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J.E. Ks. Abp Józef Kowalczyk  
Nuncjusz Apostolski w Polsce 

 
 

 
 

Homilia wygłoszona przez podczas Mszy św. dziękczynnej 

na rozpoczęcie sympozjum 

 z okazji 100-lecia odnowienia Zakonu Marianów 
 

Licheń, 25 maja 2009 r. 
 
 
 
 
I czyt. Kol 1,24-29 
II czyt. Łk 10,1-9 

 
Przewielebny KsięŜe Generale wraz z całą Wspólnotą Mariańską, 
Drodzy Uczestnicy Sympozjum Teologiczno-Historycznego, 
Umiłowani Siostry i Bracia! 
 
1. Podczas tej Eucharystii, sprawowanej w Sanktuarium Matki BoŜej Licheńskiej, 

dziękujemy Bogu za Zgromadzenie KsięŜy Marianów i jego odnowiciela bł. Jerzego Matu-
lewicza. Chcemy wyrazić wdzięczność Bogu za te opatrznościowe wydarzenia, które przez 
jego posługę dokonały się przed stu laty w stosunku do Zakonu Marianów załoŜonego przez 
bł. Stanisława Papczyńskiego. W kontekście widma niechybnego zniknięcia Ŝycia zakonne-
go, zjawia się kapłan diecezji kieleckiej, który pod wpływem bł. Honorata, rozmiłował się 
w Ŝyciu zakonnym, doceniał jego rolę w Kościele i przewidywał bolesne skutki jego kasaty 
przez rząd carski. Rozmiłowany w Kościele i ufny w Opatrzność BoŜą snuł plany na przy-
szłość, która, jak wiadomo, na przełomie XIX i XX wieku nie zapowiadała się pomyślnie. 

To, co dokonało się przed stu laty, jest przedmiotem studium i medytacji waszego 
Sympozjum teologiczno-historycznego. Jako Nuncjusz Apostolski, przedstawiciel Ojca 
Świętego Benedykta XVI w Polsce, odczuwam wielką radość z tego, Ŝe mogę być razem z 
wami i sprawować dziś tę Eucharystię dziękczynną. Ponownie serdecznie pozdrawiam 
Księdza Generała wraz z jego radą generalną i całą Wspólnotą Marianów. Pozdrawiam tak-
Ŝe wszystkich prelegentów i uczestników sympozjum. 

2. Podziwiam bogaty program obchodów 100-lecia odrodzenia Zakonu Marianów. 
Ufam, Ŝe dziś z nieba cieszą się swoją Rodziną zakonną: ZałoŜyciel niedawno wyniesiony 
do chwały ołtarzy, Błogosławiony Stanisław Papczyński, i odnowiciel, błogosławiony Jerzy 
Matulewicz.  

W tym momencie chcę nawiązać do listu ks. generała Józefa Sielskiego z 27 stycznia 
1971 r., w którym napisał: „Obaj ojcowie mogą uchodzić za załoŜycieli obecnej Rodziny 
Mariańskiej: jeden w pewnym czasie własną działalnością sprawił, Ŝe powstało Zgroma-
dzenie, drugi uratował je od przymusowej powolnej śmierci, przywracając blask i nowe Ŝy-
cie jako dar BoŜy, który Kościół otrzymał od swego Pana (por. LG 43). Obaj wprowadzili 
do naszego mariańskiego Ŝycia swoje szczególne dary charyzmatyczne, które winniśmy 
podtrzymywać i rozwijać dla rozszerzenia i rozkrzewiania Kościoła Chrystusowego” (T. Gór-
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ski, Błogosławiony Jerzy Matulewicz, Warszawa 2005, s. 364). NaleŜy więc z radością stwierdzić, Ŝe Ro-
dzina Mariańska, po stu latach od odnowienia, zajmuje poczesne miejsce we współczesnym 
Kościele i reprezentuje bogaty dynamizm duchowy i apostolski. 

3. Doceniając wielką rolę pierwszego załoŜyciela bł. Stanisława Papczyńskiego, skie-
rujmy dziś naszą uwagę na osobę odnowiciela bł. Jerzego Matulewicza. Doświadczany sła-
bością organizmu i chorobami, współcierpiał z udręczonym Kościołem i przeŜywał to, o 
czym św. Paweł mówi nam w pierwszym czytaniu: Teraz raduję się w cierpieniach za was i 
ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym 
jest Kościół (Kol 1, 24). Rozmiłowany w Kościele, dzieląc jego trudną sytuację, modlił się: 
„Daj to, BoŜe, byśmy zostali porwani tą jedyną wielką myślą: dla Kościoła pracować, zno-
sić trudy i cierpienia, tak się sprawami Kościoła przejmować, aby cierpienia, troski i rany 
Kościoła były naszymi troskami, cierpieniami i ranami serca; byśmy porwani tym jedynym 
pragnieniem, niczego tu na ziemi się nie spodziewali, niczego nie szukali, Ŝadnej innej za-
płaty nie oczekiwali, lecz tylko pragnęli, by Ŝycie swoje poświęcić Bogu i Kościołowi” (Abp 
Matulewicz, Dziennik duchowy, s. 58). 

