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Wstęp 
 
Drodzy Współbracia i zainteresowani problematyką świętorodzinną, po raz pierwszy 
oddajemy do waszych rąk materiały formacyjne w postaci książkowej. Zaznaczmy, jest 
to publikacja jedynie wewnątrz zakonna, co oznacza, że posiada  zawężony, elitarny 
krąg odbiorców i rządzi się własnymi prawami. 
 
Oto kilka uwag na temat materiałów: 
1. Nie są one w zamian. Materiały nie mogą zastąpić naszych osobistych tekstów, które 
będą pomagały nam zgłębiać świętorodzinną duchowość. One jedynie uzupełniają je i 
ukierunkowują. Niniejsza publikacja jest antologią subiektywnie zebranych tekstów, 
mówiących o Bogu Ojcu, św. Józefie i o naszym duchowym ojcostwie, które układają 
się w tematykę, zaakceptowaną przez naszych Przełożonych na Radzie Prowincji w 
listopadzie 1998 w Szczytnej Kłodzkiej.  
 
2. Przedmiot rozważań. Proponujemy rozważyć w tym roku tajemnicę św. Józefa w 
odniesieniu do misterium Boga Ojca i do zagadnienia duchowego kierownictwa, do 
którego zostajemy powołani w dzisiejszym świecie, pozbawionym jakichkolwiek 
autorytetów. 
 
3. Teksty Ojca Założyciela. Rozumiejąc dobrze, że niektóre rozważania czy też 
wskazania Ks. Berthiera były pisane  przed ponad 130 laty, nie wymagamy od ich 
języka, aby to, co w warstwie literackiej jest zmienne - figury stylistyczne, kwiecistość 
wypowiadania się, było do naszych czasów aktualne.  Z tamtego okresu niezmienne 
jest nauczanie Kościoła w odniesieniu do Świętej Rodziny (zob. encykliki Leona XIII  i 
dokumenty Stolicy Apostolskiej w tym względzie), na które Wielki Misjonarz z Góry La 
Salette odpowiedział, zakładając dzieło i poświęcając je właśnie Świętej Rodzinie z 
Nazaretu. Obecnie, kiedy usiłujemy pomóc na wszelkie sposoby słabej, upadającej 
instytucji rodzinnej, centralna myśl Ojca Jana, aby ukazać Świętą Rodzinę jako wzór i 
orędowniczkę dla rodzin, wydaje się być prorocza i wielce zobowiązująca dla 
duchowych dziedziców Założyciela.  

Teksty Ks. Berthiera ze względu na niemożność ich krytycznego opracowania, 
zostały przedstawione w ich źródłowej postaci. Sami bądźmy komentatorami tych 
tekstów.  
 
4. Układ poszczególnego miesiąca. Po to, aby treść każdego miesiąca była w miarę 
przejrzysta zastosowaliśmy stały schemat następowania po sobie poszczególnych 
części: 
-   Strona zapowiadająca tematykę i odnosząca się do kalendarza wydarzeń         
zgromadzeniowych - Przesłanie Ojca Założyciela  
- Rozważanie na temat Boga Ojca 
- Blok modlitw, medytacji i kontemplacji o św. Józefie 
- Teksty mówiące o zakonności, kapłaństwie, wskazujące na konieczność rozwoju 
wewnętrznego, fragmenty rekolekcji w codzienności, które zostały ułożone przez 
naszych Współbraci z Niemieckiej Prowincji MSF, a które pomogą nam żyć Ewangelią 
na co dzień. Rozpoznamy je po charakterystycznym zestawie pytań: O co tu chodzi? O 
co mam prosić? Jak mam się modlić? Poszczególne dni tygodnia w tej części  będą 
określone kolejnymi dużymi literami alfabetu. 
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5. Bibliografia. A właściwie jej brak, wynika z potraktowania tej pozycji jako antologii 
tekstów, które mogą służyć jedynie do pogłębiania naszej duchowości. Stąd, aby nie 
męczyć czytelnika zestawem bibliograficznym, który konieczny jest jedynie do 
opracowań naukowych, celowo został on pominięty. 
 
