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„Idźcie naprzód z nadzieją!” To hasło, nawet jeśli nie tymi słowami wypowiedziane, było 
przecieŜ szczególnie Ŝywe i aktualne u początków naszego powołania. Wybraliśmy 
Zgromadzenie, bo czuliśmy się wybrani przez Boga, by o Nim świadczyć i mówić. 
Pozostawiliśmy za sobą inne Ŝyciowe drogi, tę bowiem rozpoznaliśmy jako szczególnie 
fascynującą, otwierającą perspektywy intensywnego Ŝycia duchowego i apostolskiego, za 
czym w głębi duszy tęskniliśmy i w czym odczytywaliśmy tajemny, ale wyraźny znak BoŜej 
łaski. Czas nowicjatu, czas początku Ŝycia zakonnego na ogół przeŜywamy pełni nadziei i 
optymizmu, do którego nie trzeba nikogo specjalnie zachęcać. Myślimy o swej przyszłości w 
róŜowych barwach, wyobraŜamy sobie siebie w pracy apostolskiej, intensywnej i poŜytecznej 
dla innych, przybliŜającej nas coraz bardziej do Boga i do ludzi. Serca napełnia radość. 

Ale z czasem ta nadzieja poddana bywa powaŜnej próbie. Świat – takŜe świat zakonny, 
mariański – okazuje się mniej piękny, niŜ to sobie wyobraŜaliśmy. Nie wszyscy wokół nas są 
tak mili, jak byśmy chcieli. Przydarzają się konflikty, czujemy się niezrozumieni, czasem 
mamy poczucie doznanej krzywdy, gdy ktoś (zwłaszcza ze strony przełoŜonych) krytykuje 
nasze słowa i zachowanie, gdy nie pozwala robić tego, co byśmy chcieli. Co jeszcze 
trudniejsze: doświadczamy własnej słabości i grzeszności. Bywa, Ŝe nauka przychodzi z 
trudem, okazuje się, Ŝe nie potrafimy sprostać nie tylko oczekiwaniom innych, ale i własnym 
wyobraŜeniom o swej wspaniałej pracy w słuŜbie „dla Chrystusa i Kościoła”. Zawstydzające 
wady i słabości nie chcą ustąpić, droga do świętości okazuje się dość kręta. Z czasem 
niechętnie o tej świętości mówimy, a jeśli – to w Ŝartobliwej formie, chcąc uniknąć przykrego 
dysonansu pomiędzy wzniosłymi słowami, a tym jak naprawdę Ŝyjemy, uwikłani w upartą 
ciemność grzechu. A potem zlecają nam zadania, które niekoniecznie odpowiadają naszym 
własnym planom, przychodzi rutyna i zmęczenie. Oczywiście, nadal Ŝyjemy, staramy się 
zachować reguły Ŝycia zakonnego, pracujemy wytrwale, zdarzają się nam sukcesy, 
spotykamy się z ludzką Ŝyczliwością i wdzięcznością – wszystko to jednak rozgrywa się 
wewnątrz jakiegoś małego świata, niespecjalnie porywającego. Przychodzi kryzys nadziei. 
Przychodzi on róŜnie, kaŜdy z nas przeŜywa go inaczej – ale przychodzi zawsze. Słowa Pana 
Jezusa z Kazania na górze nabierają nowej wyrazistości: oto dobitnie uświadamiamy sobie, Ŝe 
deszcze, wichury i burze spadają na kaŜdy dom: i ten zbudowany na piasku, i ten na skale. 
Nie ma lekko. 