4. Błogosławiony Jerzy w Ŝyciu nie dysponował środkami bogatymi. Od najmłod-
szych lat doświadczył ubóstwa i cięŜkiej pracy oraz choroby. ChociaŜ chodził o kulach, 
pomagał wydatnie bratu w pracach gospodarskich. Utrudzony i czasem wyśmiewany z uf-
nością składał swą przyszłość w ręce Boga. Mimo cięŜkiej pracy fizycznej wolne chwile 
przeznaczał na czytanie ksiąŜek religijnych. W tej skrajnie ubogiej sytuacji, Opatrzność Bo-
Ŝa posłuŜyła się kuzynem, który pomógł Jerzemu skończyć szkołę średnią i Seminarium 
duchowne w Kielcach, a potem w Warszawie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1898 r. 
Ufny w Opatrzność BoŜą od pierwszych lat kapłaństwa przystąpił do energicznego działa-
nia. „Czy nie jest spokojniejszy człowiek, czy nie spogląda śmielej w przyszłość, jeŜeli z 
Ŝywą wiarą zdał się całkowicie na Opatrzność BoŜą?” (Abp Matulewicz, Dziennik duchowy, s. 52) 

Wierzył w to, co mówi nam dzisiejsza Ewangelia o ubogich środkach, które zalecał 
Pan Jezus. Przekonany był, Ŝe głoszenie Ewangelii jest bardziej skuteczne, kiedy uŜywa się 
środków ubogich. Pan Jezus mówił przecieŜ: Nie noście ze sobą trzosa ani torby, ani sanda-
łów (Łk 10,4).  

Ukończył wyŜsze studia na uniwersytetach zagranicznych, zawsze posługując się 
ubogimi środkami. Mimo słabego zdrowia, rozwijał intensywną pracę duszpasterską i dy-
daktyczną. Od pierwszych lat kapłaństwa pielęgnował w sercu miłość do Kościoła. W jego 
„Dzienniku duchowym” czytamy: „Święty Kościele katolicki, prawdziwe Królestwo Chry-
stusowe na ziemi, najgorętsze moje ukochanie! Jeślibym ciebie zapomniał, niech będzie 
zapomniana prawica moja. […] Niech ten okrzyk będzie ustawicznym wołaniem serca me-
go. […] by Ŝycie swoje poświecić Bogu i Kościołowi, zedrzeć się i słuŜyć w pracach, uci-
skach i walkach dla Kościoła, […] zwłaszcza tam, gdzie największa jest tego potrzeba, to 
jest tam, gdzie władza świecka prześladuje Kościół i zakony, gdzie organizacje i instytucje 
kościelne najbardziej krepuje”. (Abp Matulewicz, Dziennik duchowy, s. 58). 

5. Kościołowi słuŜył i dla Kościoła się poświęcał. Jako wykładowca w seminarium w 
Kielcach, o czym relacjonują byli studenci: „Umiał nas pociągnąć i zamiłowanie do studium 
klasycznej łaciny jemu zawdzięczamy, niejednemu to pozostało na całe Ŝycie”. (…) Prawo 
uchodzi za najsuchszy ze wszystkich przedmiotów teologicznych, ale w wykładach ks. Ma-
tulewicza nabrało ono Ŝycia i koloru. Trudno jednym słowem określić, co je oŜywiało. (…) 
Promieniował dobrocią i ciepłą Ŝyczliwością. Kochał nas i myśmy to czuli” (Rozmiłowany w 

Kościele, Warszawa 1987, s. 21). Odczuwając potrzebę głębszego Ŝycia duchowego niekiedy z 
Kielc udawał się do Nowego Miasta n. Pilicą do bł. Honorata Koźmińskiego, do spowiedzi, 
gdzie zetknął się teŜ z ideą zgromadzeń ukrytych Ŝeńskich i męskich. Ksiądz Matulewicz, 
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patrząc na potrzeby Ŝycia religijnego, odczuwał ogromną potrzebę zorganizowania rodzin 
zakonnych męskich jako animatorów Ŝycia religijnego. Podjęta inicjatywa w 1909 r. zakoń-
czyła się pomyślnie i została zaaprobowana przez Stolicę Apostolską. Jak wynika z progra-
mu sympozjum, problem ten będziecie analizować podczas waszych obrad. 

6. Odnowiciel, błogosławiony Jerzy Matulewicz, pisał z perspektywy czasu 
w 1924 r.: „CzyŜ na własne oczy nie widzieliśmy, jak maleńkie to Zgromadzenie (…) ręką 
wszechmocnego Boga zaszczepione, jak ziarno gorczyczne, co dzień wzrasta i rozgałęzia 
się. Uwielbiajmy i sławmy Boga Wszechmocnego, którego drogi są dziwne i którego duch 
tchnie, kędy chce”. 