6. Propozycje lektury pogłębiającej. Oto kilka pozycji książkowych na temat św. Józefa, 
które można by uczynić przedmiotem rozmyślania: 
- Tarsicio Stramare OSJ. Syn Józefa. Kraków 1997. 
- Teofil S. Kapusta OCD. Święty Józef mistrzem naszej modlitwy. Kraków 1997. 
- Pietro Barbagli OCD. Święty Józef w Ewangelii. Kraków 1997. 
- Jean Galot SI. Święty Józef. Kraków 1997. 
- Bernard Martelet OCR. Józef z Nazaretu, mąż ufności. Kraków 1997. 
- Tarcisio Stramare. Święty Józef w historii zbawienia. Warszawa 1996. 
- Brat Efraim. Józef Ojciec na nowe tysiąclecie. Kraków 1998. 
- Francis L. Filas SI. Święty Józef człowiek Jezusowi najbliższy. Kraków 1979. 
 
 
Niech św. Józef będzie naszym przewodnikiem w drodze prowadzącej w nowe 
tysiąclecie! 
 
W imieniu grupy redakcyjnej 
Ks. Adam Bajorski MSF  
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Temat roku 1999 

 

 

Ojciec posyła Chrystusa - Ojciec posyła mnie 

wezwanie do duchowego ojcostwa na wzór św. Józefa 

 

STYCZEŃ 

Pielgrzymowanie św. Józefa do domu Ojca – moje życie jako postawa synowska 

 

LUTY 

Józef i Maryja ofiarowują Jezusa w świątyni – ofiarowanie istotą posługi zakonnej 

 

MARZEC 

Moja wiara wobec wiary Józefa  (stała, czynna, pełna zawierzenia, skoncentrowana na 

Jezusie) 

 

KWIECIEŃ 

Nawrócenie do Ojca Syn Marnotrawny – odkryty na nowo sakrament pojednania 

 

MAJ 

Józef głową św. Rodziny – moja odpowiedzialność za innych 

 

CZERWIEC 

Józef pierwszym uczniem Chrystusa – Czy mogę służyć nie wsłuchując się w słowa 

Chrystusa 

 

LIPIEC 

Józef wybrany przez Ojca – odpowiedzialność za swoje powołanie 

 

SIERPIEŃ 

Wierność w miłości – przyjmowanie miłości i odpowiadanie na nią 

 

WRZESIEŃ 

Józef wychowawcą Jezusa – kierownictwo duchowe owocem synowskiego 

posłuszeństwa wobec Ojca 

 

PAŹDZIERNIK 

Józef zakochany w Maryi – miłość, która nie rani 

 

LISTOPAD 

Józef mąż milczenia i cierpliwości – prostota środków zbawienia 

 

GRUDZIEŃ 

Apostolstwo Józefa ukryte i ofiarne – pokora, która rozkwita zaufaniem 
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Pielgrzymowanie św. Józefa do domu 

Ojca 

Moje życie jako postawa synowska 
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Temat miesiąca: 
 
 
 

Pielgrzymowanie św. Józefa do domu Ojca 
- moje życie jako postawa synowska 

 
 
Intencja modlitewna: 
 
 O umiejętność rozumienia swojego życia jako drogi, która wiedzie poza 
horyzont czasowy, wprost do Domu Ojca. 
 