Od czasu do czasu próbujemy otrząsnąć się z marazmu i powrócić do pierwotnej gorliwości i 
nadziei. Ale prostego powrotu nie ma. Nowe doświadczenia, upływający czas i coraz bardziej 
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nadwątlone siły, osłabiają te szlachetne wysiłki, niekiedy pogłębiają tylko zniechęcenie, 
graniczące z przygnębieniem. W kontekście takich przykrych rozmyślań i przeŜyć trzeba z 
całą mocą powiedzieć: ten trudny czas kryzysu jest nam potrzebny, co więcej: dopiero 
poprzez taki krzyŜ otwiera się perspektywa prawdziwej i niewzruszonej nadziei. Rzecz nie 
tylko w tym, Ŝe tą drogą lepiej poznajemy siebie i świat – i w tym sensie osiągamy coraz 
pełniejszą dojrzałość. Owszem, potrzebny jest ten etap, byśmy wyrośli z naiwnego idealizmu, 
by nasze drogocenne młodzieńcze ideały osadzić w realiach tego świata, w którym toczyć 
trzeba bój z przeciwnikiem znacznie groźniejszym, niŜ nam się początkowo wydawało. Ale 
waŜniejsze jeszcze jest co innego: waŜniejsze jest przezwycięŜenie błędnego załoŜenia, które 
często leŜy u podstaw naszego pierwotnego zapału, tego mianowicie, Ŝe to ja będę tym, który 
działa: zmienia świat, przezwycięŜa zło, pokonuje błąd, prowadzi powierzone mi owieczki do 
Boga. OtóŜ to nieprawda. Owszem, Bóg respektuje moją sprawczą wolność, oczekuje ode 
mnie własnych przemyślanych inicjatyw i prób ich realizacji; to przecieŜ On mnie stworzył, 
na swój obraz i podobieństwo, jako istotę rozumną i wolną – i powierzył mojej trosce 
stworzony przezeń świat. Ale dając mi łaskę powołania zakonnego zaprosił mnie do swojej 
winnicy, do pracy i walki, którą On przede wszystkim toczy. To On – Jezus Chrystus – jest 
Tym, który przemienia świat mocą swego krzyŜa i zmartwychwstania. I On juŜ zwycięŜył, 
choć to zwycięstwo w kaŜdym czasie i w kaŜdym pokoleniu musi się niejako na nowo 
dokonać i objawić. I On jest mocniejszy od tego wszystkiego, co nas przerasta i niekiedy 
przygnębia. „Spe salvi facti sumus – w nadziei juŜ jesteśmy zbawieni (Rz 8,24), mówi św. 
Paweł Rzymianom, a takŜe nam” – tymi słowami rozpoczyna swą drugą encyklikę papieŜ 
Benedykt XVI. Zwycięstwo to bynajmniej nie uwalnia nas od trudu świadectwa i pracy 
apostolskiej, przeciwnie: do tego świadectwa i pracy pobudza – właśnie dlatego, Ŝe to 
zbawienie musi się dopełnić w nas i w tych, do których jesteśmy posłani. Jesteśmy zbawieni 
„w nadziei” – a nadzieja odsyła nas do tego, co się jeszcze nie dokonało, do przyszłości, ku 
której prowadzi. 

JakiŜ to dar, jaka niezrównana i niezasłuŜona łaska, Ŝe do słuŜby takiemu Panu, do pracy w 
takiej winnicy zostaliśmy zaproszeni! CóŜ warte są wszelkie inne dobra i sukcesy, cóŜ warta 
jest moja osobista satysfakcja lub jej brak – wobec dzieła zbawienia dokonanego przez 
Odkupiciela i dokonującego się poprzez mój w tym dziele udział? Zrozumiałe, Ŝe podejmując 
jakiekolwiek działanie chcemy osiągnąć jego zamierzony cel, dobieramy stosowne środki, 
usiłujemy przezwycięŜyć przeszkody. Zrozumiałe, Ŝe gdy nam się to dzieło uda, to 
odczuwamy radość i satysfakcję, a gdy się nie uda, to taką poraŜkę boleśnie odczuwamy. Na 
tym „pierwszym planie nadziei” naturalne i zupełnie usprawiedliwione są róŜnorakie 
przeŜycia: jasne i ciemne, podnoszące na duchu i zasmucające. Ale wszystkie te przeŜycia 
osadzić trzeba na „drugim planie nadziei”, głębszym, Chrystusowym; na planie, którego całej 
rozpiętości nie widzimy i nie rozumiemy, jesteśmy bowiem tylko – i aŜ! – sługami Pana, 
który jeden zna ostateczny sens naszej pracy i dobro z niej płynące. ”Potrzebujemy małych i 
większych nadziei – pisze PapieŜ w swej encyklice – które dzień po dniu podtrzymują nas w 
drodze. Jednak bez wielkiej nadziei, która musi przewyŜszać pozostałe, są one 
niewystarczające. Tą wielką nadzieją moŜe być jedynie Bóg, który ogarnia wszechświat, i 
który moŜe nam zaproponować i dać to, czego sami nie moŜemy osiągnąć.[…] Nie 
jakikolwiek bóg, ale ten Bóg, który ma ludzkie oblicze i umiłował nas aŜ do końca: kaŜdą 
jednostkę i ludzkość w całości” (Spe salvi, p. 31). 