Siebie w tym dziele widział jako narzędzie w ręku Boga o czym zwierzał się swemu 
współbratu, ks. Buczysowi: „Zawsze czułem, byłem i jestem święcie przekonany, Ŝe moim 
najwaŜniejszym powołaniem jest słuŜyć Zgromadzeniu Marianów, jemu poświęcać wszyst-
kie siły i odpowiednio je zorganizować. UwaŜałem, i uwaŜam to za głos Boga i jestem 
omalŜe całkowicie tego pewien” (T. Górski, Błogosławiony Jerzy Matulewicz, Warszawa 2005, s. 364). 

Dlatego swoich współbraci pouczał: „Jednego tylko się lękajmy, aby nie umrzeć, nie 
skosztowawszy cierpień, ucisków i trudów dla Kościoła, dla zbawienia dusz, dla rozszerza-
nia chwały BoŜej. Abyśmy nasze myśli, pragnienia zamiary kierowali ku temu jednemu, 
aby wszędzie wnosić Chrystusa, wszystko przepajać Jego duchem, wszędzie wywyŜszać 
imię Kościoła” (Rozmiłowany w Kościele, s. 136). 

Wypada tu nawiązać ponownie do pierwszego czytania w którym św. Paweł mówi: 
Chrystus pośród nas, nadzieja chwały. Jego to głosimy, upominając kaŜdego człowieka i 
ucząc kaŜdego człowieka z całą mądrością, aby kaŜdego człowieka okazać doskonałym w 
Chrystusie. Po to właśnie się trudzę, walcząc Jego mocą, która potęŜnie działa we mnie (Kol 
1, 29). We wszystkich przedsięwzięciach błogosławiony Jerzy modlił się: „Rozpal tylko, o 
Panie, serca nasze ogniem Twojej miłości. Udziel nam Twego Ducha Świętego, abyśmy 
naprawdę wyrzekłszy się wszystkiego poświęcili się całkowicie tylko Twojej chwale i 
Twemu Kościołowi”. (Rozmiłowany w Kościele, 142). 

Ogarnięty duchem apostolskim w swoim Dzienniku duchowym napisał: „CzyŜ nie 
powinniśmy usiłować wciskać się wszędzie, przedstawiać się tam, gdzie moŜna coś zyskać 
dla Chrystusa i Kościoła; do wszelkich stowarzyszeń i instytucji, do róŜnych krajów i 
państw, a zwłaszcza do wielkich miast w pobliŜe uniwersytetów, do młodzieŜy, aby praw-
dziwa nauka Chrystusowa wychodziła stamtąd, skąd obecnie wychodzi fałszywa” (Dziennik 
duchowy, 25 X 1910, s. 54). 

Umiłowani Bracia i Siostry, 
 7. Błogosławiony Matulewicz to wspaniała postać. Ludzie, którzy patrzyli z bliska 

na jego, Ŝycie, byli pod wielkim urokiem jego piękna duchowego. I, co jest bardzo charakte-
rystyczne, nawet przeciwnicy nie mogli temu zaprzeczyć. Do końca Ŝycia cechowała go 
ujmująca prostot w kontaktach, przedziwna dobroć i wyrozumiałość dla innych, umiejąca w 
kaŜdej osobie czy zdarzeniu dostrzegać i podkreślać to, co dobre. Cechowała go szczera 
Ŝyczliwość względem wszystkich ludzi, wielka roztropność w ujmowaniu i rozsądzaniu 
najbardziej skomplikowanych spraw. Nade wszystko jednak niemal z kaŜdego jego słowa 
przebijał głęboki duch wiary. 

Ujęci tą piękną charakterystyką błogosławionego Matulewicza przyjmijmy za swoje 
jego słowa: „Względem Kościoła katolickiego, który jest królestwem BoŜym na ziemi i Ob-
lubienicą Chrystusową, niech Ŝywią najwyŜszą cześć, miłość i poświęcenie; jego zasadami i 
duchem niech się kierują, przy jego hierarchii wiernie stoją, do jego zamiarów i pragnień się 
stosują i w miarę sił z całym przejęciem i na wszelki sposób niech mu słuŜą, (…) jeśli tego 
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wymagać będzie potrzeba i dobro Kościoła, podejmować trudy i przeciwności, a nawet sa-
mych siebie oddać i poświecić” (Rozmiłowany w Kościele, s. 59). 

WyraŜając moją osobistą radość z przeŜywanego tu, pod opieką Matki Najświętszej 
jubileuszu, rozwaŜanie to zakończę słowami modlitwy błogosławionego Jerzego Matulewi-
cza napisanej w 1913 r. w intencji swojego odnowionego, a dziś Ŝywotnego Zgromadzenie 
Marianów: 

„Święty Józefie, opiekunie Kościoła, spojrzyj swymi miłosiernymi oczyma na naszą 
małą rodzinę, opiekuj się nami i wychowuj tak, jak opiekowałeś się Najświętszą Rodzina w 
Nazarecie. Ucz nas kochać Jezusa i Maryję, wskaŜ nam, jak mamy Im słuŜyć i poświęcać 
się, jak Ŝyć jedynie dla Jezusa i Maryi”. Amen. 

 
 


