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W tym widzę sens i istotę naszego powołania: naleŜy dobrowolnie i chętnie zaprzeć się siebie, 
swoich wygód i przyjemności, zachcianek i rozkoszy. Wyrzec się tego świata: jego bogactw, 
dóbr, jego próŜnej chwały, siebie samego zaś i wszystkie swoje talenty oraz dary natury i łaski 
zupełnie i całkowicie poświecić i oddać Kościołowi, dla jego dobra, obrony, zachowania, 
rozwoju, postępu i wzrostu. Daj BoŜe, abym nigdy o tym nie zapomniał1. 

Tak napisał, prawie 100 lat temu, na pierwszej stronie swego Dziennika Duchowego, bł. Jerzy 
Matulewicz. Setna rocznica odnowienia naszego Zgromadzenia jest dla nas bardzo dobrą 
okazją, aby przypomnieć sobie to, o czym on nigdy nie chciał zapomnieć. Wskazania naszego 
Ojca Odnowiciela są ciągle aktualne. Proces uratowania i restrukturyzacji Zgromadzenia 
dokonał się wiek temu, ale proces odnowy, zainicjowany przez bł. Jerzego, musi trwać nadal. 
„śyć łaską powołania mariańskiego dziś” – to temat do refleksji na wiele rekolekcji, 
renowacji, sympozjów i ksiąŜek. Ja, dzieląc się moimi osobistymi przemyśleniami na ten 
temat, będę oczywiście cytował bardzo często jego myśli z „Dziennika Duchowego”, a przede 
wszystkim z dzieła zatytułowanego: „Idea przewodnia i duch Zgromadzenia” (IPDZ) – które 
uwaŜam za testament dla odnowionego Zgromadzenia ciągle wymagający wypełnienia. 
Pamiętam, jak ks. Adam Boniecki, wizytując naszą Wspólnotę w Brazylii, często odwoływał 
się do „Idei przewodniej”. Pytał, czy mamy ten dokument, czy go czytamy i wprowadzamy w 
Ŝycie. W związku z tym, chyba raz nawet musiał uŜyć dekretu, czy zalecenia (?!). 

Zmieniają się czasy, okoliczności, uwarunkowania społeczne, polityczne, ekonomiczne, 
kulturowe, itd., ale wyzwanie przed osobami konsekrowanymi pozostaje ciągle to samo: 
trwać wiernie w kroczeniu za Chrystusem i naśladując Jego styl Ŝycia niepokalany, ubogi, 
posłuszny, świadczyć o nowym porządku miłości, którym kieruje się Wspólnota Ludu 
BoŜego przez Niego zainaugurowana. Nie było proste dla Maryi – pierwszej uczennicy 
Chrystusa, dla św. Pawła, dla naszych Ojców ZałoŜyciela i Odnowiciela, iść po śladach 
Chrystusa. Ich czasy teŜ nie były łatwe, ale oni wytrwali i ciągle wzrastali w łasce powołania, 
gdyŜ w pokorze współpracowali z łaską BoŜą – oto sekret pomyślnej realizacji powołania. 
Daje o tym świadectwo Apostoł Narodów, którego postać „odświeŜyliśmy” sobie w tym 
kończącym się roku jemu poświęconym. W niego wpatrywał się i w nim szukał inspiracji 
nasz Odnowiciel. Wszystkie jego pisma są pełne cytatów z listów Pawłowych. Oto z jaką 
świadomością i powagą podchodził do swego powołania św. Paweł, a za nim ks. Matulewicz: 
Za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremną; 
przeciwnie, pracowałem (…), nie ja, co prawda, lecz łaska BoŜa ze mną2; Nie mogę odrzucić 

                                                 
1 J. Matulewicz, Dziennik Duchowy (DD), 2. 
2 1 Kor 15, 10. 
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łaski danej mi przez Boga3; Bo dary łaski i wezwanie BoŜe są nieodwołalne4; Pan mi 
powiedział: Wystarczy Ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali5. Pierwszą 
charakterystyką powołania mariańskiego dziś winna być więc wytrwałość i wierność swym 
ślubom aŜ do końca – Maria, nasza Patronka była fidelissima6. Bł. Jerzy „zawarował” 
wierność powołaniu specjalnym przyrzeczeniem wytrwałości w Zgromadzeniu, 
wypowiadanym zaraz po profesji ślubów zakonnych. Pisał: Niech to będzie szczególną ich 
cechą, aby nawet przysięgą zobowiązali się wytrwać w powołaniu, nie zwaŜając na Ŝadne 
trudności, ani teŜ nie dając się odwieść od swego powołania Ŝadnym niegodziwym warunkom 
społecznym, ani rozproszeniu, wygnaniu albo więzieniu7. Wielu naszych współbraci w 
łagrach, na Syberii i w więzieniach dotrzymało tej przysięgi kosztem zdrowia, a nawet Ŝycia, 
a dzisiaj zbyt wielu, często z błahych powodów, opuszcza nasze Zgromadzenie, zapominając 
o tej przysiędze wypowiedzianej przed Bogiem i Kościołem.  

