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Zgromadzenie KsięŜy Marianów raduje się wielkim darem beatyfikacji O. Stanisława 
Papczyńskiego, swojego ZałoŜyciela (2007), i równocześnie stuleciem dzieła odnowy 
podjętego przez bł. abp. Jerzego Matulewicza-Matulaitisa (2009). Pan Bóg w swoim 
nieskończonym miłosierdziu jeszcze raz zwraca ku nam swój wzrok i poprzez te znaki mówi, 
Ŝe chce liczyć na nas w swoim dziele zbawienia i uświęcenia rodzaju ludzkiego. Podczas gdy 
nasze serce się raduje (laudare Dominum!), jesteśmy wezwani do niesienia dalej charyzmatu 
naszej wspólnoty w Kościele i w świecie współczesnym (annuntiare Dominum!). Nie 
wystarczy patrzeć w niebo, jak Apostołowie w dniu Wniebowstąpienia Pańskiego (Dz 1, 11), 
ale trzeba, byśmy byli świadkami (Dz 2, 32) Jego cudów we wszystkich miejscach; innymi 
słowy, w tym samym Duchu, który przenika liturgię, powinniśmy pozwolić, by Duch 
Chrystusowy podniósł nas do nieba (Sursum corda!) i posłał do świata (Ite, Missa est!) – 
wdzięczność i misja są bowiem głęboko zespolone w sercu kultu chrześcijańskiego1.  
 
Słuchać, co mówi Duch do Kościoła 

Przystosowana odnowa Ŝycia konsekrowanego, przeprowadzona przez Sobór Watykański II – 
w swoim podwójnym ruchu powrotu i adaptacji – stanowi odwaŜną eklezjalną odpowiedź na 
silne wezwanie BoŜe skierowane do wspólnot zakonnych zgodnie z wymaganiami obecnych 
czasów2. Kościół, powszechny sakrament zbawienia, jest zawsze zanurzony w przestrzeni i 
czasie, w świecie i historii, i z tego powodu takŜe podlega ich wpływom, czasami cichym i 
szkodliwym. Potrzebna staje się stała autoweryfikacja w celu oceny wierności i płodności 
naszego Ŝycia i naszej działalności – jako jednostki i jako wspólnoty. Aktualizacja staje się w 
ten sposób słowem kluczowym dla Ŝycia chrześcijańskiego w ogóle. To nie poddanie się, pakt 
lub kompromis z dzisiejszym światem. [...] „Aggiornamento” oznacza aspekt wcielenia 
tajemnicy Kościoła, jego historyczność, podkreślając potrzebę uwagi na znaki czasów. Jest to 
otwarta krytyka świata współczesnego (którego sprawdzianem jest Ewangelia 3. 

                                                           
1 Zob. PapieŜ Jan Paweł II, Encyklika Ecclesia de Eucharistia, 17 IV 2003, nr 22. 
2 Sobór Watykański II, Dekret  Perfectae caritatis (PC), 28 X 1965, nr 2a. Komentarz: Thomas, J., Il Concilio 
Vaticano II, w: I Concili Ecumenici, Pierre-Th. Camelot et alii (dir.), Queriniana, Brescia, 2001, s. 424 nn.; 
Zambarbieri, A., Los concilios del Vaticano, San Pablo, Madrid, 1996, s. 360 nn.  
3 Lorscheider, D. A., Linhas mestras do Concílio Ecumênico Vaticano II, [w:] Vaticano II: 40 anos depois, 
Paulus, São Paulo, 20062, s. 40-41. 
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Pisząc do wspólnot pierwszego wieku, św. Jan radzi wiernym, by się nie pozwolili zwycięŜyć 
wśród prześladowań (zewnętrznych) i odstępstw (wewnętrznych). Ofiara Baranka wysłuŜyła 
nam zwycięstwo ostateczne i, niezaleŜnie od zła jakie cierpiałby Kościół Chrystusa, nie moŜe 
on nigdy zwątpić w wierność Boga4. OtóŜ, jedna z tych zachęt jest dla nas bardzo 
sugestywna; Pan przypomina mieszkańcom słynnej metropolii w Efezie, Ŝe niewystarczające 
były dobre dzieła, jakie wykonywali: Znam twoje czyny, trud i twoją wytrwałość, i to, Ŝe złych 
nie moŜesz znieść (Ap 2, 2). Nasza odpowiedź wiary powinna być ciągła i usilna: Pamiętam 
wierność twej młodości i miłość twego narzeczeństwa (Jr 2, 2; zob. Jr 4). 
 
Paradygmatyczna jest zachęta skierowana do głównego centrum pierwotnego chrześcijaństwa 
wschodniego po upadku Jerozolimy (70 n.e.). Forma uŜytego czasownika (aphiemi) moŜe być 
przetłumaczona jako porzucić lub zaniedbać5. Ta ostatnia zdaje się być lepsza. Kościół w 
Efezie pozwolił na ostygnięcie Ŝarliwości swojej pierwotnej miłości, która się ujawniała w 
konkretnych czynach w stosunku do Boga i bliźniego (zob. 2, 5.19)6. Innymi słowy, nie 
przeŜywał – wewnętrznie i zewnętrznie – centralnego projektu Objawienia, którym jest 
tajemnica miłości i który prowadzi nas do odpowiedzi miłości7: Będziesz miłował Pana Boga 
twego z całego serca twego, z całej duszy, ze wszystkich myśli i ze wszystkich sił (Mk 12, 30; 
zob. Pwt 6, 4 nn; Didache 1, 2) – miłość Boga w nas winna być jak siła dośrodkowa, zawsze 
rodząc światło i Ŝycie wokół nas! 
 