 
Pro memoriam: 
 

Rozpoczynamy ostatni rok przygotowania do Wielkiego Jubileuszu dwóch 
tysięcy lat od narodzenia Chrystusa. Tajemnica Wcielenia i Odkupienia to dwa 
centralne tematy, które były rozważane w ciągu przygotowawczej nowenny. Ostatnie 
trzy lata to medytacja na tajemnicą Trójcy Świętej. Rok 1999  jest popatrzeniem na 
Boga Ojca, który posyła w mocy Ducha Świętego swoje Syna, aby ten rodząc się w 
rodzinie Maryi i Józefa, odkupił ludzi i cały kosmos. 
 Jako Misjonarze św. Rodziny chcemy w tym roku poprzez rozważanie tematu 
powołania św. Józefa, wejść w tajemnicę Boga Ojca, uczącego nas duchowego 
ojcostwa. Pomoże nam to tak dobierać ubogie środki w naszej apostolskiej pracy, aby 
moc docierać do tych, którzy są w różnego rodzaju "oddaleniach" 
 

Niech św. Józef będzie dla Solenizantów przewodnikiem, uczącym mądrości, 
która nie podlega żadnej koniunkturze: 
 
01. Ks. Mieczysławowi Steblowi, Br. Mieczysławowi Proniewiczowi 05. Ks. Erhardowi 
Osmańczykowi, 17. Ks. Antoniemu Zimnemu, 19. Ks. Henrykowi Galganowi, Kl. 
Mariuszowi Robakowi, Kl. Mariuszowi Szczepanowskiemu, Kl. Mariuszowi Smętkowi, 
21. Ks. Jarosławowi Zaradzkiemu, Br. Jarosławowi Paczkowskiemu, 24. Ks. Franciszkowi 
Woźnemu, 25. Ks. Pawłowi Świtale, 28. Ks. Tomaszowi Grabarze 
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Przesłanie Ojca Założyciela ks. Jana Berthiera: 
 
 

Mój dzień 
 
 Pierwszy akt wewnętrzny: Ofiaruję się Tobie, Jezu, i ofiaruję Ci wszystko, co 
będę dziś robił, mówił i myślał.   
 Pierwsze słowo: Jezus, Maryja, Józef.  
 Pierwsza czynność: Znak krzyża świętego. Zaraz po wstaniu ucałuję ziemię, 
prosząc Jezusa i Maryję o błogosławieństwo. Wzbudzę intencję uzyskania odpustów 
dla wszystkich dusz w czyśćcu.  
 Przed  każdym wejściem do kościoła akt uwielbienia.  
Modlitwa: Poprzedniego dnia przygotuję jej przedmiot. Podzielę modlitwę na dwa 
punkty i zastanowię się nad owocem, jaki powinna ona przynieść dla mnie.  
 Na początku modlitwy pomyślę o wszystkich czystych duszach, a zwłaszcza o 
tych osobach, które z łaski Bożej tego dnia poznam, i zjednoczę się z nimi w ofierze, a 
także ze wszystkimi Świętymi w niebie i wszystkimi duszami w czyśćcu. Wszystkie 
zajęcia ofiaruję Maryi, a przez Nią i z Nią - Jezusowi; z Nim zaś, w Nim i przez Niego - 
Najświętszej Trójcy. 
 Akt wiary, nadziei i miłości bliźniego.  
Akt wiary we wszystko, co Bóg objawił, a szczególnie w błogosławieństwa 
(ewangeliczne); we wszystko, czego naucza Kościół i Ojciec święty. Akt przywiązania do 
nauki Stolicy Apostolskiej. 
 Akt nadziei: Nadzieja zbawienia i łaski do zdobycia świętości. Zawierzenie Bogu 
odnośnie życia, zdrowia, zajęć i jakichkolwiek wydarzeń.  
 Akt miłości: Miłość bliźniego, uprzejmość, życzliwość, aspiracje, żal, pragnienie 
zrobienia wiele z miłości ku bliźnim i praktykowania cnót w stopniu doskonałym.  

