w Kościele jest zdanie 
sobie sprawy z ważności rodziny i jej 
odpowiedzialności za powołania. Je-
śli chodzi o Kościół jako instytucję, to 
zapewne muszą być stosowne struk-
tury i osoby przygotowane do posługi 
w procesie właściwego rozpoznawania 
powołania.

Dziękuję za rozmowę. ■

BIERZUŃSKI NA BIEŻĄCO
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„Duchowe narzędzia”
Wsparcie w realizacji powołania do świętości

„Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!” (Kpł 19,2). Różnorodne powołania, jakimi 
jesteśmy obdarzeni, są tak naprawdę drogami do realizacji powszechnego wezwania do świętości.
Nikt z nas nie ma jednak w sobie mocy pozwalającej na osiągnięcie jej o własnych siłach. Potrzebna 
nam łaska Boża, którą szczególnie otrzymujemy poprzez siedem sakramentów świętych, zostawio-
nych nam przez Chrystusa. Podobną pomoc stanowią, ustanowione przez Kościół, sakramentalia.
Czym one są?

Jak sakramenty towarzyszą 
nam podczas całego ziemskie-
go życia, stanowiąc w większości 
jego najważniejsze momenty, tak 
poprzez sakramentalia Kościół 
pragnie towarzyszyć człowiekowi 
w różnych innych okolicznościach 
życia. Katechizm Kościoła Kato-
lickiego podaje, że są to święte 
znaki, ustanowione dla uświęce-
nia pewnych posług w Kościele, 
pewnych stanów życia, a także 
użytkowania rzeczy potrzebnych 
człowiekowi. Są podobne do sa-
kramentów, gdyż oznaczają skutki 
duchowe oraz składają się ze zna-
ku zewnętrznego i odpowiedniej 
formuły. Różni je natomiast m.in. 
sposób działania, którym jest mo-
dlitwa Kościoła, a nie jak w przy-
padku sakramentów – moc zbaw-
czego dzieła Chrystusa. Choć nie 
udzielają łaski Ducha Świętego tak 
samo jak sakramenty, pomagają 
jednak w jej przyjęciu. Dzielą się na 
trzy grupy, które opiszę w zarysie.

Błogosławieństwa

Św. Paweł wzywał: „Błogosławcie 
tych, którzy was prześladują! Błogo-
sławcie, a nie złorzeczcie!” (Rz 19,14-15). 
Błogosławić można osoby, posiłki, miej-
sca czy przedmioty. Pośród sakramen-
taliów zajmują one szczególne miejsce 
dlatego, że wzywają ludzi do uwielbie-
nia Boga oraz wdzięczności za otrzy-
mane dary. Ponadto są prośbą o Bożą 
opiekę i uświęcenie ludzi, a rzeczy mate-
rialne przeznaczają, aby służyły dobru. 
W zależności od okoliczności stosuje 
się różnego rodzaju obrzędy, którym 
mogą w niektórych przypadkach prze-
wodniczyć także świeccy. Dla przykła-
du, każdy z nas może pobłogosławić 
drugą osobę znakiem krzyża, szczegól-
nie zachęca się do błogosławieństwa 
dzieci przez rodziców oraz małżonków.  
Także przygotowujący się do kapłań-
stwa kleryk, po przyjęciu posługi lek-
toratu może błogosławić pokarmy na 
stół wielkanocny. Pełny obrzęd składa 
się z pieśni na rozpoczęcie, znaku krzy-

ża oraz pouczenia o znaczeniu i myśli 
przewodniej sprawowanej czynności. 
Potem poleca się odczytać odpowied-
ni tekst z Pisma Świętego, który może 
być przez przewodniczącego krótko 
skomentowany. Następnie ma miej-
sce wspólna modlitwa ze stosownie 
dobranymi wezwaniami, zakończona 
wspólnie odmówionym Ojcze nasz, po 
którym następuje właściwa modlitwa 
błogosławieństwa (może być połączo-
na z pokropieniem osoby czy rzeczy). 
Idąc za wspomnianym na początku 
pouczeniem św. Pawła, nie wstydźmy 
się i pamiętajmy, aby wzajemnie się 
błogosławić, wyrażając przez to na-
szą szczególną troskę o drugą osobę.

Poświęcenia

Często mylnie używa się słów „po-
święcić” i „pobłogosławić” jako syno-
nimów. Pojęcia te jednak znacząco 
się od siebie różnią. Poświęcenia mają 
bowiem trwały charakter, to znaczy 
oddaje się poprzez nie na zawsze daną 
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osobę lub rzecz na szczególną wła-
sność Panu Bogu. Ma to miejsce na 
przykład podczas ślubów zakonnych, 
gdy poświęca się ołtarz czy kościół. 
Zasadniczo ich szafarzem jest biskup 
lub wyższy przełożony danej wspól-
noty zakonnej. W zależności od tego, 
co jest przedmiotem poświęcenia, 
używa się odpowiednich obrzędów 
opisanych w Pontyfikale Rzymskim 
lub innej zatwierdzonej księdze litur-
gicznej, natomiast zwykle związane 
są one z Mszą świętą. Najbardziej 
uroczystą formą wydaje się po-
święcenie kościoła, bogate w wiele 
różnych symboli. Pomijając ich do-
kładny opis, jako ciekawostkę przed-
stawię charakterystyczne elementy 
tego obrzędu. Rozpoczyna się on 
od procesyjnego wejścia do kościo-
ła, którego symbolicznie zamknięte 
drzwi przed biskupem otwiera pro-
boszcz. Po obrzędach wstępnych 
błogosławi się wodę oraz kropi nią 
wiernych. Gdy skończy się Liturgia 
Słowa, śpiewa się litanię, wzywając 
orędownictwa Wszystkich Świętych, 
a jako realny znak ich obecności za-
zwyczaj umieszcza się pod ołtarzem 

relikwie męczenników lub innych 
świętych. Następnie ma miejsce mo-
dlitwa poświęcenia, po której biskup 
namaszcza świętym olejem ołtarz 
oraz ściany kościoła. Potem okadza 
się całą świątynię, a po nakryciu oł-
tarza obrusem odbywa się uroczysta 
iluminacja. Dla lepszego zrozumienia 
i doświadczenia piękna tej liturgii po-
lecam osobiście wziąć w niej udział.