Zazdrość ludzka kaŜe nam bać się, Ŝe nie jesteśmy dostatecznie miłowani; zazdrość 
chrześcijańska niepokoi się, poniewaŜ nie miłujemy dostatecznie, pisze św. Franciszek 
Salezy8. W jakimkolwiek stanie Ŝycia jesteśmy, w centrum naszych trosk jako chrześcijan 
powinno znajdować się: miłować i konsekwentnie czynić to, co jest w zasięgu naszych 
moŜliwości, by Bóg był miłowany! Dar miłości nie moŜe pozostać w nas bezowocny; 
potrzeba owocowania otrzymanych darów jest często wpajana przez Jezusa w czasie Jego 
Ŝycia publicznego (zob. Mt 25, 14nn;  Łk 13, 6nn; J 15, 1nn.); jednym z tych owoców jest 
właśnie gorliwość apostolska: Albowiem miłość Chrystusa przynagla nas (2 Kor 5, 14), 
kaŜdego na swój sposób. 
 

                                                           
4 Zob. A Bíblia de Jerusalém, Introdução ao Apocalipse (Edição brasileira: Ed. Paulinas, São Paulo, 1984, s. 
484). 
5 Zob. Montanari, F., Vocabolario della lingua greca, Loescher Editore, Torino, 20042, s. 395. Wszystkie 
tłumaczenia na j. portugalski pochodzą od autora.  
6 Zob. Salguero, J., Bíblia comentada. VII. Epístolas católicas. Apocalipsis, B.A.C., Madrid, 1965, s. 341 nn.; 
autor przytacza: Spicq, C., Agape III (Paris 1959), s. 114-116. Zob takŜe: Prigent, P., O Apocalipse, Loyola, São 
Paulo, 1993, s. 51; Wikenhauser, A., El Apocalipsis de San Juan, Barcelona Herder, 1981, s. 66. Do lektury na 
temat Ŝycia duchowego w świetle Apokalipsy: Hugues, T.: A refundação da vida religiosa à luz das sete cartas 
do Apocalipse, w: Convergência 343 (2001), s. 265 nn.  
7 Zob. Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, 25 XII 2005, nr 1. 
8 Tratado do amor de Deus, livro X, cap. XIV. Piękne są stronice, na których rozprawia o „świętej gorliwości”. 
Na temat relacji między miłością a specyficznymi powołaniami, zob. von Balthasar Hans Urs, Estados de vida 
del Cristiano, Ed. Encuentro, Madrid, 1994.   
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Sobór nie miał na myśli wypracowania jakiejś nowej teologii Ŝycia konsekrowanego. Chciał 
jedynie zwrócić uwagę na niektóre wartości podstawowe, które w pewnych kręgach były 
nieco przyćmione. śycie zakonne znajduje się całe w Kościele, jest dla Kościoła i naleŜy do 
Kościoła, napisze po latach J. M. Tillard. Teksty soborowe nie mogą być odseparowane jedne 
od drugich; istnieją filary lub latarnie w jednym dokumencie, które wywierają bezpośredni 
wpływ na inne, niby rzeka przepływająca przez róŜne doliny9. I tak, mówiąc do 
konsekrowanych, którzy się oddają w szczególny sposób Ŝyciu apostolskiemu, Sobór 
przypomniał głęboką więź istniejącą między byciem-Ŝyciem i działaniem-czynieniem, w 
komunii z Chrystusem-Kościołem:  Tak pobudzeni miłością, rozlaną przez Ducha Świętego w 
ich sercach (zob. Rz 5, 5), coraz bardziej Ŝyją dla Chrystusa i dla Jego ciała, którym jest 
Kościół (zob. Kol 1, 24). Przeto im gorliwiej łączą się z Chrystusem […], tym bujniejsze staje 
się Ŝycie Kościoła, a jego apostolat tym obfitsze wydaje plony. […] Dlatego członkowie 
kaŜdego instytutu jako ci, którzy wyłącznie i przede wszystkim szukają Boga, powinni łączyć 
kontemplację […] z miłością apostolską, przez którą staraliby się włączać w dzieło 
Odkupienia i szerzyć Królestwo BoŜe. […] Całe Ŝycie zakonne członków powinno być 
przepojone duchem apostolskim, a cała działalność apostolska ma być nacechowana duchem 
zakonnym. […] Ich działalność apostolska powinna wypływać z wewnętrznego zjednoczenia z 
Chrystusem. Stąd równieŜ doznaje wsparcia i sama miłość wobec Boga i bliźniego10. 
 
