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Odnowienie marianów jako znak Opatrzności Bożej 
 
 
 
 
 
 
W przekonaniu zarówno biografów bł. Stanisława Papczyńskiego, jak i historyków 

Zgromadzenia KsięŜy Marianów, naznaczenie dziejów mariańskich szczególnym działaniem 
Opatrzności BoŜej ujawnia się w momencie spotkania ZałoŜyciela marianów z biskupem 
poznańskim Stefanem Wierzbowskim, tuŜ przed jego śmiercią. Pierwszy biograf Ojca Stanisława, 
Mansueto Leporini tak opisuje to wydarzenie: „[Papczyński], po raz ostatni odwiedzając swego 
dobrodzieja Biskupa Poznańskiego Stefana Wierzbowskiego, prosił go o ojcowskie 
błogosławieństwo.  Po czym, zwracając się do niego w imieniu swojego Zgromadzenia, powiedział: 
Co nam Wasza Wysokość zostawia w testamencie? A na to Biskup: BoŜą Opatrzność. Na te słowa 
niezmiernie uradowany błogosławił Pana. Odtąd teŜ zaczął odmawiać dwa razy dziennie trzy Ojcze 
nasz i Zdrowaś Maryjo ku czci BoŜej Opatrzności; takŜe swoim towarzyszom nakazał, aby zawsze 
zachowywali tę praktykę”1.  

Ten sam opis powtarza równieŜ Sługa BoŜy Kazimierz Wyszyński w swojej Vita 
Venerabilis Servi Dei Stanislai a Jesu Maria [...], dodając jednakŜe kilka szczegółów 
podkreślających szczególny kult Opatrzności BoŜej obecny zarówno w duchowości bł. Stanisława 
jak i załoŜonego przezeń Zgromadzenia. I tak, rozpoczęcie budowy klasztoru mariańskiego w 
Górze Kalwarii interpretuje Wyszyński jako znak „pełnego zaufania do Opatrzności BoŜej, którą 
przekazał [Papczyńskiemu] w testamencie biskup poznański”. Cytując następnie niemal dosłownie 
opowiadanie Leporiniego, podsumowuje je w taki sposób, który ma potwierdzić prawdziwość 
samego przekazu, jak teŜ realne, obecne w świadomości pierwszych marianów, doświadczenie 
opieki BoŜej Opatrzności. Pisze Wyszyński: „Rzeczywiście doświadczenie pokazało, Ŝe chociaŜ ten 
konwent [górnokalwaryjski] miał małe uposaŜenie, to jednak wystarczało, a nawet było więcej niŜ 
u innych mających większe przewidziane dochody”2. Zaraz potem dodaje kolejne potwierdzenie 
wyjątkowego jego zdaniem kultu Opatrzności BoŜej pośród marianów, czego wyrazem miało być 
istniejące przy Wieczerniku Bractwo Opatrzności BoŜej, zatwierdzone przez Stolicę Apostolską, 
obdarzone określonymi przywilejami oraz dość liczebne, w tym takŜe w „osoby znakomite obojga 
płci”3. Podstaw tej szczególnej sytuacji upatrywał Wyszyński przede wszystkim w świadectwie 
wiary ZałoŜyciela marianów i testamencie biskupa Wierzbowskiego. śyczliwość tego właśnie 
biskupa, a potem rodu Wierzbowskich, względem zakonodawczych działań Papczyńskiego 
spowodowała, iŜ wspólnota otrzymała aprobatę diecezjalną (1679) i papieską (1699).  

Wczytując się jednakŜe w zachowane pisma bł. Stanisława, bez trudu moŜna zauwaŜyć, Ŝe 
idea Opatrzności BoŜej jest w nich obecna znacznie wcześniej niŜ wspomniane spotkanie z 
biskupem Wierzbowskim. I dotyczy to w zasadzie wszystkich dzieł, tak retorycznych, jak 

                                                 
1 M. Leporini, Vita Fundatoris, w: Positio, s. 643. 
2 K. Wyszyński, śywot Czcigodnego Sługi BoŜego Ojca Stanisława od Jezusa Maryi Papczyńskiego, w: 
StróŜ duchowego dziedzictwa marianów. Wybór pism o. Kazimierza Wyszyńskiego, tłum. i oprac. Z. Proczek 
MIC, Warszawa-Stockbridge 2004, s. 75. 
3 TamŜe. 
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ascetyczno-teologicznych, z okresu pijarskiego i mariańskiego. Szczególnie wymowne są natomiast 
teksty o charakterze autobiograficznym (np. Secreta conscientiae, Fundatio Domus Recollectionis) 
oraz wyraŜenia krótkie, stanowiące pewien rodzaj sentencji lub pouczeń skierowanych do jego 
pierwszych towarzyszy w powołaniu. Wymowna jest tu zwłaszcza wypowiedź z roku 1701 (a więc 
kilka miesięcy przed śmiercią), zawarta w Testamentum alterum w obliczu zbliŜającej się śmierci; 
znajduje się ona pod koniec sekwencji rozporządzeń skierowanych do marianów i brzmi 
następująco: „Wszystkim teraźniejszym i kaŜdemu z moich przyszłych braci i towarzyszy na 
zawsze przydzielam najwspanialszą fundację: Opatrzność Boga Najłaskawszego”4. 

Nie ma wątpliwości, Ŝe we wczesnym okresie istnienia Zgromadzenia KsięŜy Marianów 
istniało silne przekonanie o szczególnej postawie bł. Stanisława Papczyńskiego względem 
Opatrzności BoŜej oraz jej wyjątkowej opiece nad załoŜoną przez niego wspólnotą. Szczególnym 
natomiast przedstawicielem tego przekonania jest Kazimierz Wyszyński. Ks. Antoni Skwierczyński 
MIC, który dość gruntownie i wszechstronnie przebadał zagadnienie Opatrzności BoŜej w 
duchowości, pismach i działalności tego Sługi BoŜego, doszedł do wniosku, Ŝe był on „urzeczony 
przykładem Ŝycia ZałoŜyciela swego zakonu”, a „jako jego biograf, w śywocie wyakcentował 
wartość daru Opatrzności BoŜej. [...] W swym Ŝyciu wielokrotnie w sprawach waŜnych, a takŜe w 
codziennych i zwyczajnych doświadczał szczególnej opieki BoŜej Opatrzności. [...] O jego wielkiej 
czci do Opatrzności BoŜej wydali świadectwo zarówno współbracia mu współcześni, jak i inni 
świadkowie jego heroicznego Ŝycia”5.  