Tę wielką nadzieję trzeba w sobie obudzić – i stale budzić. Jest ona przepełniona pokorną 
ufnością, Ŝe to Bóg działa w nas i przez nas, takŜe poprzez nasze słabości i lecząc je swoją 
miłosierną cierpliwością. Do budzenia i umacniania tej nadziei zachęcają nas nasi 
błogosławieni: Ojciec Stanisław i Ojciec Jerzy. Nasz ZałoŜyciel wiele o nadziei wprost nie 
pisał. W „Wyborze myśli Ojca ZałoŜyciela o Ŝyciu zakonnym takiego hasła nie ma – i nic 
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dziwnego1. Ale bł. Stanisław jak rzadko kto świadom był tego, Ŝe tylko w Chrystusowym 
Odkupieniu jest nasze zbawienie – i tej tajemnicy Paschy Pana, poprzez krzyŜ do 
zmartwychwstania, poświęcił wiele myśli i słów. Ostatni rozdział dzieła Christus patiens nosi 
tytuł „Śmierć śmierci”. Cały ten rozdział przepełniony jest radością. „Śmierć, ten kat całego 
naszego rodzaju ludzkiego, ten tyran wszechświata, poddała się zupełnie pokonana przez 
śmierć śycia. JakaŜ radość! […] Uzbrojony w naszą słabość […] Chrystus zaatakował 
śmierć. Umierając, zwycięŜył ją. Ciosem, który Mu zadała, pokonał ją. […] Śmierć bowiem 
Chrystusa, jak dla nas lekarstwem, tak dla śmierci była trucizną” 2. Poprzez barokowy styl 
przebija głęboka teologia – i głęboka nadzieja, jaka napełniała serce bł. Stanisława i jaką 
budował przez swe niełatwe Ŝycie. Przeszedł doprawdy wiele. Po ludzku biorąc, jego plany 
Ŝyciowe nie spełniły się tak, jak to sobie zaplanował. Został zakonnikiem, Ŝeby – po licznych 
sporach – Zakon Pijarów opuścić. ZałoŜył nowy Zakon, ale narzucono mu regułę i status, 
którego nie pragnął. Pierwszych zakonników musiał wyrzucić, a umierając pozostawił 
gromadkę małą, ubogą, nie rokującą wielkich nadziei na przyszłość. A przecieŜ Bóg swoje 
zamysły przez niego – przez jego upartą wiarę i nadzieję – zrealizował. Zakon przetrwał, a 
jego ZałoŜyciel wyniesiony został na ołtarze. śycie i wiara nauczyły Ojca Stanisława, Ŝe nie 
ma innej drogi do prawdziwego zwycięstwa, jak krzyŜ. 