Oto, co Pan mówi do wspólnot zakonnych dawniejszych i obecnych. Prawdziwa przemiana 
dokonuje się we wnętrzu kaŜdego i jakość naszych dzieł apostolskich zaleŜy w wielkiej 
mierze od tych głębszych dyspozycji i motywacji. Osiągnąć pełnię miłości oraz stać się 
sercem Kościoła powinno być jednym z wielkich celów osobistego projektu Ŝycia osoby 
konsekrowanej11, z odblaskami w jej apostolacie. RóŜne mogą być aktywności w pewnym 
okresie Ŝycia osoby konsekrowanej lub jej wspólnoty, lecz nie moŜna pozwolić nigdy na 
rozłam między byciem a czynem12. Wśród pochopnych przedsięwzięć i interpretacji, które 
powstały po Soborze Watykańskim II, Kościół na nowo upomina konsekrowanych do 
ochronienia tego co istotne w ich słuŜbie we wspólnocie chrześcijańskiej i w świecie: Inni są 
konsekrowani do apostolatu w jego zasadniczej misji, jaką jest głoszenie słowa BoŜego tym, 
których On stawia na ich drodze, by ich doprowadzić do wiary. Taka łaska wymaga 
głębokiego zjednoczenia z Panem i ona wam pozwoli przekazać orędzie Słowa Wcielonego, 
posługując się jednak językiem, który świat moŜe zrozumieć. JakŜe więc jest potrzebne, by 
cała wasza egzystencja doprowadziła was do uczestnictwa w Jego męce, w Jego śmierci i w 

                                                           
9 Zob. Merino, A. B., El camino de la vida consagrada desde el Concilio hasta hoy, w: Congregación para los 
Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica (CIVCSVA), Perfectae caritatis. Cuarenta 
años, Publicaciones Claretianas, Madrid, 2006, s. 60. Dekret PC winien być czytany w świetle Konstytucji 
Lumen gentium (LG).  
10 PC 1c; 5e; 8b; zob. nr 20 na temat środków Ŝycia apostolskiego, zob.; takŜe: LG 44; AG 18.  
11 Pigna, A., La vida religiosa. Teologia e spiritualità, Ed. OCD, Roma, 1991, s. 322; zob s. 330.340. Na temat 
inspiracji teologalnej projektu Ŝycia osobowego, zob. Ilarduia, J.M., Il progetto personale. Ricerca di autenticità, 
EDB, 2004, s. 76-78.  
12 Zob. Palácio, C., Reinterpretar a vida religiosa, Ed. Paulinas, São Paulo, 1991, s. 99. Zob takŜe: Lozano, J.M., 
Vita religiosa ed evangelizzazione. Essere ed agire, [w:] I religiosi evangelizzatori oggi nella missione della 
Chiesa. XVII Convegno Del “Claretianum”, Ed. Rogate, Roma, 1992.  
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jego chwale! Jeśli wypełniając wasze powołanie, będziecie skierowani do innych zadań, w 
słuŜbie ludziom, do Ŝycia duszpasterskiego, misji, nauczania, dzieł miłosierdzia itp., to tym, 
co uczyni te zadania płodnymi, będzie przede wszystkim intensywność waszego przylgnięcia 
do Pana i stopień waszego zjednoczenia z Nim w skrytości waszego serca. Członkowie 
kaŜdego instytutu – jeŜeli chcą pozostać wierni nauce soborowej – czyŜ nie powinni, szukając 
przede wszystkim i jedynie Boga, „umieć pogodzić kontemplację, poprzez którą przylegają do 
Niego rozumem i sercem, z miłością apostolską, która ich prowadzi do wysiłku w celu ich 
przyłączenia do dzieła Zbawienia i do rozszerzenia Królestwa tego samego Boga?13.  
 
Czerpać natchnienie z naszej historii 
 
Od czasu dokumentu Mutuae Relationes (1978), wyraŜenia charyzmat załoŜyciela oraz 
charyzmat instytutu, charyzmat Ŝycia konsekrowanego stają się powszechne w 
wypowiedziach oficjalnych Kościoła. Stają się one w ten sposób cennymi odniesieniami 
teoretycznymi dla róŜnych wspólnot. Charyzmat instytutu rozumie się jako rozwój 
wirtualności i moŜliwości genetycznych zawartych w charyzmacie załoŜyciela/załoŜycielki, co 
wskazuje na istnienie substancjalnej ciągłości między nimi14. Trzeba więc pozwolić 
inspirować się tym, którzy nas poprzedzili. 
 
Przykład bł. O. Stanisława Papczyńskiego objawia charyzmat apostolski nowej wspólnoty, 
która się tworzyła. On stara się o pogodzenie słuŜby PrzełoŜonego i Ŝycia duchowego z 
działalnością duszpasterską. Za pozwoleniem biskupa Święcickiego, o. Stanisław opuszcza 
dom zakonny (klasztor korabiewski) w celu udzielenia pomocy proboszczom w róŜnych 
miejscowościach sąsiednich – głosząc kazania, nauczając, spowiadając itd. Pobudza w 
ludziach pragnienie Boga, często w sposób Ŝarliwy15. Dlatego nie wahał się stwierdzić: [...] 
ucz się, Ŝe świętymi są nie tylko ci, którzy oddani samotności mają na względzie tylko swoje 
zbawienie, lecz faktycznie sprawiedliwymi są takŜe ci, którzy, prowadząc Ŝycie czynne, 
współpracują z Chrystusem przy zbawianiu dusz. [...] Nie martw się więc za bardzo, jeśli 
nieraz dla zbawienia bliźniego i jego duchowego dobra nie moŜesz całkowicie oddać się 
sprawom swojej duszy16. 
 