Egzorcyzmy

Celem tego rodzaju sakramenta-
liów jest wypędzenie złych duchów 
lub uwolnienie od ich demoniczne-
go wpływu. Najpełniejszą ich formą 
jest tak zwany egzorcyzm większy. 
Odbywa się on dopiero po odpo-
wiednim rozeznaniu, czy dana oso-
ba rzeczywiście jest opętana przez 
szatana. Sprawuje go specjalnie 
przygotowany i wyznaczony przez 
biskupa kapłan, odznaczający się 
szczególnymi przymiotami. Mogą 
w nim uczestniczyć także nielicz-
nie zgromadzeni wierni, którzy 
wspomagają egzorcystę modlitwą. 
Obrzęd składa się z Liturgii Słowa 

połączonej z Litanią do Wszystkich 
Świętych. Po niej kapłan odmawia 
prośby o uwolnienie oraz składa się 
wyznanie wiary. Następnie egzorcy-
sta błogosławi krzyżem osobę opęta-
ną i wypowiada się formułę egzorcy-
zmu. Na zakończenie śpiewana jest 
pieśń dziękczynna, a kapłan wyraża 
prośbę do Boga o ochronę od sza-
tana dla uwolnionej osoby i napeł-
nienie jej dobrocią i pokojem Ducha 
Świętego. Pamiętajmy jednak, że 
egzorcyzmy nie są żadnymi czynno-
ściami magicznymi, tylko specjalną 
formą modlitwy, więc ich skutecz-
ność zależy od wielu czynników. ■

Drodzy Czytelnicy! Od następ-
nego numeru chciałbym poruszać 
w tym dziale zagadnienia, które 
szczególnie Was interesują. Dlatego 
proszę o przesyłanie na adres redak-
cji: naszezycie@seminariumfran-
ciszkanskie.pl pytań lub wątpliwo-
ści dotyczących liturgii bądź wiary 
w ogólności. Na podstawie Doku-
mentów Kościoła i naszego semi-
naryjnego doświadczenia, posta-
ram się wyjaśniać dane kwestie.
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Bóg zna nasze serca i wie, na jakiej drodze osiągniemy pełnię szczęścia, dlatego powołuje nas do kon-
kretnych zadań i spraw. Wzorem wypełniania powołania jest Maryja. Życie Matki Bożej nie zakończyło się 
z chwilą Jej wniebowzięcia. Ona nadal działa, nadal jest zaangażowana i gdy tylko Jej pozwolimy, pomo-
że nam dobrze rozpoznawać i wiernie wypełniać to, do czego nieustannie jesteśmy wzywani. Wpatrzeni 
w Niepokalaną, czerpmy inspirację do przemiany własnego życia i do upiększania świata, w którym żyjemy.

Grzech to choroba

W Mszale Maryjnym znalazłem 
piękną prefację, która mówi o Niepo-
kalanej jako Matce i Mistrzyni życia 
duchowego (Msza nr 32). Zacytuję jej 
fragment: „Ona, najgłębiej złączona 
z tajemnicą Chrystusa, dla Ciebie nie-
ustannie rodzi z Kościołem nowe dzie-
ci, które przynagla dobrocią i pociąga 
przykładem ku doskonałej miłości. 
Ona bowiem jest wzorem ewangelicz-
nego życia, w Jej szkole uczymy się 
według Jej myśli kochać Ciebie nade 
wszystko, Jej duchem nieustannie 
kontemplować Twoje Słowo, Jej ser-
cem służyć braciom”.

Najgłębiej złączona z tajemnicą 
Chrystusa

Maryja jest doskonałą uczennicą 
swojego Syna, jest doskonale do Nie-
go podobna, jest ściśle zjednoczona 
z Jego życiem. Jego sprawy są zarazem 
Jej sprawami, Jego cierpienia są Jej 

cierpieniami, Jego radości są Jej ra-
dościami. Być złączonym z tajemnicą 
Chrystusa to zapomnieć o sobie, a żyć 
Jego życiem. Pięknie wyraził to św. Pa-
weł Apostoł: „Razem z Chrystusem zo-
stałem przybity do krzyża. Teraz zaś już 
nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. 
Choć nadal prowadzę życie w ciele, 
jednak obecne życie moje jest życiem 
wiary w Syna Bożego, który umiłował 
mnie i samego siebie wydał za mnie” 
(Ga 2,19-20).

Dla Boga nieustannie rodzi            
z Kościołem nowe dzieci...

Duchowe rodzenie człowieka po-
lega na poddaniu się przemieniającej 
łasce Bożej. Im bliższą mamy więź z Ma-
ryją, tym bardziej jesteśmy otwarci na 
działanie Ducha Świętego, który czyni 
nas coraz bardziej podobnymi do Chry-
stusa. Rola Niepokalanej jest nieoce-
niona, bo to przez wzgląd na Nią Bóg 
daje nam wiele darów. Doświadczała 
tego św. Faustyna († 1938 r.). W swoim 

Dzienniczku wspomina o szczególnej 
łasce czystości, którą obdarzył ją Pan 
Jezus właśnie na prośbę Maryi: „Zdjął 
Jezus pas złoty z siebie i przepasał nim 
biodra moje. Od tej chwili nie doznaję 
żadnych poruszeń przeciwnych cnocie 
ani w sercu, ani w umyśle. Zrozumiałam 
później, że to jest jedna z największych 
łask, którą mi wyprosiła Najświętsza 
Maryja Panna, bo o tę łaskę prosiłam 
Ją przez wiele lat. Od tej pory większe 
mam nabożeństwo do Matki Bożej. Ona 
mnie nauczyła wewnętrznie kochać 
Boga i jak we wszystkim pełnić Jego 
świętą wolę. Radością jesteś, Maryjo, 
bo przez Ciebie Bóg zszedł na ziemię do 
serca mego” (Dz 40).

...które przynagla dobrocią                
i pociąga przykładem 
ku doskonałej miłości

Maryja uczy zaangażowania, pocią-
ga swoją osobą, by coraz bardziej się 
starać, by nie być leniwym, ale całym 
sobą angażować się w zadania, które 

Matka i Mistrzyni
życia duchowego
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powierzył nam Bóg. Patrząc na Nią i po-
stępując tak jak Ona, coraz jaśniej wi-
dzimy sens swojego powołania, coraz 
jaśniej widzimy, jak je realizować. Mamy 
widzieć Niepokalaną nie jako nierucho-
mą figurę, która tylko ładnie wygląda, 
ale widzieć Ją jako żywą osobę, która 
niestrudzenie działa, która jest zapraco-
wana w dziele zbawienia, która swoim 
czynem i słowem ukazuje piękno Chry-
stusa. W tym duchu postępował św. 
Maksymilian Maria Kolbe, franciszkanin 
(† 1941 r.). Gdy chorował na gruźlicę, 
w pobliżu jego szpitala było sanatorium 
dla studentów. Tak wspomina go pew-
na pracowniczka: „Ilekroć go tylko po-
wiadamiałam, zawsze spieszył z pocie-
chą duchową do tych chorych! I czy to 
była czarna, głucha noc, a to się zdarza-
ło najczęściej, czy szalały śnieżyce i bu-
rze nad Gubałówką i Tatrami, w gorącz-
ce nieraz ponad 38 stopni, bez żadnego 
wierzchniego odzienia, nie ociągając 
się ani chwili, biegł wprost tam, gdzie 
dogasało czyjeś młode życie”.