Wyraźne odniesienia do Opatrzności BoŜej, tym razem o charakterze wspólnotowym, 
zauwaŜamy równieŜ w protokołach klasztornych marianów. Dotyczy to niemal wszystkich 
powstających wówczas ośrodków, których Protocolla zachowały się do dzisiaj: Puszczy 
Mariańskiej, Wieczernika (Góra Kalwaria), Goźlina, ale teŜ kolejnych, zakładanych z biegiem lat 
(np. Balsamão). Pewne odniesienia do idei Opatrzności BoŜej moŜna równieŜ odnaleźć w listach 
ostatniego marianina sprzed odnowy Zgromadzenia, ks. Wincentego Sękowskiego. RównieŜ w 
pismach odnowiciela i reformatora Zgromadzenia KsięŜy Marianów, bł. Jerzego Matulaitisa-
Matulewicza wyraźnie obecna jest myśl o BoŜej Opatrzności kierującej światem i opiekującej się 
człowiekiem. W tym kontekście, na uwagę zasługuje zwłaszcza Dziennik duchowy. 

Stwierdzenie istnienia w świadomości mariańskiej wspólnoty, w tym zwłaszcza w 
przekonaniu wybitnych jej przedstawicieli, istnienia i szczególnego działania Opatrzności BoŜej 
jest waŜne. Jest jednak zarazem dopiero punktem wyjścia; pytaniem podstawowym jest bowiem 
kwestia sposobu jej rozumienia. Co miał na myśli bł. Stanisław pisząc, Ŝe swoim towarzyszom i 
duchowym synom zostawia jako fundację „Opatrzność Boga Najłaskawszego”? Do czego skłania 
pierwszych marianów odnowionego Zgromadzenia bł. Jerzy, kiedy zachęca ich, aby nade wszystko 
ufali BoŜej Opatrzności? Te pytania wydają się podstawowe dla duchowości marianów. Dopiero w 
ich świetle moŜemy próbować odczytać wydarzenie odnowienia Zgromadzenia jako znak 
Opatrzności BoŜej. 

 
Mariańska teologia Opatrzności Bożej 
 
Najpierw naleŜy zauwaŜyć, Ŝe w pismach mariańskiej proweniencji nie znaleziono 

systematycznego opracowania teologii BoŜej Opatrzności. Istniejące jednakŜe dość liczne teksty 
przywołujące tę tajemnicę pozwalają pokusić się, aby spróbować ją odtworzyć, przynajmniej w 
odniesieniu do reprezentatywnych postaci z historii mariańskiej. 

 Dla bł. Stanisława Papczyńskiego Opatrzność BoŜa to przede wszystkim szczególny wyraz 
nieustannie aktualizującej się w dziejach świata zbawczej miłości Boga względem całego 
stworzenia, zwłaszcza człowieka, pomimo realnie istniejącego zła i ludzkiej słabości. Z 
Opatrznością Boga łączył on nierzadko ideę BoŜej „mądrości” (sapientia) oraz BoŜego „zamysłu” 

                                                 
4 Bł. S. Papczyński, Testament drugi, w: PZ, s. 1498n. 
5 A. Skwierczyński MIC, Zawierzony BoŜej Opatrzności, w: Powołanie i misja. Sługa BoŜy o. Kazimierz 
Wyszyński (1700-1755), red. J. Kumala MIC, Licheń 2005, s. 74n. 
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(consilium). Stąd takŜe uŜywa on takich wyraŜeń jak „opatrzność wiecznej Mądrości” (aeternae 
Sapientiae providentia), która prowadzi nie tylko dzieje świata, gdzie nie ma wydarzeń 
„przypadkowych” (casu), ale czuwa i kieruje całą społecznością ludzką oraz Ŝyciem kaŜdego 
człowieka. Takim właśnie sposobem działania Opatrzności BoŜej, zdaniem bł. Stanisława, 
naznaczona jest tajemnica Wcielenia Syna BoŜego i całe ziemskie Ŝycie Chrystusa. Podobnie jest z 
kaŜdym człowiekiem, włącznie z tym, co dotyczy jego powołania, stanu Ŝycia w Kościele oraz 
nacechowanego troskliwą miłością i „wyprzedzającego” czas sposobu BoŜego prowadzenia go 
poprzez Ŝycie ku zbawieniu. Szczególnie wymowne jest w tym kontekście rozwaŜanie zawarte w 
Inspectio cordis: „RozwaŜ, w jaki sposób działa Opatrzność BoŜa, która jeszcze przed poczęciem 
nadała imię Zbawicielowi świata (por. Łk 1,31). Tobie teŜ w taki sam sposób, zanim się narodziłeś, 
zostały przyznane pewne łaski dla zbawienia duszy, talenty, którymi masz dysponować, a 
zwłaszcza powołanie do stanu, w którym się obecnie znajdujesz, a które kiedyś, jeszcze przed twym 
narodzeniem, zostało ci przeznaczone przez Boga. O jak bardzo powinieneś podziwiać i śledzić tę 
troskliwość o ciebie Najlepszego Boga Ojca, która wyprzedziła jeszcze twoje narodzenie!”6. 

 Opatrznościowe działanie Boga, zdaniem ZałoŜyciela marianów, ma charakter twórczy i 
zbawczy. To, co jest z Boga, przez Boga jest zachowywane i podtrzymywane; nie moŜe zaginąć, 
lecz doprowadzane jest do celu zgodnie z BoŜym zamysłem i BoŜą mądrością. Działaniu Boga w 
świecie stworzenia i realizacji Jego zamysłów nic nie moŜe przeszkodzić. Więcej, On sam pośród 
wydarzeń historii przeprowadza swoje stworzenie od zła ku dobru i miłości, od grzechu ku łasce, od 
Ŝycia w doczesności ku wieczności. Aby człowiek, odpowiadając na ten rodzaj opatrznościowego 
działania Boga i podejmując pewien rodzaj „współpracy” z Nim, nie przypisywał sobie samemu 
skutków BoŜych czynów, Bóg posługuje się tym, co jest słabe i grzeszne. Dzięki temu jeszcze 
wyraźniej ujawnia się zamysł i mądrość Opatrzności Boga, znak Jego zbawczej i miłosiernej 
miłości względem człowieka. Dotyczy to zwłaszcza powołania do istnienia dzieł, których zadaniem 
jest słuŜba zbawieniu, uobecnianie królestwa Boga w świecie.  