                                                           
13 PapieŜ Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelica testificatio na temat odnowy Ŝycia zakonnego według 
nauki Soboru, 29 VI 1971, nr 9-10; zob. papieŜ Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Vita consecrata, 25 III 1996, 
nr 25.74; Kongregacja śycia Konsekrowanego i Instytutów śycia Apostolskiego, Instrukcja Rozpocząć na nowo 
od Chrystusa. Odnowione zaangaŜowanie Ŝycia konsekrowanego w trzecim tysiącleciu, 19 V 2002, nr 36-37.   
14 Olla, P.Y., Reflexões sobre o carisma da vida consagrada e dos Institutos Particulares, [w:] Convergência  
409 (2008), s. 3-38; zob. Come rileggere oggi Il carisma fondazionale. XX Convegno del “Claretianum”, Ed. 
Rogate, Roma, 1995.  
15 Zob. Rogalewski, T., Stanislaus Papczynski (1631-1701). Founder of the Order of Marians and Inspirer of the 
Marian School of Spirituality, Marian Press, Stockbridge-MA, 2001, s. 208 nn; tenŜe, Theological Foundations 
of the Christian Life in the Teaching of the Founder and the Renovator of the Congregation of Marians, Marian 
Press, Stockbridge-MA, 1999, s. 125 nn.  
16 Inspectio cordis, f. 132r., [w:] Papczynski, Frei Estanislau de Jesus Maria, Bondade e misericórdia divina. 
Antologia, vol. I, tradução e seleção de Waclaw Makos, Congregação dos Padres Marianos, Curitiba, 2003, s. 32.  
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Wskazówka bł. ZałoŜyciela, by członkowie zdatni do tego przysparzali pomocy proboszczom 
w pracy duszpasterskiej, otwiera wielki wachlarz apostolatu, co znajduje się w tekście Norma 
vitae, juŜ podczas pierwszej publikacji w 1687 r.17. Prowadzenie bractw i kościołów, 
głoszenie nauki chrześcijańskiej ludziom prostym, organizacja misji i rekolekcji – oto ścieŜki, 
poprzez które gorliwość apostolska prowadziła pierwszych marianów. Począwszy od 1786 r., 
zaczynają oni prowadzić swoje własne parafie i szkoły18. 
 
Wraz z odrodzeniem Zgromadzenia w 1909 r. stare i nowe zostaje połączone. Pojawiają się 
nowe wyzwania i dlatego bł. Jerzy proponuje marianom środki tradycyjne (słuŜba kapłańska i 
parafialna, nauczanie w szkołach) i nowe (prasa katolicka, zakłady nauczania wyŜszego, 
organizacje religijne i społeczne itd.), rozszerzając coraz bardziej zakres działania19. Postać 
Apostoła św. Pawła zaczyna inspirować coraz bardziej działalność marianów: Przede 
wszystkim jednak niech mają przed oczyma niezliczone i olbrzymie, poniesione dla Chrystusa 
i dla zbawienia dusz prace i cierpienia św. Pawła Apostoła, jego ustawiczne troski, czuwania, 
modlitwy, podróŜe, niebezpieczeństwa, wysiłki, świetne boje i czyny, zapalając się nimi do 
działania i cierpienia dla imienia Chrystusowego20.  
 
Odnowiciel pobudza nowych marianów do coraz głębszego przejęcia się prawdziwą 
gorliwością chrześcijańską w ich czynnościach duszpasterskich. Podkreśla jako jeden z 
głównych warunków wytrwania właśnie gorącą i wielką gorliwość o zbawienie dusz.  Dlatego 
nawołuje Ŝywo: Przede wszystkim naleŜy ciągle oŜywiać w nas samych gorące pragnienie 
najwyŜszej doskonałości własnej i gorącą gorliwość o większą chwałę BoŜą, o większe dobro 
Kościoła oraz o zbawienie i dobro bliźniego: „Albowiem miłość Chrystusa przynagla nas” (2 
Kor 5, 14); Niech wiedzą wszyscy, Ŝe powinni być oddani słuŜbie Bogu i Kościołowi jako 
własność zupełna. I dlatego wszyscy powinni, z największą troską i starannością, dbać o 
czystość i ortodoksyjność wiary katolickiej, powinni być oŜywieni duchem Kościoła, okazując 
mu głęboką miłość [...] i nie zaniedbywać niczego, czym mogliby przyczynić się, w miarę 
swych moŜliwości, do jego dobrobytu i krzewienia. Niech się starają być dobrymi i 
pracowitymi robotnikami w winnicy Pańskiej [...]; Niech kierują wysiłki swojej gorliwości 
przede wszystkim do tych krajów, gdzie Kościół odczuwa największe trudności [...]. Pracować 
będą na polu, gdzie będą największe potrzeby, gdzie Chrystus jest mniej znany lub nawet 
znienawidzony, gdzie moŜna będzie przysporzyć większej chwały Bogu. I dla przedostania się, 
gdzie widzą największe potrzeby Kościoła niech nie zaniedbują Ŝadnego środka, nawet gdyby, 
za przykładem pierwszych chrześcijan, mieliby się ukrywać, zejść do katakumb, narazić się na 