Ona bowiem jest wzorem 
ewangelicznego życia

Bóg ma wobec nas plan, a Maryja 
wie, jak go realizować, wie, co powin-
niśmy robić, by wzrastać, by pomna-
żać talenty, by zachwycać się Ewan-
gelią i dobrze odczytywać pragnienia 
Boga. Świętym, który umiłował życie 
ewangeliczne, był z pewnością bł. Ra-
fał Chyliński, franciszkanin († 1741 r.). 
Żył w czasach powszechnego zepsucia 
moralnego. Będąc szlachcicem, wdział 
franciszkański habit i podążał za Chry-
stusem w duchu Biedaczyny z Asyżu. 
Rozpoznał, że odpowiedzią na szerzą-
cą się obojętność i niesprawiedliwość 
społeczną jest miłość i służba najuboż-
szym. Nierzadko rozdawał jałmużnę 

z tego, co było niezbędne dla niego 
samego. Był jasnym światłem, które 
świeci w ciemności, był tym, który roz-
promieniał nieszczęśliwe oblicza ludzi 
chorych, ubogich i cierpiących.

W Jej szkole uczymy się według 
Jej myśli kochać Ciebie nade 

wszystko

Tak pisał św. Franciszek Antoni Fa-
sani, franciszkanin († 1742 r.): „Jeślibyś 
skierował każdą rzecz do Boga, stał-
byś się świętym. Śmiało, oczyść swe 
intencje, czyń dobro, kochaj dobro, 
ale jedynie dla Boga, samego Boga. 
Ucz się naśladować Najdoskonalszą 
i Niepokalaną Dziewicę Maryję, zawsze 
starając się o większe dary”. Oddanie 
się Niepokalanej to nie bezczynne de-
klarowanie przynależności do Niej, ale 
żywe i energiczne bycie w Jej szkole, 
w szkole miłości; to oddanie się Jej 
sprawom, realizowanie Jej zamiarów, 
bo to Ona najlepiej wie, jak kochać 
Boga.

Jej duchem nieustannie 
kontemplować Twoje Słowo

W Jej szkole uczymy się kontemplo-
wać Słowo Boga tak, jak to czynił np. św. 
Franciszek z Asyżu († 1226 r.), który – jak 
pisze Tomasz z Celano – „Nie był głuchym 
słuchaczem Ewangelii, ale wszystko, 
co usłyszał, zachowywał w chwalebnej 
pamięci i starał się wypełnić dokładnie, 
co do litery” albo jak św. Antoni, opat                  
(† ok. 355 r.), który – jak pisze św. Atanazy 
– „Z taką uwagą słuchał, gdy czytano Pi-
smo, żeby nic z niego nie padło na ziemię”. 
Uważne i wytrwałe słuchanie uzdrawiają-
cego Słowa Bożego otwiera nas na Boga, 
który błogosławi, który przemienia, który 
prowadzi do szczęścia.

Jej sercem służyć braciom

Wiele osób doświadczyło w swoim 
życiu, świadomie bądź nie, ile troski, 
opieki i starań wkłada nasza Niepoka-
lana Mama, byśmy byli bardziej szczę-
śliwi, niż jesteśmy. Doświadczenie mi-
łości Chrystusa uzdalnia człowieka do 
służby, do rezygnacji ze swoich wygód 
na rzecz dobra bliźniego. Taką osobą 
była na pewno królewna, św. Elżbieta 
Węgierska († 1231 r.). Tak pisze o niej 
jej kierownik duchowy: „Poleciła zbu-
dować szpital, w którym zgromadziła 
wielu chorych i słabych. (…) Wszyst-
kie dochody, pochodzące z czterech 
księstw swego małżonka wyczerpała 
do tego stopnia, iż w końcu na potrze-
by ubogich nakazywała sprzedawać 
klejnoty i kosztowne szaty. Dwa razy 
na dzień, rankiem i wieczorem, miała 
zwyczaj odwiedzać chorych. Osobi-
ście posługiwała tym, którzy cierpieli 
na odrażające choroby, podawała 
posiłek jednym, poprawiała posłanie 
drugim, niektórych dźwigała na ra-
mionach i spełniała wiele innych do-
broczynnych posług”.

Teraz Twoja kolej!

Zaproś Niepokalaną do swojego 
życia, pozwól Jej pokochać Ciebie, 
pozwól, by opowiedziała Ci o Jezu-
sie. Posłuchaj, co chce Ci powiedzieć, 
a usłyszysz Jego głos w Jej głosie. 
Spójrz w Jej oczy, zobacz, jak żyje, a zo-
baczysz Go w Niej. Nie bój się wziąć do 
siebie Maryi. Pozwól Jej prowadzić się 
do Niego, a wtedy nie zbłądzisz, wte-
dy Twoje odczuwanie świata zupełnie 
się zmieni, wtedy Twoje życie nabierze 
prawdziwej pełni i głębszego sensu. Idź 
za Jezusem, szukaj Go, tylko nie same-
mu, ale z Nią. ■
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odlotowego
Świętego
Osimo to niewielka miejscowość położona w środkowej części Włoch. Już od XIII w. franciszkanie mieli 
wkład w historię tego miasteczka. To tutaj św. Józef z Kupertynu spędził ostatnie lata swojego życia.

Historia niezwykłej 
bazyliki

Jak zeznają br. Tomasz z Celano 
i Julian ze Spiry, sam święty Ojciec 
Franciszek przechodził niejedno-
krotnie przez Osimo. W niedługim 
czasie do miasta przybywają jego 
naśladowcy, gdzie zakładają klasz-
tor. Lokalny biskup razem z miesz-
kańcami byli tak zafascynowani 
Biedaczyną z Asyżu, że wybudowali 
kościół ku jego czci, 
który był konsekro-
wany 7 maja 1234 r. 
Wiadomo, że św. 
Józef z Kupertynu, 
żyjący w XVII w., spę-
dził w tym klasztorze 
ostatnie lata swoje-
go życia. Po tym, jak 
został zaliczony do 
grona świętych, jego 
ciało umieszczono pod ołtarzem. 
Natomiast w niedługim czasie, 
kard. Guido Calcagnini ogłosił św. 

Józefa z Kupertynu głównym patro-
nem świątyni. Ze względu na popu-
larność, papież Pius VI podniósł ją 
do godności bazyliki. 