Taki sposób interpretacji Opatrzności BoŜej zauwaŜamy w podanym przez bł. Stanisława 
opisie powstania Zgromadzenia KsięŜy Marianów, gdzie pisze on tak: „Boska dobroć i mądrość 
mimo niezliczonych trudności stojących na przeszkodzie, rozpoczyna oraz przeprowadza to, co 
chce, nawet gdy środki, wedle ludzkiego osądu, są niezdatne do tego. Nie ma bowiem nic 
niemoŜliwego dla Wszechmocnego. Pokazało się to najwyraźniej we mnie, najnędzniejszym, 
najbardziej godnym pogardy grzeszniku, najlichszym, najbardziej niezdatnym narzędziu [uŜytym 
przez Boga] do załoŜenia najpodlejszego i najmniejszego Zgromadzenia KsięŜy Najświętszej Maryi 
Panny bez zmazy Poczętej. Były we mnie: duch niestosowny, cnota Ŝadna, roztropność mała, 
wszystko daleko za małe, dla marzenia raczej niŜ dla podjęcia się tak wielkiego trudu. Lecz Bóg 
sam, Bóg (któremu niech będzie wieczna, nieskończona chwała i dziękczynienie), jak mnie do tego 
swego dzieła opatrznościowo, to jest z miłością, miłosiernie, mądrze, cudownie pobudził, tak sam je 
wykonał i wykonuje na wieki wieczne”7. Bóg zatem wkracza  bezpośrednio w dzieje świata i Ŝycie 
człowieka, przeprowadzając swój zbawczy zamysł. Ujawniający się natomiast w trakcie jego 
realizacji kontrast pomiędzy nędzą, słabością, grzesznością i pewną niezdatnością człowieka do 
bycia narzędziem wybranym przez Boga z jednej strony oraz wielkością, wzniosłością i znaczeniem 
dzieła z drugiej, uwydatnia jedynie jego Boskie pochodzenie i supremację BoŜej Opatrzności. 

 Według takiej logiki wiary i zgodnie z przekazem ZałoŜyciela pozostawionym w opisie 
zakładania wspólnoty, początków Zgromadzenia KsięŜy Marianów naleŜy poszukiwać w zamyśle 
Opatrzności BoŜej. Tę samą myśl podtrzymuje Kazimierz Wyszyński odnosząc wszystkie 
waŜniejsze wydarzenia historii marianów do nacechowanej mądrością i dalekowzrocznością opieki 
Boga nad Zgromadzeniem8. Podobne poglądy reprezentują inni marianie, takŜe późniejszych 
czasów, gdy wyraźnie odwołują się do Opatrzności BoŜej. Być moŜe jest to skutek 

                                                 
6 Bł. S. Papczyński, Wejrzenie w głąb serca, w: PZ, s. 816. Ta sama idea występuje równieŜ w innych 
miejscach cytowanego dzieła. TamŜe, s. 627, 641, 662n, 717, 779-781, 879n, 913, 940n, 984n. 
7 Bł. S. Papczyński, ZałoŜenie Domu Skupienia, w: PZ, s. 1455. 
8 Por. A. Skwierczyński MIC, Zawierzony..., dz. cyt., s. 64-74. 
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„programowego” niejako odkrywania przez Wyszyńskiego i jemu współczesnych postaci Ojca 
Stanisława i związanego z tym rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego. Wiadomo zaś, Ŝe teksty 
ZałoŜyciela, nawiązujące wyraźnie do opatrznościowego działania Boga, zarówno w historii jego 
Ŝycia, jak i w czasie powstawania instytutu marianów, były jego członkom dość powszechnie 
znane, poniewaŜ ujęte zostały nie tylko w biografii napisanej przez Wyszyńskiego, ale takŜe przez 
Teixeirę9. Kontynuację tego sposobu myślenia odnajdujemy w wielu dokumentach tradycji 
mariańskiej. Interesujące są zwłaszcza Protocolla pierwszych klasztorów, m.in. Puszczy 
Mariańskiej, Wieczernika (Góra Kalwaria), Goźlina, czy teŜ innych, zakładanych w późniejszym 
czasie. Zawierają one tę samą ideę twórczej obecności Boga we wszystkich stworzeniach i 
wydarzeniach, nad którymi ma pieczę i którymi kieruje mądrze i z dobrocią. Charakterystyczny jest 
zwłaszcza początek Protocollum Balsamanensis, który rozpoczyna się słowami: „BoŜa Opatrzność, 
która z mocą rozciąga się od krańca do krańca i wszystkim kieruje ze słodyczą, i której drogi nie są 
drogami naszymi, zechciała mieć maleńką trzódkę mariańską najukochańszej i niepokalanej Matce 
oddaną, nie w granicach jednego Królestwa Polskiego, gdzie jest jej gniazdo, lecz rozszerzoną po 
całej ziemi”10. W Protocollum tym bez trudu moŜna zauwaŜyć kontynuację tego samego sposobu 
widzenia opatrznościowej, to jest „miłosiernej, mądrej, cudownej” miłości Boga, którą zawarł 
Papczyński w swoich pismach zakonnych (Fundatio Domu Recollectionis) oraz w Norma vitae, 
gdzie poleca swoim duchowym synom, aby stale kontemplowali tajemnicę Opatrzności Boga, 
poprzez „uznawanie, czczenie i błogosławienie wszędzie Boga obecnego”, poniewaŜ jest On 
obecny „we wszystkich stworzeniach, a nie tylko w nas samych, albowiem w Nim „Ŝyjemy, 
ruszamy się i jesteśmy [Dz 17, 28]”11. 

 RównieŜ w późniejszej tradycji mariańskiej idea Opatrzności BoŜej stanowi jeden z 
głównych punktów odniesienia i interpretacji wszelkich wydarzeń dotyczących Zgromadzenia 
marianów, w tym uwaŜanych za szczególnie trudne. Pewne echo tych poglądów, jakkolwiek 
wyraŜonych w nieco innej terminologii, moŜna zauwaŜyć w listach Wincentego Sękowskiego. W 
perspektywie poszukiwań sposobów odrodzenia instytutu marianów i wstąpienia doń ks. Jerzego 
Matulewicza, odwołuje się on do idei BoŜej Opatrzności, ujętej w kategoriach woli Boga kierującej 
światem12. Mając na uwadze kontekst, w jakim znajduje się umierające Zgromadzenie, wyraŜa on w 
ten sposób przeświadczenie, iŜ to sam Bóg jest Panem dziejów, i jeśli Jego zbawcza wola zechce 
zachować Zgromadzenie Marianów i odrodzić je na nowo, z pewnością tego dokona, a do 
człowieka naleŜy podjąć z Nim współpracę na miarę swoich moŜliwości. Taka otwartość na plany 
woli Boga moŜe, zdaniem Sękowskiego, domagać się podjęcia działań niekonwencjonalnych, w 
tym równieŜ takich, które naruszałyby dotychczasowy charakter funkcjonowania Zgromadzenia. 
Interesujące w tym kontekście jest jego stanowisko wyraŜone w liście do Piusa X, w którym udziela 
pełnomocnictw ks. J. Matulewiczowi w jego staraniach o wstąpienie do Zgromadzenia i podjęcie 
koniecznych reform. Stwierdza mianowicie, Ŝe „jeŜeli z powodów zakazów rządowych inaczej nie 
moŜna – aby w Zgromadzeniu KsięŜy Marianów wolno było, za zgodą Stolicy Apostolskiej, wieść 
Ŝycie bez Ŝadnych oznak zewnętrznych” 13. 