Czy nie podobnie biegło Ŝycie bł. Jerzego? Warto przypomnieć incydent, jaki mu się 
przydarzył, gdy w początkach XX wieku zaangaŜował się w pracę wśród robotników, 
odciąganych od Kościoła przez komunistycznych agitatorów. OskarŜono bł. Jerzego o to, Ŝe 
odstępuje od nauki Kościoła. Jak on to przeŜył! W li ście do o. Franciszka Bučysa pisał: 
„Odczułem jak uderzenie pioruna, gdy się dowiedziałem […], Ŝe w kurii arcybiskupiej 
naradzano się, czy nie nałoŜyć na mnie suspensy i nie dopuścić do Ŝadnych prac. Jakby 
ziemia się pode mną zapadła. Nie czułem pod nogami gruntu. Zdawało mi się, Ŝe pragnąłem 
całym sercem słuŜyć Kościołowi, i oto jego władza zamierza mnie potępić. Przyszło mi 
przechorować ten cios. DłuŜej niŜ tydzień przebywałem w swoim pokoju, zamknąłem się w 
nim”. Ale znamienne są wnioski, jakie z tego doświadczenia wyciągnął: „Przez tę chorobę 
Bóg dał mi do zrozumienia znaczenie i sens krzyŜa i cierpień. I wyleczyłem się z łaski BoŜej. 
Zacząłem nie zwracać uwagi na to, co ludzie o mnie myślą, mówią lub piszą. ZwaŜałem 
jedynie na chwałę Boga i dobro Kościoła. Wybrałem sobie hasło Vince in bono malum (Zło 
dobrem zwycięŜaj, Rz 12,21)3. I nie dał juŜ sobie tego fundamentu pokoju wewnętrznego, 
nadziei i gorliwości odebrać, pomimo nękającej go przez długie lata, nie rozpoznanej przez 
lekarzy choroby, pomimo piętrzących się trudności związanych z odnowieniem 
Zgromadzenia oraz prowadzeniem tej odradzającej się rodziny zakonnej, pomimo odesłania 
go do jakŜe niewdzięcznej, pełnej trudów i upokorzeń pracy na stolicy biskupiej w Wilnie, a 
potem do podjęcia – kto wie, czy nie jeszcze trudniejszej – misji wizytatora apostolskiego w 
Republice Litewskiej4. Raczej go te trudy i cierpienia pobudzały do jeszcze większego zapału 
apostolskiego, który chciał wlać w serca swych duchowych synów. „CzyŜ nie powinniśmy iść 
tam, gdzie moŜna jak najwięcej zyskać dla Boga, gdzie moŜna jak najwięcej dusz zbawić, to 
jest tam, gdzie największe bezboŜnictwo, zepsucie, obojętność w wierze, oddalenie od 
Kościoła. CzyŜ nie powinniśmy wszędzie się przedostać, wcisnąć, gdzie tylko moŜna zdobyć 
coś dla Chrystusa i Kościoła?5. Ile takich wezwań i zachęt znajdujemy w „Dzienniku 

                                                 
1 ” Por.: „Abyście nie stali bezczynnie w winnicy Pańskiej”, red. ks. A. Pakuła MIC, Rzym 2006, s. 93-170. 
2 Bł. Stanisław Papczyński, Chrystus cierpiący, w: tenŜe, Pisma pasyjne, przeł. ks. R. R. Piętka MIC, Warszawa 
2008,  s.183nn. 
3 Cyt. za: Tadeusz Górski MIC, Błogosławiony Jerzy Matulewicz, Warszawa 2005, s. 68. 
4 Por. list bł. Jerzego do ks. L. Chaleckiego, w którym pisze: „Na Litwie znalazłem Kościół pod wielu 
względami w stanie przeraŜającym. Jak dziecko płakałem. Zdawało się, iŜ chyba sam Lucyfer pracował tam z 
legionem złych duchów, by podkopać i zburzyć fundamenty Kościoła” (por. tamŜe, s. 455), 
5 Bł. Jerzy Matulewicz, Dziennik duchowy, Warszawa 1988, s. 50. 
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duchowym” i w innych pismach Ojca Jerzego? I jak całym swym pracowitym Ŝyciem 
poświadczył on, Ŝe nie są to tylko czcze słowa! 

Nie ma innej drogi budowania naszej nadziei, jak przez krzyŜ. Dlatego kryzys, o którym 
mowa była wcześniej, tak jest waŜny, tak nam potrzebny. Kryzys, który czasem trzeba 
przechorować, zamknąwszy się w swym pokoju. Taka jest logika krzyŜa i zmartwychwstania, 
objawiona i dokonana przez Jezusa Chrystusa. Trzeba w nią wejść i do głębi przeŜyć, by 
naprawdę, a nie tylko w poboŜnych deklaracjach, uświadomić sobie to, Ŝe to On jest tym, 
który działa i zwycięŜa, On jest ostoją naszej nadziei, On jeden jest waŜny, wart całego 
naszego Ŝycia. 

Tę w Bogu złoŜoną nadzieję mamy nieść światu. Kiedy pada hasło „Nowe zadania i 
wyzwania”, to spontanicznie odnosimy je do zadań czekających nasze Zgromadzenie w 
dzisiejszym świecie. Myślimy o Afryce i Indiach, o Licheniu, Stockbridge i Balsamao, o 
duszpasterstwie parafialnym, pracy naukowej i wydawniczej. I dobrze, Ŝe o tym myślimy, Ŝe 
zastanawiamy się, gdzie nas chce dziś Chrystus posłać. Ale w dniu skupienia winniśmy 
myśleć nie tyle o zadaniach stojących przed Zgromadzeniem, ile raczej o tym, czego od 
kaŜdego z nas oczekuje Pan winnicy w miejscu, w którym nas teraz postawił; o tym, co mamy 
w Jego imię przekazać tym, do których nas posłał. I tu powraca temat nadziei. 