Godne uwagi

Fasada świątyni jest zachowana 
w stylu romańskim. Oprócz ołta-
rza głównego w kościele znajdu-
je się osiem płytkich, lecz bogato 
zdobionych bocznych kaplic. Duże 

wrażenie robi fresk 
umieszczony za pre-
zbiterium. Pokazuje 
gigantyczną postać 
Józefa z Kupertynu, 
którego przedstawio-
no jako „Świętego 
obrońcę”. Widać, jak 
przychodzi z szeroko 
rozłożonymi rękami, 
co może oznaczać 

gotowość do wysłuchania wszelkich 
modlitw. Będąc w bazylice, warto 
zejść do grobu św. Józefa, który jest 

dokładnie pod prezbiterium. Zacho-
wane szczątki jego ciała są przecho-
wywane w przezroczystym relikwia-
rzu, który kształtem przypomina 
trumnę. Jako ciekawostkę warto 
dodać, że w zakrystii na sklepie-
niu znajdują się freski pochodzące 
z tzw. szkoły Giotta, które przedsta-
wiają postaci czterech Ewangeli-
stów. Natomiast na jednej ze ścian 
tej zakrystii wisi prawdopodobnie 
najbardziej znany obraz latającego 
Świętego pt. Św. Józef z Kupertynu 
lewitujący na widok Bazyliki w Lore-
to, którego autorem jest Ludovico 
Mazzanti.

Kim jest Józef z Kupertynu?

Urodził się 17 czerwca 1603 r. 
w Kupertynie, w południowych Wło-
szech. Jest znany szczególnie wśród 
studentów zdających egzaminy. 
Wiadomo o nim, że miał ogromne 
problemy w nauce. Jednak dzięki 
swojej wytrwałości, a także głębo-

Duże wrażenie robi 
fresk umieszczony 
za prezbiterium. 

Pokazuje gigantyczną 
postać Józefa 

z Kupertynu, którego 
przedstawiono jako 
„Świętego obrońcę”.
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29Wypłyń na głębię!

kiej ufności, że Bóg pomaga, uda-
ło mu się ukończyć studia i zostać 
kapłanem. Teraz ten franciszkanin 
wstawia się za tych, którzy mają 
trudności w nauce. Co więcej, św. 
Józef był bardzo wrażliwy na Boskie 
piękno. Wszelkie sprawy duchowe, 
poczynając od dźwięku dzwonów 
po widok świętych obrazów, wpra-
wiały go w zachwyt. To było na tyle 
silne, że św. Józef, będąc w tym 
stanie, zaczynał lewitować, tj. uno-
sić się nad ziemię. Kościół uznaje, 
że lotnicy i astronauci mają w nim 
swojego patrona. Ostatnie lata swo-
jego życia spędził w klasztorze Braci 
Mniejszych Konwentualnych w Osi-
mo, gdzie zmarł 17 września 1663 r.

Osimo dzisiaj 

Bazylika i klasztor są otwarte dla 
wiernych i zwiedzających. Co cieka-
we, do naszych czasów zachowało 
się wiele pamiątek po św. Józefie. 
Od pomieszczeń, w których żył i mo-
dlił się Święty, aż po przedmioty, 
które wykorzystywał do umartwie-
nia, takie jak włosiennica. Przy ba-
zylice można organizować rekolek-
cje dla niewielkich grup. W każdym 
czasie można zgłaszać intencje, 
które chcielibyśmy polecić wsta-
wiennictwu Świętego z Kupertynu. 
Dzięki stronie internetowej, można 
to zrobić z każdego miejsca na świe-
cie. Jedną z inicjatyw, jakie zostały 
powołane do istnienia przy bazyli-
ce jest Stowarzyszenie „Dawać Po-
kój i Dobro”, które wydaje swoje 
czasopismo. Oprócz tego, w Osimo 
znajduje się postulat Zakonu Braci 
Mniejszych Konwentualnych. Czas 
postulatu jest pierwszym etapem 
formacji do życia zakonnego. ■

*Link do strony internetowej, na 
której możemy śledzić aktualne wy-
darzenia z życia bazyliki: 

sangiuseppedacopertino.net



Historia naszego klasztoru ma dopiero 23 lata, ale nie jest to całkiem nowy klasztor. Jego po-
wstanie to kontynuacja przerwanego przez zaborcę 215 lat temu życia klariańskiego, wyznaczanego 
rytmem modlitwy i pracy przy ul. Kościuszki w Zamościu. Dzisiaj kilka kroków dalej w Sitańcu żyją te 
same siostry św. Klary, przepasane białym franciszkańskim sznurem z trzema węzłami, symbolem 
ślubów: czystości, ubóstwa oraz posłuszeństwa i znów przybyły z tego samego klasztoru co przed 
wiekami – ze Starego Sącza.

Nasze dziś na zamojskiej ziemi 
ma swój początek w XIII w., 
w powołaniu św. Franciszka 

i św. Klary. 

Doświadczenie poszukiwania 
celu i sensu życia towarzyszy czło-
wiekowi nieustannie, ale najbardziej 
intensywne jest, kiedy człowiek staje 
przed decydującym wyborem i musi 
się opowiedzieć, jaką drogę wybie-
ra. Tym, który powołuje, jest zawsze 
Bóg. To On pierwszy wołał Samuela, 
gdy ten jeszcze Go nie znał: „Samu-
elu, Samuelu!”. To On przemówił do 
Franciszka, gdy ten szukał przygód, 

a przemawiając do niego we śnie 
pod Spoleto, kiedy wyruszał na woj-
nę, marząc o wielkości i sławie, za-
wrócił go z obranej 
drogi. „Franciszku, 
komu lepiej służyć: 
Panu czy słudze? – 
Oczywiście, że Panu! 
– Dlaczego zatem 
idziesz za sługą?” – 
pytał Franciszka Bóg. 
Franciszek długo 
szukał, aż wreszcie 
odnalazł własną drogę – Pan sam 
mu ją wskazał – a kiedy ją odnalazł, 
był tak zdecydowany, że nic nie zdo-

łało go odwieść od miłości Chrystu-
sa i życia dla Niego. Prosił nawet, 
żeby w sercu swoim odczuł miłość 

taką, jaka była w ser-
cu Jezusa. Takiego 
Franciszka znała 
i takim zafascynowa-
ła się św. Klara. Duch 
Święty wzbudził w jej 
sercu to samo pra-
gnienie, którym pałał 
Franciszek, i to od 
wczesnej młodości. 