Akty pobożności: Uwielbienie, chwała, dziękczynienie, akt ofiary.   
 Prośby: Za siebie samego, za rodziców, współbraci, przełożonych, 
dobrodziejów, za Papieża, duchowieństwo, za cały Kościół, za wspólnoty zakonne, za 
dziewice żyjące w świecie, za grzeszników, chrześcijan odłączonych, za niewierzących, 
za dusze w czyśćcu.  
 Roztropność: Będę się starał przewidzieć niebezpieczeństwa grożące w danym 
dniu, błędy, których należy się obawiać, środki do ich uniknięcia, dobre czyny i dzieła, 
jakich należałoby dokonać. Postanowienie unikania okazji do złego i podjęcia środków 
zaradczych.  
 Sprawiedliwość: Względem przełożonych - akty posłuszeństwa i szacunku; 
względem bliźnich - wewnętrzne akty miłości bliźniego, szczególnie w stosunku do 
osób, które sprawiły mi przykrość, grzeszników, ludzi opuszczonych i budzących 
odrazę, ludzi prostych i biednych; względem samego siebie - upokorzę się wobec 
kapłanów, ludzi sprawiedliwych i grzeszników; wzbudzę pragnienie stawiania na 
pierwszym miejscu ich poglądów i myśli, a nie swoich; ich wolę, a nie swoją; 
pragnienie, by oni byli bardziej szanowani niż ja; cieszyć się na myśl o upokorzeniach, 
jakie mogłyby mnie spotkać.  
 Męstwo: Cierpliwość w doświadczeniach, umiłowanie krzyża, pracy; pragnienie 
zrobienia wiele i cierpienia dla sprawy Bożej.  
 Umiarkowanie: Postanowienie zachowania milczenia, panowanie nad 
uczuciami, nawet słusznymi, opanowanie wzroku, języka, zwłaszcza w rozmównicy i w 
konfesjonale.  
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 Po wzbudzeniu tych aktów poproszę Jezusa i Jego Matkę o błogosławieństwo.  
 Idąc do ołtarza, przyoblokę się wewnętrznie w naszego Pana Jezusa Chrystusa, 
usiłując zatopić się w Nim, wnikając w Jego Ducha, który jest duchem pokoju i pokuty.  
 Dziękczynienie: Pieśń Trzech Młodzieńców. Następnie zjednoczenie ze 
wszystkimi zbawionymi w niebie, szczególnie z Maryją, podobnie jak na początku 
modlitw. Przez Nich ofiaruję Jezusowi swoje zajęcia. Powtórzę wszystkie akty pobożne 
wzbudzone podczas modlitw. W tym wszystkim postaram się zachować Ducha naszego 
Pana.  
 Wchodząc do swego pokoju, zrobię znak krzyża, pokłonię się krucyfiksowi, 
Matce Bożej z La Salette i św. Józefowi. W postawie prostracji ofiaruję swoją pracę i 
poproszę o błogosławieństwo. To samo uczynię przed opuszczeniem pokoju.  

Na początku każdej czynności - wewnętrzny akt miłości i zjednoczenia z Panem.  
Po rekreacji wieczornej aż do południa następnego dnia zachowam milczenie w 

takim stopniu, jak to będzie możliwe. Podobnie po nieszporach aż do modlitwy 
wieczornej.  

W konfesjonale będę miał oczy całkowicie zamknięte, nie rozglądając się nigdy 
wokół siebie.  
  
 A.M.D.G.        J.M.J. 
 
 
 

Ojcze mój, na Ciebie całkowicie się zdaję. 
Uczyń ze mnie to, co Ci się podoba. 

Cokolwiek Ty uczynisz ze mną, 
dziękuję Ci za to. 

Jestem gotów na wszystko, przyjmuje wszystko, 
byleby tylko Twoja wola spełniła się we mnie 

i we wszystkich Twoich stworzeniach. 
Nie pragnę niczego innego, mój Boże, 

z całą miłością mojego serca, 
ponieważ Ciebie miłuję. 

Jest dla mnie wymogiem miłości 
oddać się Tobie całkowicie, 

powierzyć się w Twoje ręce bez reszty, 
z bezgraniczna ufnością, 

ponieważ Ty jesteś moim Ojcem. 
 