                                                           
17 Norma vitae I, 3. Zob.: http://stanislawpapczynski.org/en/writings/normavitae/index.php 
18 Zob. Makoś, W., Frei Esanislau de Jesus Maria Papczynski. Pesquisas e reflexões, Congregação dos Padres 
Marianos, Curitiba, 2001, s. 255. Autor powołuje się na studia przeprowadzone przez marianów: Feliksa 
Barteckiego, Witolda Niecieckiego i Stanisława Kurlandzkiego.  
19 Cf. Górski, T., Elementos novos e antigos nas Constituições dos Padres Marianos, [w:] Bem-Aventurado 
Jorge-Matulewicz-Matulaitis Renovador da Congregação dos Padres Marianos, vol. I, Congregação dos Padres 
Marianos, Curitiba, 2002, s. 65.  
20 Konstytucje, paragraf 17; zob. Bem-Aventurado Bispo Jorge, Diário espiritual, Congregação dos Padres 
Marianos, Curitiba, 1987, s. 65.   
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wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa. RównieŜ tutaj niech im słuŜy za przykład św. Paweł 
Apostoł [...]21.  
 
Na tej drodze moŜna się narazić na ryzyko niepohamowanego aktywizmu lub  pragmatycznej 
powierzchowności. Nikt nie daje z tego, czego nie posiada – mówi słynne przysłowie. 
Dlatego, u podstaw kaŜdego przedsięwzięcia duszpasterskiego znajduje się wysiłek o własne 
uświęcenie. Dla bł. Jerzego świętość chrześcijanina stanowi podstawę doskonałego 
apostolstwa22, co wykazał on swoim Ŝyciem oraz pismami. I tak na przykład, w jednym ze 
swoich listów powiedział: Nie ustawaj w poszukiwaniu doskonałości. Własne udoskonalenie 
jest fundamentem i źródłem poŜytecznej słuŜby innym, Kościołowi oraz chwale BoŜej23. 
 
PrzezwycięŜać przeszkody 
 
W oceanie, któremu na imię Internet, znalazłem pewnego razu następującą myśl: Przemieniaj, 
lecz zaczynaj powoli, gdyŜ kierunek jest waŜniejszy od prędkości. Jednym z największych 
wyzwań w Ŝyciu jest właśnie ustanowienie przejrzystych celów – na krótką, średnią i dłuŜszą 
metę, z uŜyciem środków odpowiednich i moŜliwych do ich osiągnięcia. Trzeba umieć stanąć 
i zauwaŜyć, w którym kierunku wieje wiatr – nauczyć się rozpoznawać znaki, które 
towarzyszą światu i historii, przede wszystkim rzeczywistości, w którą się jest włączonym, 
nie pozwalając się ponieść pośpiechowi lub niepokojowi. Tylko w ten sposób rozpoznamy 
głos BoŜy, który moŜe od nas wymagać – co wydaje się niedorzeczne – jak to się stało z 
Ananiaszem w stosunku do tego, który prześladował chrześcijan (zob. Dz 9, 10-17). 
 
Sztuka Ŝycia uczy nas ponadto unikania skrajności. W środku znajduje się cnota – mówi 
przysłowie. Pewnego razu zetknąłem się z malowidłem, które wywarło na mnie wielkie 
wraŜenie. W Kaplicy Scrovegni w Padwie (Włochy) słynny malarz Giotto pozostawił nam 
szereg fresków przedstawiających róŜne tajemnice naszej wiary (dzieło ukończone w 1305 r.). 
Jednym z nich jest Alegoria cnót i wad. Przez jakiś czas obserwowałem reprezentację cnoty 
roztropności i odwagi.  Pierwsza, jako osoba siedząca, analizując i studiując jakąś sytuację; 
druga, jako ta sama osoba – stojąca, gotowa do walki, dzierŜąc laskę i tarczę. Chrześcijanin 
potrzebuje zawsze obydwu cnót, tak samo – kaŜda wspólnota24. W pewnych okolicznościach 
będzie przewaga jednej nad drugą. Ale z pewnością nie moŜna pozostawać zawsze w 
postawie siedzącej lub zawsze w stojącej!  
 
                                                           
21 Ideia diretiva e espírito da Congregação, I, 26; II, 31. 1, 23; 1, 18; edição brasileira: Congregação dos Padres 
Marianos, Curitiba, 2002. Dla zwięzłej i interesującej wizji apostolatu biskupa Jerzego moŜna przeczytać: 
Górski-Proczek, Apaixonado pela Igreja. Bem-Aventurado Arcebispo Jorge Matulaitis-Matulewicz, 
Congregação dos Padres Marianos, Curitiba, 2002.  
22 Matulewicz, E., A santidade do cristão segundo o Bem-Aventurado Jorge Matulewicz, Congregação dos 
Padres Marianos, Curitiba, 2004, s. 236.  
23 List do Wandy Jeute, w: Cartas polonesas II, 57 (Edição brasileira: Congregação dos Padres Marianos, 
Curitiba, 2008).  
24 KaŜda cnota jest odwagą; kaŜda cnota jest roztropnością (Comte-Sponville, André, Pequeno tratado das 
grandes virtudes, Martins Fontes, São Paulo, 1996, s. 57).  
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Cnota gorliwości wyrasta z miłości teologalnej25 – nie z impulsów czy zawziętości ludzkich! 
Ona nas zachęca do krzewienia chwały BoŜej, własnego uświęcenia oraz całkowitego dobra 
bliźniego. ChociaŜ silna i nieraz śmiała, święta gorliwość obejmuje koniecznie zdrową 
równowagę wektorów – działanie i rozwagę, zewnętrzną i wewnętrzną, inicjatywę i 
posłuszeństwo itd. Klasyczna teologia duchowa przypomina nam, Ŝe gdy się posuwamy w 
naszej drodze chrześcijańskiej, w sposób naturalny zaczyna płonąć w naszym sercu Ŝyczenie, 
by wszyscy mogli poznać wielkość miłosiernej miłości BoŜej, o co się staramy najpierw 
naszymi modlitwami i naszym przykładem, a następnie takŜe słowami i dziełami26.   
 