Całe Jej życie to doświadczenie mi-
łości, niestrudzone wpatrywanie się 
w Umiłowanego, rozważanie Jego 

to moje życiowe powołanie
KLARYSKĄ
Jestem

„Patrz na Niego 
– Jezusa – który 
dla ciebie został 

wzgardzony; stań się 
dla Niego wzgardzona 

na tym świecie 
i idź za Nim”.
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ubóstwa, pokory, niezliczonych tru-
dów i udręk, które wycierpiał dla 
odkupienia rodzaju ludzkiego. Była 
dzielna w świętej służbie rozpoczę-
tej z gorącej tęsknoty za ubogim 
Ukrzyżowanym. Jej serce przylgnę-
ło do Niego, a On przez kontempla-
cję przemieniał ją w siebie. Trawiła 
ją wielka miłość. Pisała do swojej 
siostry i przyjaciółki, św. Agnieszki 
z Pragi: „Patrz na Niego – Jezusa –
który dla ciebie został wzgardzony; 
stań się dla Niego wzgardzona na 
tym świecie i idź za Nim. Dostojna 
królowo, twój Oblubieniec, naj-
piękniejszy spośród synów ludz-
kich (Ps 45,3), stał się dla twego 
zbawienia najlichszym z ludzi, był 
wzgardzony, zbity, poraniony przez 
biczowanie (por. Mt 19,20; 27,26) na 
całym ciele i zmarł wśród męczarni 
na krzyżu; wpatruj się w Niego, roz-
myślaj o Nim, uwielbiaj i staraj się 
Go naśladować” (drugi list do św. 
Agnieszki z Pragi).  

Podobne doświadczenie jest 
udziałem i dziś udziałem wielu lu-
dzi. Bóg nie przestaje wołać, za-
praszać człowieka: pójdź za Mną. 
Wielka tęsknota, która ożywiała 
św. Franciszka i św. Klarę, nie stra-

ciła ze swej intensywności przez 
wieki i jest żywa dziś. Chrystus 
jest naszym jedynym skarbem, dla 
którego warto żyć. 
Podobnie jak Kla-
ra i jej pierwsze to-
warzyszki, nie oba-
wiamy się ubóstwa, 
pracy, trudów, poni-
żenia, pogardy świa-
ta. I pragniemy mieć 
tylko Ducha Pań-
skiego wraz z Jego 
uświęcającym dzia-
łaniem i modlić się 
zawsze czystym ser-
cem, i wpatrywać się nieustannie 
w Chrystusa ubogiego i ukrzyżowa-
nego. Chcemy przyswoić sobie Jego 
sposób życia ukazany w Ewangelii 
i tak przeżywać codzienność, by 
wszystko w niej świadczyło, że  zo-
stałyśmy  córkami i służebnicami 
Najwyższego i Największego Króla, 
Ojca niebieskiego, i zaślubiłyśmy 
się Duchowi Świętemu, wybierając 
życie według doskonałości Ewan-
gelii świętej.

On powołuje każdego tak, jak sam 
chce. W naszym kontemplacyjnym 
powołaniu nie tyle my rezygnujemy 

z czynnego życia w świecie, ile po-
dejmujemy Boże wezwanie do ży-
cia kontemplacyjnego w klauzurze. 

Każdy wybór pociąga 
za sobą jakąś rezy-
gnację, ale nie ona 
jest najważniejsza. 
Najważniejsza jest 
miłość. To ona skło-
niła każdą z nas do 
opuszczenia wszyst-
kiego, by żyć tylko 
dla Boga. Jaki jest cel 
i sens życia kontem-
placyjnego? Celem 
jest, mówiąc najogól-

niej, dojście do zjednoczenia z Bo-
giem w miłości już tu na ziemi i kie-
dyś w wieczności. A sens?  Wszystko, 
co czyni życie człowieka pięknym, 
dobrym, ma sens. Miłość nadaje sens 
wszystkiemu. Pan potrzebuje ludzi, 
którzy tak Go miłują, że nieustannie 
o Nim rozmyślają, że spędzają swe 
życie na wpatrywaniu się w Niego, 
że niczego nie pragną i niczego poza 
Nim nie szukają. Życie św. Franciszka 
i św. Klary było tak piękne dlatego, że 
wielka była ich miłość i rzeczywiście 
niczego poza Bogiem nie szukali. Zro-
zumie to każdy, kogo Bóg wzywa na 
tę drogę jako jedyną drogę życia. ■

W naszym 
kontemplacyjnym 
powołaniu nie tyle 
my rezygnujemy 
z czynnego życia 

w świecie, ile 
podejmujemy Boże 
wezwanie do życia 
kontemplacyjnego 

w klauzurze.

FRANCISZKANIZM



„PÓJDŹ ZA MNĄ” (Łk 9,59)
Chciałbym w kilku słowach opowiedzieć Wam – Drodzy Czytelnicy, o życiu w seminarium. Zacznę od 

przedstawienia zwykłego dnia kleryka wewnątrz klasztoru, a następnie powiem coś o naszej działal-
ności. Nie wiem, jak przeżywają dzień moi bracia, dlatego przedstawię go z mojej perspektywy.

Jest 6.00, dzwoni mój budzik, 
ciężko wstać, więc zdarza się, 
że włączam „drzemkę”. Po słod-

kich dziesięciu minutach szybko 
wstaję, ścielę, szykuję się, wkładam 
habit i w krótkiej modlitwie jak zwy-
kle oddaję się Matce Bożej. W kaplicy 
jestem przed 6.30. Odmawiamy całą 
wspólnotą poranne modlitwy, pół 
godziny medytacji nad Pismem Świę-
tym, i uczestniczymy w Ofierze Mszy 
świętej połączonej z Jutrznią. Msza 
święta to centrum naszego zakonnego 
dnia, z którego czerpiemy siłę do pracy 
i trudów codzienności. Gdy następnie 
schodzimy z kaplicy do refektarza na 
śniadanie, wita nas poranek zza okna. 
Bardzo lubię ten moment, zwłaszcza 
gdy niebo jest błękitne. Wykłady zaczy-
nają się o 8.30, ale zanim to nastąpi, 
większość braci idzie do rekreacji, żeby 
napić się kawy, zjeść ciastko i zrelak-
sować się jeszcze chwilę. Rekreacja to 
takie miejsce przeznaczone do wspól-
nego spędzania wolnego czasu. Czas 
zajęć przerywają modlitwy południo-
we o 13.00. Dają chwilę wytchnienia 
przy rozmowie z Bogiem i podsumo-
wują pierwszą część dnia rachunkiem 
sumienia. Potem mamy obiad. Panie 
kucharki wkładają całe serce w przygo-
towanie dla nas posiłków. Dzięki nim 
nie martwimy się, co będziemy jeść. Od 

14.00 jest dalszy ciąg wykładów lub je-
śli ktoś nie ma zajęć, ma czas wolny do 
15.00. Każdy wykorzystuje go, jak chce. 
Jedni idą na boisko grać w piłkę nożną 
albo w siatkówkę, inni do kaplicy po-
modlić się samemu, ktoś czyta ulubio-
ną książkę, inny się zdrzemnie, jeszcze 
inni posiedzą na rekreacji, pogadają, 
zagrają w jakąś grę, ktoś znów pójdzie 
na spacer do lasu. Wybór jest duży. 
O 15.00 zaczyna się czas indywidualnej 
nauki. Kolejny punkt dnia to Nieszpo-
ry i Godzina czytań o 18.00, a po nich 
kolacja i czas do własnej dyspozycji. 
O 21.00 jest półgodzinna adoracja 
Najświętszego Sakramentu – świetna 
okazja, by spędzić z Panem Jezusem 
chwilę czasu i powiedzieć Mu, jak minął 
dzień. Od tej godziny obowiązuje także 
silentium sacrum (święte milczenie), 
czyli jak to mówił były ojciec rektor: „lą-
dujemy” i już indywidualnie kończymy 
dzień Kompletą. Spoczynek o 22.30. 
Tak mniej więcej mija czas młodym stu-
dentom w zakonie.  