 Zamysły BoŜej Opatrzności mogą przekraczać ludzkie sposoby widzenia, a podjęcie 
odpowiedzi na wolę Boga moŜe prowadzić ku nie znanym na początku drogi horyzontom. Tę 

                                                 
9 Por. J. Teixeira Coelho de S. Paio, Vida do Veneral Servo di Deos, o Padre Estanislao de Jesus Maria..., 
Lisboa 1757. 
10 Protocollum Ordinis MarianiImmaculatae Conceptionis B. V. Mariae [...] conscriptum a P. Fr. Alexio de 
Octaviano Fischer [...] Anno Domini 1758, karta 1. Fotokopia rękopisu znajduje się w Archiwum 
Generalnym Marianów w Rzymie. 
11 Bł. S. Papczyński, Reguła Ŝycia, w: PZ, s. 60. 
12 Por. List o. Sękowskiego do ks. J. Matulewicza o staraniach w Warszawie w celu wznowienia klasztoru 
mariampolskiego, w: Odrodzenie Zgromadzenia KsięŜy Marianów w latach 1909-1910 (Dokumenty), 
Warszawa 1995, s. 61. 
13 Prośba generała W. Sękowskiego do Piusa X o zabezpieczenie istnienia marianów w sposób nadzwyczajny 
oraz upowaŜnienie ks. J. Matulewicza do załatwiania spraw związanych z dalszym istnieniem zakonu, w: 
Odrodzenie…, dz. cyt., s. 67. 
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logikę opatrznościowego działania Boga względem mariańskiej wspólnoty moŜna dostrzec zarówno 
w procesie jej powstawania (problemy z aprobatą papieską i przyjęcie w konsekwencji Regula 
decem beneplacitorum), jak teŜ w okresie odnowy i koniecznej reformy.  

Nie bez podstaw moŜna przypuszczać, Ŝe tą samą logiką wiary kierował się bł. Jerzy 
Matulewicz, odnowiciel i reformator Zgromadzenia KsięŜy Marianów. Jego pisma związane z 
działaniami na rzecz odrodzenia mariańskiej wspólnoty naznaczone są zaufaniem do zamysłów 
Boga, zarówno w stosunku do niego samego, jak i do Zgromadzenia, do którego pragnie wstąpić i 
je odnowić. W lekturze listów występuje przede wszystkim dominujące przekonanie o potrzebie 
rozeznania „woli BoŜej”, w której zawarty miałby być pewien plan Boga w stosunku do całego 
Kościoła, a w nim do Zgromadzenia marianów i niego samego. Bł. Jerzy dąŜy do odkrycia tegoŜ 
opatrznościowego BoŜego zamysłu, aby go „spełnić” 14. Pomocą w procesie rozeznania i 
wypełnienia woli BoŜej jest dla niego Matka BoŜa; Jej wstawiennictwa przyzywa dość często i Jej 
opiece, jak pisze, „naszą sprawę [odrodzenia marianów] polecamy ustawicznie”15. Zasadnicze 
jednakŜe teksty nawiązujące bezpośrednio do Opatrzności BoŜej i zawierające pewną interpretację 
teologicznoduchową, moŜna odnaleźć w Dzienniku duchowym. Godne uwagi są zwłaszcza dwa 
fragmenty: jeden poniekąd programowy, adresowany zapewne do współbraci w powołaniu, 
zatytułowany prawdopodobnie przez redaktora wydania jako „Ufni w Opatrzność” i drugi, o 
charakterze wybitnie osobistym, zapisany pod datą 13 stycznia 1911 roku. Zasadnicza myśl obu 
passusów to wyznanie wiary w opiekę Boga nad światem, a w nim nad kaŜdym człowiekiem. W 
pierwszym miejscu bł. Jerzy wychodzi od stwierdzenia, Ŝe „człowiek jest skłonny do ubezpieczania 
swojej przyszłości od wszelkich klęsk Ŝywiołowych, pragnąłby teŜ bardzo zabezpieczyć się przed 
wszelkimi innymi nieszczęściami”16. Następnie zauwaŜa, Ŝe takie oczekiwane poczucie 
bezpieczeństwa moŜe dać tylko ufne zdanie się na Boga i Jego Opatrzność. Parafrazując tekst 
Nowego Testamentu (Mt 10, 29-31), najpierw poucza, iŜ „nawet włos z głowy naszej nie spada bez 
woli BoŜej, ani najmniejsza ptaszyna nie ginie bez wiedzy BoŜej”, a potem konkluduje: „Bądźmy 
przemyślni, prości, ale roztropni; czyńmy, co jest w naszej mocy, bądźmy jednak odwaŜni i męŜni, 
zmierzający do własnego celu, ufając mocno, Ŝe prowadzi nas ręka Opatrzności. Jak dziecko 
spokojnie spoczywa na rękach matki, tak teŜ i my jeszcze spokojniej pracujmy i bądźmy jeszcze 
spokojniejsi na łonie Opatrzności BoŜej”17. To samo nawiązanie do całkowitego, dziecięcego wręcz 
zaufania opatrznościowej opiece Boga jeszcze raz wyraził Błogosławiony w kolejnym fragmencie, 
parę miesięcy później. Ma on znamiona wyznania bardzo osobistego i dotyczy szczególnego 
rodzaju doświadczenia, jakie stało się jego udziałem; chodzi tu o przeŜyte dotkliwe cierpienia, o 
czym sam na początku wspomina. Pisze tak: „Całuję rękę Twej Opatrzności i całkowicie Tobie się 
oddaję, Panie. Prowadź mnie, Ojcze Niebieski, czyń ze mną, co Ci się podoba. Dziwną drogą 
upodobałeś sobie prowadzić mnie, Panie, lecz któŜ odgadnie Twoje drogi i zamiary? Oto ja sługa 
Twój, poślij mnie dokąd zechcesz. Rzucam się jak dziecko w Twoje objęcia, nieś mnie! 
Upodobałeś sobie wieść mnie drogą trudów, cierpień i cięŜarów. Dzięki Ci za to, wielkie dzięki! 
Spodziewam się, Ŝe idąc tą drogą, niełatwo zbłądzę, gdyŜ jest to droga, którą szedł mój najmilszy 
Zbawiciel, Jezus Chrystus”18.  