śyć łaską powołania mariańskiego dziś, to oczywiście być zakorzenionym w charyzmacie 
Zgromadzenia i w jego duchowości, być zafascynowanym bogactwem i pięknem tajemnicy 
Niepokalanego Poczęcia NMP, być wraŜliwym na wszystko to, co związane ze sprawami 
„ostatecznymi” człowieka (eschatologia) i rozpalonymi w oddaniu swych sił i Ŝycia za 
Chrystusa i Kościół. Hasło Zgromadzenia brzmi: „Za Chrystusa i Kościół”. Dlatego 
współbracia pragnący przejąć się duchem Chrystusa i Kościoła niech starają się we 
wszystkim szukać Boga, przez wszystko podobać się Bogu, wszystko czynić na większą chwałę 
BoŜą, we wszystko wnosić Boga, tak by stał się On rzeczywiście ośrodkiem Ŝycia zarówno 
całego Zgromadzenia, jak i poszczególnych jego członków8. Tak więc Chrystus niech będzie 
wodzem i wzorem (…), a drogę niech nam wskazuje i niech pomaga szczególniejsza Patronka 
nasza Niepokalana   Dziewica Maryja: Do współŜycia i współumierania, do współpracy i do 
współcierpienia, do współkrólowania z Chrystusem (Por. 2 Tm 2, 11-12).9 

Dziś, marianin to ten, kto kontempluje Maryję w misterium Jej Niepokalanego Poczęcia i w 
nim (misterium) i w Niej (osobie) znajduje stałą inspiracją do Ŝycia i pracy. To ten, dla 
którego tajemnica Niepokalanego Poczęcia NMP jest rzeczywiście znakiem, mocą i radością 
mariańskiego powołania i misji10. Marianin od Niepokalanego Poczęcia to ten, kto walczy o 
czystość i wolność swej duszy i tym doświadczeniem dzieli się z innymi. O. Jerzy, z pokorą 
„Ŝebraka duchowego” i ze względu na imię Maryi, które niegodnie nosimy, Ją uprasza: 
Spraw, niech nasze Ŝycie będzie czyste i niepokalane11, i zaleca: Stąd nie tylko częściowo, lecz 
całkowicie niech unikają, niech czują wstręt do tego wszystkiego, co zły świat przewrotnie 
kocha i ceni; niech natomiast przyjmują i ze wszystkich sił pragną tego, co Chrystus z 
miłością podejmował12. Dziś w walce o czyste serce, źródło radości i owocności pracy 
ewangelizacyjnej, trzeba uwaŜać na „dawne” pułapki „nieprzyjaciela” przeciw ślubowi 
czystości, ale takŜe na nowe „sidła” przez niego zastawiane w TV, w Internecie, w 
czasopismach…  

                                                 
3 Gal 2, 21. 
4 Rz 11, 29. 
5 2 Kor 12, 9. 
6 „Najwierniejsza” – czwarta cnota ewangeliczna z Koronki 10 cnót NMP. 
7 „Idea przewodnia i duch Zgromadzenia” (IPDZ),  nr 17, w: J. Matulewicz, Pisma Wybrane, red. ks. J. 
Bukowicz i T. Górski, Wyd. KsięŜy Marianów, Warszawa 1988, s. 220–242. 
8 IPDZ, nr 1. 
9 IPDZ, nr 12. 
10 Por. Konstytucje, nr 6. 
11 DD, 84. 
12 IDDZ, nr 14. 
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Aktualnie widzimy wyraźniej w Niepokalanej działanie Miłosierdzia BoŜego. Maryja 
Castissima i Misericordiosissima13 jest dziś dla marianina inspiracją do praktykowania 
miłosierdzia i obrony Ŝycia ludzkiego od momentu poczęcia aŜ do jego pełnej realizacji i 
zjednoczenia z Bogiem w niebie. Marianin dziś, idąc w duchu bł. O. Stanisława, Apostoła 
trzeźwości, sam wolny od jakichkolwiek uzaleŜnień, praktykuje jedno z największych dzieł 
miłosierdzia, jakim jest praca wśród uzaleŜnionych. 