Nie jest przypadkiem, Ŝe po przypomnieniu w pierwszej encyklice, Ŝe Bóg jest miłością i 
tylko poprzez zanurzenie w BoŜej miłości człowiek odnaleźć moŜe siebie, papieŜ Benedykt 
XVI właśnie nadziei poświęca swą kolejną encyklikę. Rysuje w niej szeroką panoramę 
filozoficzną, teologiczną i historyczną, by moŜliwie wszechstronnie i wyraźnie ukazać jedną 
podstawową prawdę: tę mianowicie, Ŝe jedyną ostoją i gwarantem ludzkiej nadziei jest Bóg. 
A mówi to mając na uwadze tyleŜ uparte, co tragiczne w skutkach próby redukowania nadziei 
do perspektywy doczesnej, czysto ziemskiej. Z przybierającym róŜne formy 
konsumpcjonizmem spotykamy się stale. Media pełne są głośnych reklam zachęcających do 
nabycia róŜnorakich dóbr, kuszących perspektyw robienia kariery zawodowej lub politycznej, 
relacji o wyczynach tych, którzy za wszelką cenę chcą być sławni lub chociaŜ popularni. A 
potem przychodzą dramaty, często tragedie, które są nieuniknione w tym zamkniętym kręgu 
doczesnej jedynie nadziei, czyli praktycznego materializmu. Nie tylko zakonników dotykają 
przecieŜ trudności i poraŜki. IleŜ razy zetknęliśmy się z tymi, którym się nie udało, którzy 
stracili sens swego Ŝycia, popadli w przygnębienie, a nawet rozpacz. A cóŜ powiedzieć o 
tych, którym wydaje się, Ŝe wygrali, bo zajęli pierwsze miejsca w tym wyścigu szczurów, 
zdobyli bogactwo, pieniądze i sławę, zamykając swe serca na bliźnich, gromadząc dobra, 
których poza bramę śmierci nie przeniosą. Czy trzeba przypominać, jak groźne ostrzeŜenie do 
takich „ludzi sukcesu” kierował Pan Jezus? 

W radykalnej opozycji do takiej właśnie mentalności i wizji Ŝycia złoŜyliśmy nasze śluby: 
ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Poprzez te śluby mamy świadczyć o Bogu Ŝywym, który 
przepełnia nasze serca i który jest jedynym źródłem i ostatecznym celem Ŝycia kaŜdego 
człowieka. Nie chodzi o odwrócenie się od świata, tym bardziej o jego potępienie. Nadziei 
chrześcijańskiej nie naleŜy prymitywnie przeciwstawiać dąŜeniu do osiągnięcia pomyślności i 
dobrobytu. W nawiązaniu do stałej nauki Kościoła (por. np. Gaudium et spes, p. 34), PapieŜ 
wręcz zachęca do zaangaŜowania w sprawy doczesne, ale tak, „aby świat był bardziej 
promienny i ludzki, i aby tak otwierały się drzwi na przyszłość” (Spe salvi, p. 35). 

Tę nadzieję mamy ludziom nieść, idąc za przykładem i wsparci wstawiennictwem 
Niepokalanej Dziewicy, śpiewając wraz z Nią: „Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój 
w Bogu, Zbawicielu moim!”. 



5 
 

 

Pytania do rekolekcyjnej refleksji: 

1. Jak przeŜyłem i przeŜywam swoje kryzysy, poraŜki i cierpienie? Czy potrafię – za bł. 
Jerzym – szczerze powiedzieć „Dzięki łasce BoŜej przestałem się przejmować opiniami 
ludzkimi, a zwaŜam jedynie na chwałę BoŜą i dobro Kościoła”? 
2. Jak łączę nadzieję w Bogu złoŜoną z własnym apostolskim zaangaŜowaniem? Czy 
potrafię tak pełnić swoje obowiązki, by ludzie widząc moje dobre czyny chwalili nie mnie, 
ale Ojca, który jest w niebie? 
3. Czy niosę innym nadzieję? Czy Ŝycie według ślubów jest czytelnym i przekonującym 
świadectwem o Bogu Ŝywym, jedynej ostoi ludzkiej nadziei? 