Oba powyŜsze teksty o. Matulewicza zawierają nie tyle jakąś koncepcję, czym jest 
Opatrzność BoŜa, ile bardziej są swego rodzaju wyznaniem wiary w bliską, ojcowską i opiekuńczą 
obecność Boga Ojca; człowiek jest natomiast przedmiotem Jego miłującej troski. Odnowiciel 
marianów wyznaje wiarę w ten rodzaj miłości, i co waŜne, rozpoznanej równieŜ w wydarzeniach 
krzyŜa. W ten sposób uznaje on, iŜ miłość Boga, ujawniająca się w Opatrzności rozciąga się nie 

                                                 
14 Por. List ks. J. Matulewicza do ks. Fr. Buczysa o motywach udania się do Rzymu, w: Odrodzenie…, dz. 
cyt.,  s. 71. 
15 List ks. J. Matulewicza do o. W. Sękowskiego o staraniach w celu przywrócenia klasztoru w Mariampolu, 
w: Odrodzenie…, dz. cyt., s. 65. 
16 J. Matulewicz, Dziennik duchowy, Rzym 1980, s. 52.  
17 TamŜe, s. 52n. 
18 TamŜe, s. 78. 
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tylko na wydarzenia potocznie uznawane przez człowieka za pozytywne (pomyślność, sukces, 
uznanie), ale stwierdza, iŜ równieŜ nad tym wszystkim, co sprzeczne jest z logiką ludzkiego 
rozumowania (krzyŜ, cierpienie, klęska) Bóg panuje, jest w tych wydarzeniach i doświadczeniach 
obecny i włącza je w swój plan zbawienia. MoŜna by nawet dodać, sądząc po dalszej części 
cytowanego fragmentu, Ŝe Matulewicz właśnie w krzyŜu i cierpieniu rozpoznaje szczególny rodzaj 
miłości, niejako pewniejszej, bardziej autentycznej i odpowiadającej chrześcijaństwu. Ukrytą 
obecność miłości Boga, obecnej w tego typu działaniu Jego Opatrzności, pojętej jako niezawodny 
fundament wiary, dostrzegł Błogosławiony w Osobie Chrystusa. 

 Przy okazji niejako warto odnotować, Ŝe przedstawione powyŜej pojmowanie Opatrzności 
BoŜej jest bardzo podobne do współczesnego jej ujęcia, wyłoŜonego w Katechizmie Kościoła 
Katolickiego. W mariańskim kontekście, interesujące są zwłaszcza punkty 302 i 307 KKK, 
mówiące m.in. o zrządzeniach, poprzez które Bóg prowadzi swoje stworzenie oraz o sięgającym 
potęŜnie od krańca do krańca, nacechowanym dobrocią opatrznościowym władaniu nimi. 
Katechizm wskazuje równieŜ, jaką postawę względem BoŜej Opatrzności powinien przyjąć 
człowiek; jest nią dziecięce zawierzenie Opatrzności Ojca niebieskiego. Fakt, Ŝe mariańska 
koncepcja Opatrzności BoŜej, jest tak bliska współczesnemu ujęciu Katechizmu, nadaje jej 
aktualności i czyni jednym z pewniejszych źródeł Ŝycia duchowego dla Zgromadzenia KsięŜy 
Marianów. 

 
 Opatrzność Boża a odnowienie marianów 
  
 Dzieło odnowy oraz nieodłącznie z nią związanej reformy Zgromadzenia KsięŜy 

Marianów jest związane przede wszystkim ze wstąpieniem do tej wspólnoty ks. Jerzego 
Matulewicza wraz z kilkoma przyjaciółmi, spośród których naleŜy wspomnieć ks. Franciszka 
Buczysa. Fakt wspólnotowego – przynajmniej w pewnym sensie – dąŜenia do odrodzenia 
marianów, a co za tym idzie, równoczesnego poniekąd zgłoszenia się wespół z Matulewiczem kilku 
innych kapłanów podzielających te same pragnienia, musiały mieć tak waŜne dla niego znaczenie, 
Ŝe dał temu wyraz w prośbie skierowanej do generała Wincentego Sękowskiego o przyjęcie do 
Zgromadzenia. Pisze tam m.in.: „JuŜ od dawna odczuwam pragnienie doskonalszego Ŝycia. Tylko 
szkoda mi było opuścić Kościół w naszym kraju, gdzie jest tak wiele pracy, a pracowników tak 
mało, i wyruszać gdzieś do obcych stron, więc zostałem. Teraz, kiedy w naszym kraju panuje 
większa wolność, kiedy zaczynają się odradzać zakony, chciałbym zrealizować swoje pragnienia, a 
zwłaszcza pragnąłbym wstąpić do Zgromadzenia KsięŜy Marianów. Rozmawiałem o tym z jednym 
ze swoich przyjaciół; on równieŜ wraz ze mną od razu by wstąpił. Prawie jesteśmy pewni, Ŝe 
jeszcze dwóch naszych przyjaciół równieŜ by chciało przywdziać habit mariański”19. 

 Podjęcie tej fundamentalnej dla marianów decyzji poprzedził długi okres jej 
krystalizowania się, który moŜna bez wątpienia nazwać działaniem BoŜej Opatrzności; zarówno co 
do wydarzeń zewnętrznych, oddziałujących na przyszłego Odnowiciela marianów, jak teŜ 
osobistego dojrzewania duchowego. Steponas Matulis MIC, który w swoich badaniach nad historią 
marianów okresu odrodzenia rolę bł. Jerzego określa jednoznacznie jako opatrznościową, wskazuje 
siedem przyczyn, które tak bardzo wpłynęły na Matulewicza, Ŝe zdecydował, aby poprosić o 
przyjęcie do Zgromadzenia i podjąć się jego reformy. Oto one: 

1) Niezmiernie uciąŜliwa niewola religijno-narodowa wskutek prowadzenia polityki 
antykatolickiej i rusyfikacyjnej przez władze carskie na terenie imperium rosyjskiego, w tym 
zwłaszcza na terenach dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 

2) Likwidacja Ŝycia zakonnego związana przede wszystkim z fatalnymi skutkami dekretu 
carskiego z 1864 roku. 