W swoim głoszeniu Królestwa Jezus był powodowany świętą gorliwością do tego stopnia, Ŝe 
Ewangelista odnosi do Niego fragment psalmu: Bo gorliwość o dom Twój poŜera mnie (J 2, 
17; zob. Ps 69, 10; 119.139). Tylko gwałtownicy zdobędą Królestwo (Mt 11, 12), lecz to nie 
ma nic wspólnego z impulsywnymi reakcjami, w rodzaju synów gromu (zob. Łk 9, 54); 
chodzi o szczere zaangaŜowanie w to, co jest najlepsze (por. 1Kor 12, 31), przez co stajemy 
się ludem gorliwie spełniającym dobre uczynki (Tt 2, 14). Św. Paweł spróbował przejścia od 
Ŝarliwości nie opartej na pełnym zrozumieniu (zob. Rz 10, 2) do autentycznej. Jestem o was 
zazdrosny Boską zazdrością (2 Kor 11, 2)27.  
 
Pewnego razu, przemawiając do Sióstr Posłanniczek Serca Jezusowego, bł. biskup Jerzy 
przeprowadził medytację na temat cech prawdziwej gorliwości chrześcijańskiej28. 
Przyjrzyjmy się niektórym z nich. Na pierwszym miejscu przytacza czystą intencję. Często 
moŜemy działać oŜywieni pobudkami lub myślami ludzkimi, i nasza działalność 
duszpasterska lub apostolska nie będzie od tego wolna. Czas pokaŜe prawdziwość faktów! 
Inna cecha gorliwości chrześcijańskiej to zaangaŜowanie wszystkich sił w to, co czynimy. 
JeŜeli jesteśmy powołani do przedsięwzięcia czegoś, mamy to uczynić z pilnością, ciałem i 
duszą – w przeciwnym razie lepiej nawet nie zaczynać! To nie oznacza działać w sposób 
nierozwaŜny lub niekonsekwentny, lecz z pogodą ducha i równowagą, połączonymi ze 
starannością. Inny element wskazany przez Odnowiciela to stawić czoło trudnościom i 
przezwycięŜyć je. Na początku wszystko wydaje się łatwe, lecz prawdziwa cnota doświadcza 
się podczas burzy lub na pustyni. Jak zawsze lubił cytować śp. ks. Henryk Utykański MIC (+ 
2005), per aspera ad astra (przez ciernie do gwiazd). 
 

                                                           
25 Gorliwość, gdy dotyczy cnoty, jest dobra i pokrewna prawej miłości (Simplício, In Epict. 19, 2, w: Grande 
Lessico del Nuovo Testamento, vol. III, Paideia, Brescia, 1967, col. 1486).  
26 Zob. Tanquerey Ad., Compêndio de Teologia Ascética e Mística, Livraria Apostolado da Imprensa, Porto, 
19384, nr 398-401; 611-615; 1189; 1231; 1451; 1478; cyt. S. Teresa d’Ávila, Castelo interior, Moradas quintas, 
c. II.  
27 Zob. Léon-Dufour, Xavier (dir.), Vocabulário de Teologia Bíblica, Vozes, Petrópolis, 1999, col. 1111-1112. 
W Rz 12, 11 Apostoł uŜywa wyraŜenia spiritu ferventes (to pneumati zeontes). Na temat gorliwości (hebr. qin’â) 
w Starym Testamencie, zob.: Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, R. L. Harris (org.), 
Ed. Vida Nova, São Paulo 19982, s. 1350 („czynić wolę [Boga] i bronić Jego chwały wobec czynów bezboŜnych 
ludzi i narodów”).  
28 Zob. Bem-Aventurado Bispo Jorge Matulaitis, Conferências ascéticas, Congregação dos Padres Marianos, 
Curitiba, 2003, s. 58-60. 
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W naszym wysiłku na rzecz Królestwa BoŜego winniśmy z jednej strony strzec się  
wyuzdanego aktywizmu, niemal bałwochwalstwa robienia lub produkowania, wirusowej 
choroby, która atakuje nowoczesne społeczeństwa i która moŜe przekształcić 
konsekrowanego lub sługę Kościoła w zwykłego funkcjonariusza rzeczy świętych29; w 
skwapliwości zbawienia drugich zapomina się o jednej z podstawowych lekcji 
chrześcijaństwa: akt miłosierdzia lub wiary, nawet nadzwyczajny, nie jest poŜyteczny dla 
tego, który go praktykuje, jeŜeli nie będzie przesiąknięty miłością (agape), która pochodzi od 
Boga (zob. 1 Kor 13, 3). Lecz istnieje równieŜ ryzyko przeciwne, wskazane przez 
Latynoamerykańską Konferencję Zakonników: bezczynność, czyli brak kompromisu 
apostolskiego poprzez ucieczkę do bezowocnej modlitwy lub do Ŝycia wspólnotowego 
zamkniętego w sobie samym30, które się przekształcają w alibi dla braku prawdziwego 
wysiłku ewangelizacyjnego. W społeczeństwie naznaczonym sekularyzacją i subiektywizmem 
(oddaleniem od Boga i od bliźniego)31, waŜne jest, by chrześcijanie – a zwłaszcza 
konsekrowani – byli zawsze czujni, Ŝeby nie osłabła ich prorocza i dynamiczna obecność w 
świecie i w Kościele32. 
 