Teraz trzeba kilka słów powiedzieć 
także o duszpasterstwach, które pro-
wadzimy. Jeździmy do domów dziecka, 
ośrodka dla niepełnosprawnych umy-
słowo, a także do zakładu poprawcze-
go. W naszym seminarium odbywają 
się co tydzień spotkania z katechezą dla 

dzieci niepełnosprawnych umysłowo 
oraz co miesiąc Msza święta i katecheza 
wraz ze spotkaniem w auli seminaryjnej 
dla licznej grupy osób niesłyszących. 
Przez pewien czas jeździliśmy także do 
więzienia, by porozmawiać z więźniami 
i być z nimi na Mszy świętej. Niestety, jak 
na razie, to duszpasterstwo jest zawie-
szone. 

Mamy także wewnętrzne grupy for-
macyjne tylko dla braci. Są to: Rycerstwo 
Niepokalanej, Oaza, Odnowa w Duchu 
Świętym. Aktywnie działa nasza drużyna 
piłki nożnej, jeżdżąc na ogólnopolskie 
turnieje seminariów, oraz muzyczny ze-
spół „Pokój i Dobro”, który wydał 4 płyty 
muzyki religijnej i jeździ z koncertami po 
różnych parafiach. Nie sposób nie wspo-
mnieć o redakcji gazety „Nasze Życie”, 
której owoc pracy macie przed oczami, 
a która wydaje ją w nakładzie ok. 10 tys. 
egzemplarzy i rozprowadza po Polsce, 
głosząc Ewangelię przez słowo pisane.

Kończąc, chcę powiedzieć, że semi-
narium to dla mnie miejsce szczególne 
i ważne. To tutaj podejmę ostateczną 
decyzję, by oddać Bogu swoje życie i po-
święcić się służbie w Kościele dla dobra 
ludzi. Znalazłem swoje miejsce na ziemi. 
„Szczęśliwy, kto służy Panu i chodzi Jego 
drogami” (Ps 128,1). ■
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Bycie misjonarzem to nie tylko 
piękne zdjęcia, które się wysyła 
do Polski, aby pokazać w naszych 

franciszkańskich klasztorach lub bliskim. 
Ja porównuję to powołanie do piątej 
stacji z Drogi Krzyżowej – Szymon Cyre-
nejczyk pomaga Jezusowi nieść krzyż. 
Bardzo często rozmyślam namalowa-
ną stację w Sanktuarium MB Fatimskiej 
w Pleven, Bułgaria. Autor przedstawia 
Szymona z Cyreny, który niesie krzyż. Na 
wielu obrazach Jezus kroczy obok, jak 
gdyby cały ciężar krzyża spoczął na Szy-
monie. Na tym obrazie jest inaczej, Jezus 
nie kroczy obok, On kroczy przy Szymo-
nie. Co więcej, adorując tę scenę, odnosi 
się wrażenie, że to Jezus pomaga nieść 
krzyż Szymonowi. Na twarzy Jezusa jest 
wypisane przejęcie na widok zmęczonej 

i wyczerpanej twarzy Szymona. Prawa 
ręka Jezusa jest złożona na piersi Szy-
mona, stopy tych dwóch Bohaterów są 
ukazane w niesamowitej harmonii kro-
czących na Kalwarię. 

Powołanie misyjne na pewno jest 
niesieniem krzyża, ale to nie ja niosę ten 
krzyż, lecz Jezus go niesie. W wielu róż-
nych sytuacjach uświadamiam sobie, 
że Jezus jest obok mnie, On widzi moje 
zmęczenie, pociesza mnie i daje mi siły, 
kładąc swoją rękę na moim sercu. Jakże 
wiele jest sytuacji, kiedy Jezus przejmuje 
ciężar z moich ramion i to On jest misjo-
narzem na tej ziemi, w której ja jestem in-
strumentem głoszenia Ewangelii. Takie 
spojrzenie jakże zmienia optykę i świa-
domość kroczenia.

Drodzy Przyjaciele Misji francisz-
kańskich, wpisujecie się w tę piątą 
stację Drogi Krzyżowej. Jakże często 
Wy, poprzez Wasze modlitwy i ofiary, 
wspomagacie misję Kościoła. To Wy 
razem z Chrystusem, kroczycie obok 
misjonarza i pomagacie wypełniać 
misję, z którą on został posłany. Krzyż 
nie spoczywa jedynie na ramionach 
misjonarza, on jest niesiony wspól-
nie. Jakże często uświadamiam so-
bie tę prawdę, ile osób uczestniczy 
w misji głoszenia. To zaplecze mo-
dlitewne jest źródłem tego, że Dobra 
Nowina trafia do tylu ludzi w róż-
nych krajach. W imieniu wszystkich 
misjonarzy dziękujemy Wam za to 
i codziennie włączamy Was w nasze 
modlitwy. ■

Po odkryciu powołania zakonnego i kapłańskiego uświadomiłem sobie, że Bóg daje mi powołanie 
misyjne. Od samego początku mojego pójścia za Panem interesowały mnie misje. Bedąc na nowicjacie 
czy w seminarium, lubiłem czytać świadectwa misjonarzy, oglądać zdjęcia moich współbraci, którzy 
wyjechali do innych krajów, aby głosić Słowo Boże. Mimo że od tamtych chwil upłynęło już wiele lat, 
nadal w sercu jest to pragnienie głoszenia i bycia posłanym.
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o. Jarosław M. Bartkiewicz, misjonarz w Bułgarii FRANCISZKANIZM
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Szymon z Cyreny
Stacja V
pomaga Jezusowi nieść krzyż



książka

muzyka
Twórczości MATE.O, a właściwie Mateusza Otremby, nikomu chyba nie trzeba przedsta-