3) Świadomość sytuacji marianów i ich powolnej agonii. Ks. Jerzy pochodząc z parafii 
mariańskiej miał częste kontakty z marianami i śledził pogłębiający się kryzys tej wspólnoty, w tym 

                                                 
19 Prośba ks. Jerzego Matulewicza do generała Wincentego Sękowskiego o przyjęcie do zakonu jego wraz z 
przyjaciółmi, w: Odrodzenie…, dz. cyt., s. 51. 



 

7 
 

przede wszystkim nieprzezwycięŜalny opór władzy świeckiej wobec przyjmowania nowych 
kandydatów i praktyczne skazanie Zgromadzenia na wymarcie. 

4) Rozmowy we Fryburgu w ramach stowarzyszenia Rūta. Stowarzyszenie to, załoŜone 
przez księŜy studentów tamtejszego uniwersytetu, do którego naleŜeli m.in. Franciszek Buczys i 
Jonas Totoraitis było pewnego rodzaju platformą rozmów i dyskusji, podczas których 
niejednokrotnie podejmowano kwestię umierania Zgromadzenia KsięŜy Marianów oraz związanych 
z tym szkód dla Kościoła litewskiego. 

5) Osobista skłonność do Ŝycia zakonnego, o czym sam bł. Jerzy pisze w prośbie o 
przyjęcie do Zgromadzenia marianów. 

6) Kontakty z ukrytym Ŝyciem zakonnym, przede wszystkim zaś z bł. Honoratem 
Koźmińskim, kapucynem. Nadto, ks. Matulewicz sam był osobiście zaangaŜowany w proces 
rozwoju tego typu nowo powstałych instytutów zakonnych, zwłaszcza w odnowę i reformę jednego 
z nich (Posłanniczki Najświętszego Serca Jezusowego). 

7) Pojawienie się mariawitów20. 
Ten ostatni motyw podany przez Matulisa wydaje się jednak najmniej uzasadniony i nie 

znajduje teŜ jednoznacznego potwierdzenia w pismach Matulewicza (jak to ma miejsce choćby w 
przypadku innych wątków), lub teŜ w źródłach zewnętrznych. I choć jest faktem, Ŝe bł. Jerzy był 
znacznie zaangaŜowany w kształtowanie poprawnego kultu Matki BoŜej oraz, Ŝe starał się 
bezpośrednio wpływać na formowanie świadomości katolickiej w kontekście herezji mariawickiej, 
o czym świadczą jego artykuły pisane w piśmie Maryawita, to jednak twierdzenie, iŜ odrodzenie 
marianów miało słuŜyć m.in. jako „kapitalna odpowiedź na nauczanie mariawitów”21, wydaje się 
nieco przesadzona. Bardziej jednak jest prawdopodobne, iŜ gdyby nie zdyskredytowana przez ruch 
mariawicki idea Stowarzyszenia Mariańskiego Kapłanów Świeckich do którego Matulewicz naleŜał 
i pojawiające się oskarŜenia pod jego adresem o szerzenie mariawityzmu, poświęciłby się temu 
stowarzyszeniu całkowicie jako współzałoŜyciel22.  

Podobne doświadczenia bł. Jerzego, które równieŜ moŜna nazwać opatrznościowymi, 
związane były z zaangaŜowaniem w Stowarzyszeniu Unio Cleri, dla którego równieŜ naleŜał i dla 
którego napisał teŜ ustawy. Kiedy jednak pojawiły się oskarŜenia o szerzenie błędów w nauczaniu, 
a sam – jak to określił w li ście do Buczysa – stał się „osobą podejrzaną”, zdecydował, aby opuścić 
takŜe i to Stowarzyszenie23. Nie jest wykluczone, Ŝe gdyby nie ta decyzja, poświęciłby się on jego 
dalszemu rozwojowi i związałby z nim swoje Ŝycie. Czynny natomiast udział w obu 
stowarzyszeniach oraz kryzys wywołany na skutek oskarŜeń spowodował pogłębienie jego Ŝycia 
wiary i poszukiwania bardziej solidnych form realizacji duchowych pragnień. 

 Oczywiście, moŜna by równieŜ wskazać wiele wydarzeń z Ŝycia bł. Jerzego Matulewicza, 
które oceniane z perspektywy historii stały się opatrznościowym jego przygotowaniem do 
wypełniania powołania odnowiciela Zgromadzenia KsięŜy Marianów (dla przykładu: materialna 
pomoc i opieka ze strony kuzyna, co było szczególnie waŜne dla moŜliwości kontynuowania nauki 
w gimnazjum kieleckim; zdobyte z czasem solidne wykształcenie, znajomość wielu krajów, kultur i 
języków; nauczanie najpierw w seminarium kieleckim, a potem w Akademii w Petersburgu róŜnych 
przedmiotów, w tym nie lubianego przezeń prawa kanonicznego; powiązana z działalnością 
społeczno-religijną w Warszawie i nauczaniem w Petersburgu znajomość wielu waŜnych w 
Kościele osób, co ułatwiało przeprowadzenie odnowy; zdolność do prawdziwej przyjaźni i 
dzielenie z innymi podobnych ideałów, co zaowocowało tym, iŜ z kręgu najbliŜszych przyjaciół 
wywodzili się pierwsi marianie odnowionej wspólnoty). MoŜna by takŜe doszukiwać się jeszcze 
innych, bardziej osobistych powodów decyzji bł. Jerzego o złoŜeniu pierwszych ślubów w Zakonie 
KsięŜy Marianów i wszczęciu koniecznej w ówczesnym kontekście jego reformy. Wszystkie 