Ucieczka do niewidoczności stanowi negację powołania (Bonhoeffer)33. W imię promocji 
kultury, dialogu ze społeczeństwem czy współudziału na rzecz sprawiedliwości, 
chrześcijanin-konsekrowany winien pozwolić inspirować się równieŜ tymi wartościami 
(ludzkimi, etycznymi, religijnymi), które mu są właściwe, nawet jeŜeli niekiedy moŜe to 
oznaczać konflikty lub straty34. Bóg chce, Ŝeby Jego miłosierdzie jaśniało w nas i poprzez nas, 
i nie aprobuje stanowiska mimetyzmu, czyli kiedy chrześcijanin do tego stopnia pozwoli się 
przepoić sposobem myślenia i działania otoczenia, Ŝe właściwie się z nimi utoŜsamia, 
pozwalając, by w ten sposób rozmyło się jego powołanie do bycia solą i światłem świata35. 
Oni nie są ze świata i Ja posłałem ich na świat (J 17, 16 i 18) to słowa Pana, które wskazują 
na ustawiczne – i zdrowe – napięcie, które powinno przenikać Ŝycie chrześcijańskie w ogóle, 
lecz przede wszystkim tych, którzy są powołani do bardziej radykalnego świadectwa o 
Królestwie: przeobraŜenie i włączenie, przemiana i adaptacja. Konsekrowany winien w 
dalszym ciągu „badać znaki czasów i na nie odpowiadać z punktu widzenia inspiracji 
                                                           
29 Kearns, L., A teologia da vida consagrada, Ed. Santuário, Aparecida-SP, 1999, s. 99.  
30 Confederação Latino-Americana de Religiosos, A formação: um desafio para os religiosos da América Latina, 
CRB, Rio de Janeiro, 1987, s. 110.  
31 Zob. Aubry, J., Religiose e religiosi in cammino, Ed. Elle di Ci, Leumann (Torino), 1987, s. 86; Libânio, J.B., 
O religioso/a e a pós-modernidade, [w:] Convergência 401 (2007), s. 146-152; Rovira, J., L’impegno definitivo 
del religioso oggi. Perchè è diventato difficile impegnarsi ed essere fedeli, [w:] Vita consacrata 42 (2006/2), s. 
126-129.  
32 Zob. Exposito, R., Alla scoperta di nuovi metodi di Apostolato, [w:] Padilha A. et al., L’Azione apostolica dei 
religiosi, Ed. Ancora, Milano, 1980, s. 187. Funkcja prorocka Ŝycia konsekrowanego była przedmiotem wielu 
refleksji przed Synodem Biskupów w 1994 r. (zob. Dianich, Severino e Noceti, Serena, Tratado sobre a Igreja, 
Ed. Santuário, Aparecida-SP, 2007, s. 641 nn.). 
33 Bonhoeffer D., Sequela, Queriniana, Brescia, 19742, s. 98.  
34 Zob. Congregação para a Doutrina da Fé, Nota doutrinal sobre alguns aspectos da evangelização, 3 XII 2007, 
nr 7.  
35 Zob. Marchitelli, E., Chiamati a stare con Cristo. L’Essere e Il divenire della vita religiosa, Ed. Dehoniane, 
Roma, 1999, s. 313.  
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charyzmatycznej, którą otrzymał do Ducha Świętego”36, świadomy, Ŝe jego największe 
apostolstwo pochodzi od przeŜywania – oŜywionego wiarą, nadzieją i miłością – jego własnej 
konsekracji.  
 
Będąc zasadniczo symbolicznym, Ŝycie konsekrowane prorokuje więcej tym, czym jest, niŜ 
tym, co mówi lub czyni. [...] Ta ewangelizacja poprzez własne Ŝycie jest głęboko połączona z 
przeŜywaniem ślubów. W ramach nowoczesności, są one prawdziwymi znakami proroczymi, 
które wskazują na prawdziwą miłość [...]37.  
 
Duc in altum! 
 