wiać. Od ponad dwóch dekad daje nam się poznać jako charyzmatyczny twórca muzyki 
o charakterze ewangelizacyjnym. Ma na swoim koncie sześć autorskich albumów. Jego 
ostatni krążek, który ukazał się w październiku ubiegłego roku, to Król Wszechświatów. Sam 
tytuł już sugeruje nam, co kieruje Mateuszem w jego twórczości i jaki jest tego cel. Osobi-
ście w zetknięciu z tą płytą za każdym razem mam okazję do odkrywania w mojej relacji 
z Bogiem wielkiej radości i wdzięczności za to, że dał mi życie i daje mi siebie. Uświadamia 
mi również, do czego Bóg mnie powołuje. Jak mówi sam artysta: „pisanie tekstów piose-
nek, które znajdą się na tym albumie, było wspaniałą podróżą, której nie odbyłem samot-
nie. Z jednej strony był to fascynujący czas z Duchem Świętym przy studiowaniu biblijnych 
fragmentów, wertowanie wielu stron osobistych notatników, ale również słuchanie innych 
ludzi i czerpanie z ich mądrości i objawienia (...)”. Mateusz wraca do korzeni swojej twór-
czości, więc płyta jest rockowa. Moim zdaniem, twórczość Mateusza i jemu podobnych 
jest dzisiaj bardzo potrzebna. Polecam ten album, ponieważ wśród wielu różnych pozycji 
współczesnej kultury takie propozycje są dla nas czymś, co ubogaca naszego ducha i po-
maga w odkrywaniu Boga w naszym codziennym życiu. ■

KRÓL WSZECHŚWIATÓW (2017)
MATE.O / TU
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Bożena Fabiani, Gawędy o sztuce sakralnej 
Wydawnictwo Naukowe PWN 2016

Wojciech Jędrzejewski OP, Odwaga zmiany 
W drodze 2017

„Pewien świecki przewodnik po Ziemi Świętej przed figurą Matki Bożej z sercem przebitym 
mieczem w kaplicy na Golgocie tłumaczy, że Matka Jezusa wzięła sztylet i sama się nim z rozpaczy 
przebiła. Popełniła samobójstwo po śmierci Syna na krzyżu” – choć to skrajny przykład ignoran-
cji i oczywista niedorzeczność, to chyba każdy z nas stanął kiedyś przed obrazem przedstawia-
jącym jakąś biblijną scenę, której po prostu nie rozpoznał i nie potrafił w pełni docenić. Dlatego 
warto wybrać się w tę artystyczną podróż. Zatrzymujemy się przy kilkunastu scenach z Nowego 
Testamentu, które autorka ilustruje obrazami malarzy różnych epok (obrazów jest ponad 100!)  
i jednocześnie objaśnia – barwnie i wciągająco. Dostajemy niemałą porcję wiedzy, ale też,  
o czym muszę lojalnie uprzedzić – wysoce prawdopodobne jest doświadczenie zachwytu za-
równo estetycznego, jak i duchowego. Dobra sztuka sakralna tak właśnie działa. ■

Tytuł książki może wydać się kontrowersyjny. Jeśli czyta tę rubrykę jakiś znudzony żoną mąż 
(znudzona mężem żona), a niechby i miotany kryzysem kleryk czy kapłan, ich serce na ten wi-
dok może zabić mocniej. A może faktycznie zdobyć się na odwagę i odejść? Nie tylko dla nich 
jest ta książka. I nie tylko o tak poważnych pokusach. Trudno nie zgodzić się z autorem, kiedy 
pisze o dominującej dziś „kulturze dezercji”, o różnych wymiarach niewierności, która przesta-
je być słabością, bo towarzyszy jej coraz powszechniejsze przyzwolenie na zamianę. Autor nie 
przemawia z piedestału oskarżyciela, ale cierpliwie i szczerze pokazuje zafałszowanie, jakiemu 
ulega nasze myślenie, gdy w obliczu trudności chętniej ulega złudnym podszeptom nieprzy-
jaciela, zmieniając to, co zewnętrzne: żonę, wspólnotę, religię. Wierność jawi się wtedy jako 
stagnacja i ciężar. Brzmi znajomo? Pozwól zatem poprowadzić się autorowi po ścieżkach takiej 
zmiany, która naprawdę ożywia i uszczęśliwia. To droga zdrowej i pięknej wierności, która cały 
czas musi pytać: „W którą stronę ma nastąpić zmiana, abyśmy, będąc razem, byli coraz szczę-
śliwsi?” Warto wejść na tę drogę w towarzystwie tak doświadczonego przewodnika. Pytanie, czy 
masz odwagę... ■



film

W listopadzie ubiegłego roku ukazał się debiutancki album Pawła Domagały pt. Opo-
wiem Ci o mnie. Znając Pawła z jego świetnej gry aktorskiej, która budzi sympatię i uznanie, 
postanowiłem zapoznać się z tym krążkiem i sprawdzić, jakie efekty przyniosło ekspery-
mentowanie aktora w tworzeniu muzyki. Wynik był dla mnie miłym zaskoczeniem i od-
kryciem. Album jest bardzo intymny i osobisty. Można powiedzieć, że jest głęboki i szybko 
trafia dzięki swojej autentyczności do serca. Paweł nie stara się tutaj wcielać w postać ko-
mercyjnego muzyka, który tylko świetnie śpiewa. Jest to raczej liryczna opowieść o jego ży-
ciu, podejściu do świata, wartościach, jakie goszczą w jego sercu. Teksty dotykają tematów, 
takich jak wiara, miłość, nadzieja, przebaczenie. Stara się ukazać, jak ważny w życiu jest po-
kój wewnętrzny. Odniesienia do Boga i postaci biblijnych dużo mówią o tym, jak wielką siłę 
w życie Pawła wnosi wiara. Piosenki Pawła dają odczucie spotkania z nim. Pozwalają nam 
również utożsamiać się z nim w jego refleksjach nad życiem. Jest to płyta lekka i delikatna 
o pop-rockowym brzmieniu. Polecam odkryć osobiście tę płytę każdemu, kto lubi czasami 
zatrzymać się i spojrzeć na swoje życie w chwili spokoju. Ten rodzaj twórczości Pawła owej 
ciszy nie zakłóci. Może ją jednak wypełnić i skłonić do przemyśleń o swoim powołaniu. ■

Pamiętam swój okres dojrzewania i trudności z nim związane. W tym czasie 
często towarzyszyło mi wiele emocji, dla których nie potrafiłem znaleźć ujścia, co 
nieraz przekładało się na problemy. Nie wiedziałem, czego chcę od siebie, od oto-
czenia i od życia. Z filmowym Aszerem trochę się utożsamiam. Czy Ty zobaczysz 
siebie w tym filmie? 