Nasze Zgromadzenie prowadzi kilka sanktuariów maryjnych, a ostatnio przybyły teŜ i 
sanktuaria Miłosierdzia BoŜego – jest to dziś konkretne pole do ewangelizacji dla marianów. 
W niedzielę, 19 października 2008 r., Benedykt XVI pojechał z pielgrzymką do Pompei, do 
Sanktuarium Matki BoŜej RóŜańcowej. Wokół tego słynnego włoskiego sanktuarium 
maryjnego wyrosły dziesiątki dzieł i instytucji charytatywnych. W homilii, PapieŜ, 
zachwalając te inicjatywy, powiedział, Ŝe sanktuaria muszą być „cytadelami miłości”. Nie 
moŜna – podkreślił Ojciec Święty – oddzielić miłości do Boga od miłości do ludzi, miłość do 
Boga musi znaleźć swe potwierdzenie w miłości do bliźniego. Przy niektórych naszych 
sanktuariach powstają dzieła miłosierdzia, ale – według mnie – zaangaŜowanie marianów na 
polu socjalnym nadal jest zbyt skromne i nieśmiałe. Wiemy, Ŝe o. Matulewicz załoŜył w 
Warszawie, na Bielanach, sierociniec, a dla wychowania chłopców przejął Instytut 
Mańkowskich na Wileńskiej. Rzucił się w wir pracy na rzecz robotników, studentów, 
inteligencji. Jego wraŜliwość i poświęcenie się dla potrzebujących jest dla nas dziś wielkim 
przykładem i bodźcem w tym kierunku.  

Oczywiście, bł. Jerzy podkreśla, Ŝe pierwszorzędnym zadaniem, priorytetem marianina jest 
osobiste uświęcenie, zjednoczenie z Bogiem, skąd będzie płynąć siła do pracy dla innych. 14 
listopada 1910 r. napisał w swym „Dzienniku”: Będę czuwał, aby nie opuszczać pracy dla 
modlitwy ani modlitwy dla pracy. „Módl się i pracuj.” Bez nieustannej modlitwy dusza 
Wiednie i marnieje, siły się wyczerpują, duch się rozprasza, a sama praca staje się całkowicie 
bezowocna (DD, 27). Gdy będziemy cali dla Boga, będziemy teŜ cali dla ludzi. DąŜąc do 
własnego udoskonalenia z niezmienną wytrwałością, niech kaŜdy takŜe zwraca uwagę na to, 
aby mógł później skuteczniej i lepiej pracować nad zbawieniem i uświęceniem bliźnich, 
pomny słów Zbawiciela: „A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli 
uświęceni w prawdzie” (J 17, 19). (…) Niech zatem z jednej strony tak będą oddani 
modlitwie, kontemplacji i innym dziełom poboŜności, a z drugiej zbawieniu, uświęcaniu i 
posługiwaniu bliźnim, aŜeby te dwa cele ściśle łączyły się z sobą, by starania o coraz wyŜsze 
własne udoskonalenie i o zbawienie bliźnich niejako w jedno się zlewały, iŜby jeden cel nie 
tylko nie przeszkadzał drugiemu, lecz nawet go wspierał14. Właściwością Zgromadzenia niech 
będzie umiejętność łączenia i godzenia Ŝycia zakonnego z obowiązkami duszpasterskimi15. 

Prudentissima16 oświecała ks. Matulewicza. Oto z jakim wyczuciem i wyrozumiałością 
benedyktyńską odnosi się do zdolności poszczególnych członków Zgromadzenia, a 
jednocześnie nie zapomina o skoncentrowaniu wszystkich wysiłków dla wspólnego dobra 
całego Zgromadzenia: Niech się nauczą łączyć Ŝycie wewnętrzne, Ŝycie modlitwy i 
kontemplacji z zewnętrzną działalnością dla chwały BoŜej i z pracami apostolskimi, tak 
jednak, aby w tym równieŜ zachować — na ile to moŜliwe — niewzruszoną i nietkniętą świętą 
wolność synów BoŜych, mianowicie tym, którzy pod wpływem Ducha Świętego są bardziej 
skłonni do bogomyślności, naleŜy chętnie udzielać czasu na kontemplację, tym zaś, którzy 