                                                 
20 Por. S. Matulis MIC, Marianie za błogosławionego Jerzego Matulaitisa-Matulewicza, z łac. przeł. R. R. 
Piętka MIC, Warszawa-Lublin 2008, s. 105-111. 
21 TamŜe, s. 111. 
22 Por. T. Górski MIC, Błogosławiony Jerzy Matulewicz, Warszawa 2005, s. 55-57. 
23 TamŜe, s. 67-69. 
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jednakŜe, w mniejszym lub większym zakresie, będą wskazywać na kilka zasadniczych elementów, 
nieodzownych w jego działalności odnowicielskiej i reformatorskiej, tj. głęboką, duchową więź z 
Bogiem i poszukiwanie Ŝycia doskonalszego; umiłowanie Kościoła, a w nim Ŝycia zakonnego jako 
takiego; wielki zapał apostolski i dąŜenie do głoszenia Ewangelii wszelkimi moŜliwymi środkami 
połączone z przekonaniem, Ŝe instytuty zakonne mogą być tu doskonałym narzędziem; wielka 
troska o solidną formację intelektualną i duchową, czemu miałyby sprzyjać instytuty zakonne; 
dobrze pojmowane umiłowanie własnego narodu i troska o jego wszechstronny rozwój; bliska 
znajomość księŜy marianów od wczesnego dzieciństwa (warto tu dodać kilka szczegółów tego typu, 
np. chrztu Jerzemu udzielił ks. Jerzy Czesnas, proboszcz parafii i generał marianów a zarazem jego 
wuj ze strony matki, w szkole elementarnej i w gimnazjum w Mariampolu religii uczył go ks. 
Wincenty Sękowski, on teŜ – jak przypuszcza w swoich badaniach Tadeusz Górski MIC, 
przygotowywał go do I Komunii św.24). Trzeba w końcu zauwaŜyć, Ŝe zapoznając się z biografią bł. 
Jerzego Matulewicza narzuca się wręcz spostrzeŜenie, Ŝe całe jego Ŝycie naznaczone jest 
opatrznościowym prowadzeniem przez Boga, i to nie tylko w odniesieniu do jego działań 
związanych z odrodzeniem marianów, ale takŜe w innych dziedzinach jego aktywności (np. w 
czasie posługi biskupiej w diecezji wileńskiej, czy teŜ wypełniania zadań wizytatora apostolskiego). 

 W działaniach o. Matulewicza zmierzających w kierunku odnowy marianów nie sposób 
nie zauwaŜyć postaci ks. Wincentego Sękowskiego wraz z jego aktywnym poszukiwaniem 
sposobów zachowania istnienia Zgromadzenia oraz naboru nowych kandydatów. Pełna nadziei i 
radości reakcja o. Sękowskiego na prośbę o przyjęcie do Zakonu Jerzego Matulewicza i jego 
przyjaciół, podjęte następnie poszukiwania uzyskania zgody ze strony władz państwowych na 
przyjęcie kandydatów oraz – po uzyskaniu negatywnej odpowiedzi – ścisłe współdziałanie z 
księŜmi Matulewiczem i Buczysem, a wręcz gwałtowne przynaglanie w kierunku ukrytego 
odrodzenia marianów25, spowodowały, iŜ niewątpliwie moŜe on być nazwany – podobnie jak bł. 
Jerzy, męŜem opatrznościowym. Z perspektywy historii dopiero moŜna zauwaŜyć, jak wiele 
odwagi, determinacji i zaufania musiał posiadać Sękowski względem księŜy Matulewicza i 
Buczysa, aby im w pełni powierzyć proces koniecznych do przeprowadzenia w Zakonie zmian, 
które w stosunku dotychczasowej jego formuły były niemalŜe rewolucyjne i mogły spotkać się z 
zarzutem utraty toŜsamości mariańskiej. 

 W powyŜszym kontekście, poszukując w dziele odnowy Zgromadzenia KsięŜy Marianów 
znaków BoŜej Opatrzności nie moŜna pominąć jeszcze jednej strony tego procesu: koniecznej i 
poniekąd zabezpieczającej samo dzieło odrodzenia marianów i zachowania ich identitas. Chodzi tu 
o stanowisko biskupów wspierających działania związane z odnową oraz – przede wszystkim – 
decyzje Stolicy Apostolskiej. Kiedy ks. Jerzy Matulewicz 24 lipca 1909 roku wyruszył w podróŜ do 
Rzymu, zaopatrzony był w pełnomocnictwa przełoŜonego generalnego księŜy marianów 
Wincentego Sękowskiego oraz list polecający sufragana warszawskiego i zarazem delegata Stolicy 
Apostolskiej do spraw zakonników w państwie rosyjskim bp. Kazimierza Ruszkiewicza, 
pochodzącego z okolic Mariampola26. RównieŜ w trakcie załatwiania spraw w Kongregacji 
Zakonników doświadczył Matulewicz opatrznościowej pomocy ze strony wielu osób sprzyjających 
procesowi odnowy i wspierających go w podjętych zamiarach. Zdaniem Tadusza Górskiego MIC, 
przełomowych i decydującym w pewnym sensie wydarzeniem całego pobytu w Rzymie było 
spotkanie z prefektem Kongregacji, kardynałem Jose Vives y Tuto w dniu 28 lipca 1909 roku. W 
                                                 
24 TamŜe, s. 15-17. 
25 TamŜe, s. 83-98. Bardzo wymowny jest w tym kontekście list ks. W. Sękowskiego do ks. J. Matulewicza z 
dnia 22 lipca 1909 roku. Został on napisany wskutek stanowiska bpa Kaspra Cyrtowta, Biskupa 
śmudzkiego, który poinformowany przez ks. F. Buczysa  o projekcie ukrytego odrodzenia marianów zalecał 
aby „nie śpieszyć się” z podejmowaniem działań. Kiedy do Sękowskiego dotarła ta wiadomość, napisał do 
Matulewicza m.in. tak: „Proszę nie zwaŜać na nic, jechać, o ile się da jak najprędzej, dopóki Ŝelazo gorące 
kuć moŜna, spieszyć się, bo nie wiadomo, co moŜe się być w bliskiej nawet przyszłości”. Cyt. za: T. Górski 
MIC, Błogosławiony Jerzy..., dz. cyt., s. 86. Por. takŜe, S. Matulis MIC, Marianie za błogosławionego..., dz. 
cyt., s. 112-117. 
26 Por. S. Matulis MIC, Marianie za błogosławionego..., dz. cyt., s.114. 
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trakcie tego spotkania miały się pojawić wręcz propozycje ze strony kardynała, aby wprowadzić 
pewne rozwiązania reformatorskie, które dwa dni później Jerzy Matulewicz zawarł w swoim piśmie 
do prefekta Kongregacji Zakonników w sprawie dalszego istnienia i koniecznej reformy Zakonu 
KsięŜy Marianów27.  