Apostolat był w nim spełnieniem miłosierdzia wobec bliźniego, poniewaŜ nie szukał w nim nic 
innego oprócz prawdziwego dobra dla innych: nawrócenia grzeszników, uświęcenia i 
zbawienia wiernych38. W ten sposób wspólnota kościelna widzi i opisuje bł. Stanisława, który 
z całą słusznością zasługuje na miano vir vere apostolicus. Obchodząc stulecie odnowy jego 
małego Zgromadzenia Niepokalanego Poczęcia dla wspomoŜenia zmarłych39, marianie są 
powołani do tego, by pozwolić się zainspirować tym samym Duchem40, który działał w jego 
Ŝyciu, w Ŝyciu bł. arcybiskupa Jerzego, bł. Męczenników i tylu innych gorliwych marianów z 
przeszłości i teraźniejszości, abyśmy z jednej strony byli wierni elementom specyficznym 
naszego charyzmatu apostolskiego (według naszych reguł i tradycji), a z drugiej strony – 
byśmy mogli być otwarci na moŜliwość i dyspozycyjność rozszerzenia własnego działania, dla 
krzewienia Królestwa BoŜego, według wezwania skierowanego do osób konsekrowanych 
przez Sługę BoŜego PapieŜa Jana Pawła II41. W naszych zabiegach apostolskich i 
ewangelizacyjnych nie moŜemy nie zwaŜać na harmonię z Kościołem lokalnym i na 
wraŜliwość na cierpiących42. Niedawna I Konferencja Generalna Episkopatu 

                                                           
36 Gómes J.Á., Carisma e Historia. Claves para interpretar la historia de una Congregación religiosa, 
Publicaciones Claretianas, Madrid, 2001, s. 138; zob. Álvares, J., Historia, [w:] Vidal, Marciano (dir.), 10 
palabras clave sobre vida consagrada, Ed. Verbo Divino, Estella (Navarra), 1997, s. 98; Secondin, Bruno, Por 
uma fidelidade criativa. A vida consagrada depois do Sínodo, Ed. Paulinas, São Paulo, 1997, s. 349-353 (A arte 
de cavar poços).  
37 de Oliveira, J.L.M., Viver os votos em tempos de pós-modernidade, Loyola, São Paulo, 20043, s. 35-36. Cyt.: 
CNBB, Diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil: 1995-1998, Paulinas, São Paulo, 1995, s. 
312.  
38 Sacra Congregatio pro Causis Sanctorum, Officium historicum Posnanien. Beatificationis et Canonizationis 
Servi Dei Stanislai a Iesu Maria Papczynski Fundatoris Clericorum Regularium Immaculatae Conceptionis B. 
V. M. (+1701). Positio super introductione causae et super virtutibus ex officio cocinnata, Roma, 1977, s. LIX. 
39 Protocollum Ordinis. [Compositum per P. Mansueto Leporini OFM Reg.] Liber Primus. De origine et 
erectione huius Congregationis. Caput primum. Vita Fundatoris Congregationis Polonae Ordinis Immaculatae 
Conceptionis Beatae Mariae Virginis Synoptice Elucidatur, tłum. Wacław Makoś MIC, Ed. Brasileira: 
Venerável Servo de Deus Padre Estanislau de Jesus Maria Papczynski. Fundador da Congregação dos Padres 
Marianos, Congregação dos Padres Marianos, Curitiba, 2005, nr 96, s. 115.  
40 Zob. Comblin, J., O Espírito Santo e a refundação da vida religiosa, [w:] Convergência 296 (1992), s. 478 nn.  
41 Encyklika Redemptoris missio, 7 XII 1990, n. 69b. 
42 Zob. Brunelli Ir. Delir, Profetas do Reino. Grandes linhas da atual Teologia da Vida Religiosa na América 
Latina, CRB, Rio de Janeiro, 1986, s. 24; Codina, V., Vida religiosa e evangelização da América Latina, [w:] 
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Latynoamerykańskiego i Karaibskiego – historyczne wydarzenie dla Kościoła we 
współczesnym świecie – podkreśliła te dwa aspekty: śycie i misja konsekrowanych winne być 
włączone do Kościoła lokalnego i pozostawać w łączności z biskupem. W tym celu trzeba 
tworzyć środki wspólne i inicjatywy współdziałania [...]; I, w słuŜbie światu [Ŝycie 
konsekrowane jest powołane do tego] Ŝyciem rozmiłowanym w Jezusie – Ŝyciem Ojca, które 
się uobecnia w maluczkich i w ostatnich, którym słuŜy zgodnie z własnym charyzmatem i 
duchowością (nr 218 i 220).  
 
Nie lękajcie się! Kilka razy Pan zwrócił się do swych Apostołów z tym napomnieniem, 
świadomy, Ŝe bojaźń nas paraliŜuje, nie pozwala nam wzrastać, wypłynąć na głębię. Po 
rozpoznaniu głosu Mistrza (zob. J 21, 4-8), posługując się środkami będącymi do naszej 
dyspozycji (zob. Łk 14, 28 nn.), kroczmy z ufnością dokąd On zechce nas poprowadzić, 
pewni, Ŝe Jego Opatrzności i Miłosierdzia nigdy nam nie zabraknie! Nie lękajcie się! Jesteście 
waŜniejsi niŜ wiele wróbli! (Mt 10, 31). 

                                                                                                                                                                                     

Convergência 239 (1991), s. 55; D’Ostilo, F., L’Apostolato dei religiosi nella Chiesa locale, Libreria Editrice 
Vaticana, 2000; Libânio, J. B., Missão da vida religiosa no momento atual, [w:] Convergência 251 (1992), s. 
151 nn.  