                                                 
13 „Najczystsza” i „Najmiłosierniejsza” – 1. i 9. cnota ewangeliczna z Koronki 10 cnót NMP.   
14 IPDZ, nr 5 i 6. 
15 IPDZ, nr 52. 
16 „Najwierniejsza” – 2. cnota ewangeliczna z Koronki 10 cnót NMP. 
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więcej skłaniają się do Ŝycia czynnego, odpowiednio dostarczyć pola i moŜności do działania. 
Kształcąc roztropnie w Panu własną osobowość, niech umieją wnikać w potrzeby i dobro 
całego Kościoła w ogólności, jak teŜ własnego Zgromadzenia w szczególności — i do tego 
dobra siebie przystosowywać oraz całą swoją indywidualność całkowicie podporządkowywać 
i poddawać w Panu dobru wspólnemu, według konstytucji i przepisów przełoŜonych. Niech 
umieją równieŜ swe plany i przedsięwzięcia zmierzające ku większej chwale BoŜej i zbawieniu 
dusz i swoją inicjatywę uzgadniać z cnotą posłuszeństwa i poddawać całkowicie pod sąd 
przełoŜonych17. Jak dziś, w świecie subiektywizmu i indywidualizmu, o taką postawę nie 
łatwo! 

Jest oczywiste i naturalne, Ŝe Ŝyć łaską powołania mariańskiego dziś, to kochać 
Zgromadzenie, swoją „rodzinę zakonną”. O. Matulewicz w 46. punkcie IPDZ tak pisze: 
Głównym węzłem wzajemnej miłości, (…) oraz szczególnym fundamentem jedności niech 
będzie miłość Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Kościoła i Zgromadzenia — 
miłość ta, pochodząca od Boga, niech się rozciąga na wszystkich bliźnich, a w szczególności 
na własne Zgromadzenie. 3 lutego 1912 r., na miesięcznym dniu skupienia, o. Jerzy 
postanowił: Poświęcić wszystkie swoje siły Zgromadzeniu (…). Panie Jezu, wzmocnij mnie, 
udziel mi wytrwałości. Niepokalanie Poczęta Dziewico, wspieraj mnie18. 

śyć łaską powołania mariańskiego dziś, to „płonąć”, na wzór naszego ZałoŜyciela, 
Odnowiciela, o. Wyszyńskiego, męczenników z Rosicy i innych naszych ojców, którzy – 
uŜywając słów o. Jerzego –  spłonęli jak świece na ołtarzu, od Ŝaru pracy i ognia miłości dla 
Boga i Kościoła19. Śp. ks. Tadeusz Rogalewski, MIC, w artykule o o. Papczyńskim pt. 
„Gorliwy i wierny zakonnik miłujący Ŝycie zakonne”, tak pisze o ZałoŜycielu: Płonął w nim 
wewnętrzny ogień, który zapalał innych do poboŜności i to tłumaczy ów niezwykły wpływ 
młodego kapłana na dusze ludzkie. Qui non ardet, non incendit – kto nie płonie, nie rozpali 
innych, a on płonął, dlatego zapalał20. Święty misjonarz z XIX wieku, Antonio Maria Claret, 
powiedział, Ŝe Synem Niepokalanego Serca Maryi jest osoba, która Ŝarzy miłością i wszędzie 
gdzie przechodzi zapala21. Takim był teŜ bł. Jerzy. W IPDZ, jak refren powtarza się słowo 
„płomienna gorliwość”, a drugą jego dewizą, po Vince malum in bonum, jest Caritas Christi 
urget nos. Oto kilka cytatów z IPDZ: Nikomu, czy to w Zgromadzeniu czy poza nim, niech nie 
oddają złem za złe, lecz wszelkie zło niech się starają zwycięŜać dobrem22. JeŜeli w całym 
Zgromadzeniu i poszczególnych jego domach będzie się utrzymywał duch Ewangelii i 
płomienna gorliwość, jeśli będzie kwitła obserwancja i karność, (…) wówczas i poszczególni 
współbracia znajdą w Zgromadzeniu niewyczerpane źródło energii (…)23. Przede wszystkim 
naleŜy nieustannie oŜywiać w sobie gorące pragnienie wyŜszej doskonałości własnej i pło-
mienną gorliwość o większą chwałę Boga, o większą pomyślność Kościoła oraz o zbawienie i 
dobro bliźnich: Albowiem miłość Chrystusa przynagla nas (2 Kor 5, 14)24. Wszystko ma 
kierować się ku pomnoŜeniu w sercu miłości Boga i bliźniego oraz prawdziwie płomiennej 
gorliwości, jak i do zbawienia dusz, dobra Kościoła i powiększenia chwały BoŜej25. W tym 
samym duchu o. Matulewicz kończy zalecenia z IPDZ, wskazując, Ŝe podstawową zasadą 