Ta polsko-izraelska koprodukcja udowadnia, że literatura ma znaczenie. Doko-
nuje tego w niezwykle pomysłowy sposób, skupiając się tak naprawdę na czymś 
całkowicie innym. Droga Aszera to dwa filmy w jednym – jeden opowiada o ście-
raniu się ojca z synem, drugi natomiast jest historią młodego, wybuchowego 
mężczyzny, który na przekór okolicznościom i opiniom o sobie chce poznać bliżej 
świat literatury i zdać maturę. Tytułowy Aszer pracuje u swojego ojca w firmie bu-
dowlanej, a po godzinach uczęszcza do szkoły, by przygotować się do egzaminu. 
Ojcu wcale nie podobają się edukacyjne ambicje syna – jego przyszłość wiąże 
z przejęciem rodzinnego interesu. Krnąbrny chłopak nie słucha ojca i robi wszyst-
ko, by osiągnąć swój cel – ale jego wybuchowa, prostolinijna i bezkompromisowa 
dusza nieustannie ściąga na niego kłopoty. Chłopak szczególnie upodobał sobie 
zajęcia z literatury, które prowadzi nauczyciel, pragnący wpoić swoim podopiecz-
nym przede wszystkim miłość do czytania i myślenie, a nie formułki przydatne na 
egzaminie. Droga Aszera to film utrzymany w tonacji realistycznej, więc jest jak 
w życiu: w szkole bywa różnie, szczególnie gdy ma się do czynienia z tak zwaną 
trudną młodzieżą. A do nich należy Aszer, który poza swoją wybuchowością po-
siada elementarne problemy z kontaktami społecznymi – podobnie zresztą jak 
ze swoim ojcem, którego kocha, ale odmiennie spogląda na świat. Droga Asze-
ra to film skromny, prosty, momentami wręcz prostolinijny, jak jego bohater, ale 
przy tym równie szczery – po prostu zrodzony z pasji. Reżyser ostatecznie bardzo 
sprawnie, za pomocą jednego dialogu, związał ze sobą oba wątki, co zwieńczyło 
bardzo przyzwoity film. ■

KADRY Z FILMU DROGA ASZERA
REŻ. MATAN YARI

OPOWIEM CI O MNIE (2017)
PAWEŁ DOMAGAŁA

DYSTRYBUTOR: AURORA FILMS
IZRAEL 2017
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POZIOMO: 1] strój zakonnika, 3] dokończ słowa znanej pieśni kościelnej: Pójdź do Jezusa, do niebios …, 5] patron kierowców,       
7] wieża, podczas budowy której ludziom zostały pomieszane języki, 9] jeden z krajów działalności św. Maksymiliana, 11] mia-
sto, z którego pochodził św. Franciszek, 12] w czasie Mszy świętej gra na organach, 14] „nie szuka swego, nie unosi się gnie-
wem, nie pamięta złego” (zob. 1 Kor 13), 16] grupa osób wykonujących pieśni w kościele, 18] za jego panowania Polska przyjęła 
chrzest, 20] pora roku, w której obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego, 22] Księga … – jedna z ksiąg Starego Testamen-
tu, 25] mieszkają tam księża, 26] główny kościół diecezji, 27] przynoszona do kościoła w Niedzielę Palmową, 29] kard. Stefan 
… – Prymas Tysiąclecia, 30] kończy się wspomnieniem św. Sylwestra, papieża, 32] kapłan odpowiedzialny za parafię, 36] na nim 
trumna w czasie pogrzebu, 38] święty z Padwy, 39] Michał Tomaszek i Zbigniew … – franciszkanie, błogosławieni męczennicy 
z Peru, 40] w rodowodzie Jezusa (zob. Mt 1).
PIONOWO: 2] miejsce w kościele, z którego czyta się Słowo Boże, 4] z niego wygnani zostali pierwsi ludzie, 6] Wieczny odpoczynek 
to modlitwa odmawiana za …, 8] z tego kontynentu pochodziło najwięcej papieży, 10] ubóstwo, czystość i … – śluby zakonne, 
13] jeden z początkowych etapów formacji zakonnej, 15] przeprowadził Izraelitów przez Morze Czerwone, 17] Pismo Święte, 
19] miasto, w którym odbyły się ostatnie Światowe Dni Młodzieży, 21] mieszkał w nim król Dawid, 23] … Mendelssohna – często 
grany na zakończenie ślubu, 24] miejsce, w którym klerycy przygotowują się do kapłaństwa, 28] imię chrzcielne Jana Pawła II, 
31] przy nim kapłan odprawia Mszę świętą, 33] „Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i … wielkie wśród ludu” (zob. Dz 6), 
34] żywili się nią Izraelici podczas wędrówki przez pustynię, 35] wspominany 16 sierpnia, 37] Niebiosa, … spuśćcie nam z góry – 
pieśń adwentowa.

Nagroda dla Zwycięzców
krzyżówki  z  nr. 126:

Na rozwiązania czekamy do 20 maja 2018 r. 
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lub na e-mail: naszezycie@seminariumfranciszkanskie.pl
Nagrody z nr. 125 otrzymali:
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1. Jeśli kupiliśmy słodzone mleko skondensowane, gotujemy całą puszkę przez 
2,5–3 godziny na małym ogniu (powinna być całkowicie zanurzona w wodzie). 
Jeśli kupiliśmy gotowy kajmak, zanurzamy puszkę we wrzątku na 2-3 minuty, 
aby masa się lepiej rozprowadzała.

2. Z mleka odlewamy pół szklanki i wsypujemy do niej budynie – mieszamy do 
rozpuszczenia. Pozostałe mleko zagotowujemy z dwoma (lub trzema – według 
smaku) łyżkami cukru waniliowego. Masę budyniową wlewamy na gotujące 
się mleko i energicznie mieszamy. Gdy zgęstnieje, odstawiamy do całkowitego 
ostudzenia. Masło miksujemy, aż będzie puszyste, dodajemy po łyżce zimnego 
budyniu, ciągle miksując.

3. Śmietanę ubijamy na sztywno z fixami. Czekoladę schładzamy w lodówce.

4. Dno dużej blachy (ok. 24 x 36 cm) wykładamy herbatnikami. Rozsmarowu-
jemy na nich kajmak (ugotowane mleko skondensowane). Przykrywamy kolej-
ną warstwą herbatników. Wykładamy masę budyniową z masłem, rozprowa-
dzamy i ponownie przykrywamy warstwą herbatników. Następnie wykładamy 
ubitą śmietanę. Na wierzch ścieramy na tarce schłodzoną w lodówce czeko-
ladę. Ciasto schładzamy w lodówce – najlepiej całą noc.

5. Smacznego!

•  4 opakowania herbatników po 200 g
•  1 puszka słodzonego mleka 
   skondensowanego lub 
   gotowego kajmaku (520 g)
•  2 budynie waniliowe bez cukru
•  600 ml mleka

Składniki:

Przygotowanie:

BRAT ADRIAN POLECA

•  500 ml śmietany 30%
•  200 g masła
•  2-3 łyżki cukru z wanilią lub wanilinowego 
•  2 śmietan-fixy
•  30 g ciemnej czekolady

Ciasto 3-bit bez piecze-
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