Od razu trzeba jednak dodać, Ŝe wespół z wyraźną opieką i wręcz Ŝyczliwym 
wspomaganiem działań odrodzeniowych o zachowanie istnienia mariańskiej wspólnoty i jej dalszy 
rozwój, Stolica Apostolska wykazała opatrznościową troskę o zachowanie identitas mariana. 
Najdobitniejszym przykładem poczucia odpowiedzialności zwierzchniej władzy Kościoła za 
toŜsamą ciągłość instytutu marianów są bezpośrednie ingerencje w sam proces odnowy. Dotyczy to 
zwłaszcza wprowadzenia trzech istotnych poprawek do projektu nowych konstytucji: 1) utrzymania 
kleryckiego charakteru marianów włącznie z podziałem na dwie kategorie zakonników: księŜy i 
braci; 2) włączenia do ustaw przepisu ze starego mariańskiego prawa o szczególnym wspieraniu 
dusz czyśćcowych (w przekonaniu, Ŝe stanowiło to jeden z celów szczegółowych Zakonu 
Marianów), jednak bez obowiązującego dotychczas obowiązku odmawiania brewiarza za zmarłych; 
3) zachowania obecnego w idei pierwotnego apostolatu mariańskiego charakterystycznego 
wyraŜenia czyli głoszenia prawd wiary „zwłaszcza ludziom prostym”28.  

Podobnie jednoznaczne i zarazem broniące toŜsamości marianów stanowisko zajmowała 
Kongregacja Zakonników kilka razy w pierwszym okresie po odrodzeniu Zgromadzenia. Przede 
wszystkim naleŜy zwrócić uwagę na dwa dokumenty: datowany na dzień 28 listopada 1910 r. 
dekret Kongregacji Zakonników zatwierdzający zreformowane Zgromadzenie i nowe konstytucje, 
przesłany w odpowiedzi na prośbę przełoŜonego generalnego ks. W. Sękowskiego29 oraz reskrypt 
tejŜe Kongregacji do bp. H. Przeździeckiego wyjaśniający reformę marianów przeprowadzoną w 
roku 1910, z dnia 25 kwietnia 192830. Bez wątpienia, przedstawione wyŜej działania Stolicy 
Apostolskiej naleŜy uznać nie tylko za opatrznościowe względem dzieła odrodzenia marianów, ale 
wręcz za esencjalne, bez których – jak zdają się wskazywać dokumenty historyczne – mogłaby 
zostać naruszona toŜsamość instytutu. 

 
 Zakończenie 
  
 DostrzeŜenie przez pryzmat wiary opatrznościowego pochodzenia Zgromadzenia KsięŜy 

Marianów oraz przekonanie o prowadzeniu „z miłością, miłosiernie, mądrze, cudownie” jego 
dziejów, w tym takŜe okresu odnowienia, jest zawarte nie tylko w myśli bł. Stanisława 
Papczyńskiego, ale równieŜ innych wybitnych postaci mariańskich. Bardzo waŜne są takŜe 
przekonania bł. Jerzego Matulewicza – jego idea dziecięcego powierzenia się opatrzności Ojca 
Niebieskiego oraz dostrzeŜenie szczególnego wyrazu miłości w doświadczeniach krzyŜa i 
niepowodzeniu. W tym miejscu jednak od razu naleŜy zauwaŜyć, Ŝe w świetle takiej koncepcji, nie 
moŜna nazywać opatrznościowymi tylko tych wydarzeń, które w niniejszym temacie zostały 
ograniczone do wydarzenia odnowy Zgromadzenia. Jeśli bowiem Bóg w swoim zamyśle i mądrości 
rzeczywiście prowadzi dzieje wspólnoty zakonnej, której sam chciał i powołał do istnienia, i jeśli 
Opatrzność BoŜa oznacza panowanie Boga na całą historią marianów, w tym równieŜ w 
zdarzeniach, które moŜna określić jako „krzyŜowe”, to trzeba wyraźnie powiedzieć, Ŝe nie tylko 
odnowienie marianów jest znakiem BoŜej Opatrzności, ale równieŜ poprzedzający je powaŜny 
kryzys i powolne umieranie Zgromadzenia; aŜ do chwili, w której pozostał ostatni marianin. 

                                                 
27 Por. T. Górski MIC, Błogosławiony Jerzy..., dz. cyt., s. 87-89. Por. takŜe, Pismo ks. J. Matulewicza do 
prefekta Kongregacji Zakonników [J. Vives y Tuto] w sprawie dalszego istnienia i koniecznej reformy 
Zgromadzenia KsięŜy Marianów, w: Odrodzenie…, dz. cyt., s. 73- 76. 
28 Por. T. Górski MIC, Błogosławiony Jerzy..., dz. cyt., s. 93. 
29 Dekret Kongregacji Zakonników zatwierdzający zreformowane Zgromadzenie KsięŜy Marianów i nowe 
konstytucje, w: Odrodzenie…, dz. cyt.,  s. 108n. 
30 Reskrypt Kongregacji Zakonników do bpa podlaskiego H. Przeździeckiego wyjaśniający reformę 
Zgromadzenia KsięŜy Marianów z roku 1910, w: Odrodzenie…, dz. cyt., s. 122-124. 
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Pominięcie tej, koniecznej, jak się wydaje, uwagi, grozi zawęŜeniem samej koncepcji Opatrzności 
BoŜej do tego, co uwaŜamy za idące po myśli człowieka, co pozytywne, korzystne i zadowalające 
ludzkie aspiracje. A stąd juŜ niedaleko do często panującej dziś w praktyce „teologii sukcesu”. A 
zatem, jak bez wątpienia odnowa Zgromadzenia i proces jego szybkiego rozwoju za czasów 
Matulewicza jest znakiem Opatrzności BoŜej, tak nie moŜna zapominać, Ŝe nie mniejszym znakiem 
tej samej Opatrzności był okres drugiej połowy XIX i początek XX wieku, tj. czas wielkiego 
kryzysu i powolnego konania wspólnoty. CzyŜ nie moŜna w tym procesie agonii Zgromadzenia 
odnaleźć pewnych podobieństw do wydarzeń pasyjnych Chrystusa lub nawet cierpień, o których 
wspomina bł. Jerzy? Wydaje się, Ŝe taki rodzaj refleksji, który zawierałby zagadnienie upadku 
marianów, ujętego w kategoriach znaku Opatrzności BoŜej, mógłby być inspirujący dla Ŝycia wiary 
i toŜsamości mariańskiej oraz mógłby wnieść nie mniej waŜne teologicznie treści, niŜ poszukiwania 
znaków tejŜe Opatrzności w dziele odnowy Zgromadzenia. 

 