                                                 
17 IPDZ, nr 21. 
18 DD, nr 85. 
19 DD, por. nr 95. 
20 MąŜ BoŜy, Wyd. KsięŜy Marianów, Warszawa 2007, s. 39. 
21 Antonio Maria Claret, Dzieła, lekcja z brewiarza z dnia wspomnienia (24 października). 
22 IPDZ, nr 19. 
23 IPDZ, nr 26. 
24 IPDZ, nr 31. 
25 IPDZ, nr 34. 
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trwałości jest: Płomienna gorliwość o zbawienie dusz połączona z zaparciem się samego 
siebie, z pracowitością i męstwem ducha26. 

śyć łaską powołania mariańskiego dziś, to Ŝyć duchem o. Odnowiciela, bo on starał się ze 
wszystkich sił naśladować Chrystusa: Ja jestem pośród was jak ten, kto słuŜy (Łk 22,27)27. 
Starał się naśladować Maryję w Jej cnotach ewangelicznych, niektóre juŜ zostały 
wymienione, ale dodajmy jeszcze pokorę i cierpliwość, w których – wśród tylu prześladowań 
nacjonalistycznych –  celował. Św. Paweł go zachwycał i porywał: Stałem się wszystkim dla 
wszystkich, Ŝeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, 
by mieć w niej swój udział (1 Kor 9, 23)28. Pomimo mnóstwa przeciwności zawsze był pełen 
pogody ducha i pozytywnego nastawienia do ludzi. W IPDZ przypominał marianom: Niech 
będą przekonani, Ŝe nie tyle przez krytykowanie innych i ich dzieł pozyskają ich dla 
Chrystusa, ile raczej dając przykład Ŝycia prawdziwie chrześcijańskiego i zakonnego, według 
zasad Ewangelii, okazując najwyŜszą miłość wszystkim, a szczególnie ludziom ubogim i 
prostym, błądzącym w wierze, zagubionym i zaniedbanym moralnie (nr 51).  

Kończę to rozwaŜanie zachętą naszego bł. O. Jerzego, które on często przypominał tym, 
których jak magnesem pociągnął do odnowionego Zgromadzenia, a które powtarza nam 
Marianom XXI wieku, pragnącym na serio Ŝyć powołaniem mariańskim dziś: Kieruj wszystko 
ku pomnoŜeniu w sercu miłości Boga i bliźniego oraz prawdziwie płomiennej gorliwości, jak i 
do zbawienia dusz, dobra Kościoła i powiększenia chwały BoŜej. 

 

Pytania do refleksji osobistej lub wspólnotowej: 

 

1. O. Matulewicz Ŝył łaską powołania mariańskiego w duchu Magnificat, tj. w radosnym 
oddaniu się Bogu i ludziom. Czy ja, na mojej drodze powołania, czuję ten sam entuzjazm? 
Gdzie leŜy przyczyna zgorzkniałości, braku gorliwości i ofiarności? 

2. Marianie dziś, według ducha Ojca Odnowiciela, powinni być gotowi w razie 
konieczności opuścić własną ojczyznę i pracować tam gdzie Kościół znajduje się w 
trudniejszych warunkach społecznych, w ucisku i niebezpieczeństwie (IPDZ, 25). Jestem 
otwarty na taką moŜliwość? Co robię dla misji?  

3. śyć łaską powołania „mariańskiego”, to w duchu Maryi odpowiadać potrzebom swej 
epoki pojawiającym się w Kościele (IPDZ,26), być otwartym na przemiany i nie wdając się w 
spory polityczne i narodowościowe (IPDZ,25), być instrumentem pokoju i świadkiem 
miłosierdzia. Co robię dla biednych, potrzebujących, uzaleŜnionych? Jestem zaangaŜowany w 
duszpasterstwo socjalno-charytatywne? Jak jestem ustosunkowany do tej formy 
ewangelizacji? 

                                                 
26 IPDZ, nr 66. 
27 IPDZ, nr 11. 
28 IPDZ, nr 28. 