 

Bóg jest moim Ojcem 
 
 

Te proste słowa 
są wyrazem 

najradośniejszego proroctwa, 
które dotyczy człowieka, 

i odpowiedzią 
na wszystkie pytania 

postawione przez tajemnicę życia. 
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Mój Ojciec 

 
Co innego jest stworzyć gwiazdę, 

co innego jest stworzyć syna. 
Co innego jest stworzyć kwiat, 
co innego jest stworzyć syna. 

Co innego jest stworzyć ważkę, 
co innego jest stworzyć syna. 

 
 
 Bóg najpierw mnie stworzył jako cząstkę gwiazdy i dał mi życie, potem 
zaplanował mnie jako kwiat i nadał mi kształt, potem jeszcze obdarzył mnie sumieniem 
i okazał mi miłość. 
 Wierzę w ewolucje w stwórczym dziele Bożym i podoba mi się myśl, że Bóg 
wziął materię skalną, by uczynić z niej moje ciało, i rysunek kwiatów, by utkać całość 
moich komórek nerwowych. 
 A wzoru dla mojego sumienia poszukał w  sobie, w swoim życiu trynitarnym, i 
uczynił mnie na swój obraz i podobieństwo, obdarzając zdolnością porozumiewania 
się, wolnością i życiem wiecznym. 
 To wszystko oznacza stworzenie syna, ponieważ syn jest życiem samego życia 
Ojca, jest wolnością samej wolności Ojca, jest obdarzony zdolnością porozumiewania, 
aby porozumieć się z Ojcem. 
 Jest wiele dzieł w świecie widzialnym i w niebie niewidzialnym, ale wszystkie są 
wyrazem jednego dzieła dokonanego przez Boga: stworzenia mnie jako swego syna. 
Jestem synem, który ma się cieszyć swoim życiem i życiem wiecznym, wolnością, ma 
być szczęśliwy i obdarzony zdolnością porozumiewania się z innymi i być - jak On - 
miłością. 
 Oczywiście ten plan nie jest dokończony i praca nie jest jeszcze dokonana. 
Gdyby została dokonana, nastąpiłby koniec świata. 
 Świat nie skończył się jeszcze, ponieważ praca nie została doprowadzona do 
końca i dlatego właśnie "(...) stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów 
Bożych (...) aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia" (Rz 8,19.22), gdyż nie jest to 
praca łatwa. 
 Dystans dzielący nas od końca jest dystansem, który przebiega w każdym z nas 
od momentu prawdziwego narodzenia, to znaczy od dnia, w którym wyjdziemy z łona 
rzeczy widzialnych, aby zwracając się do samego Stwórcy wypowiedzieć z całą 
świadomością: "Mój Ojcze!", i by wejść do Jego domu z tytułu syna, a nie jako obraz 
przyozdabiający ścianę; z tytułu syna, a nie jako wazon na kwiaty; z tytułu syna, a nie 
jako nieświadome lub zagubione zwierzątko, które nie jest zdolne rozpoznać swego 
Ojca. 
 Historia człowieka na ziemi jest historią długą, dramatyczną i angażującą go w 
swoja przemianę, która zależy całkowicie od Syna Bożego. 
 Doprawdy, nie byłaby tak dramatyczna, gdyby człowiek nie musiał brać na 
siebie jednej z najtrudniejszych odpowiedzialności wobec Boga - odpowiedzialności za 
wolność; nie byłaby tak angażująca, gdyby nie istniała rzeczywistość grzechu, w którym 
przejawia się złośliwość człowieka, zdolnego powiedzieć "nie"  miłości i odrzucić zamiar 
Boży  w stosunku do siebie. (J 1,11-13) 
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 Uczynić synem! Bóg czyni mnie swoim synem. Bóg posługuje się 
wszechświatem i historią, aby uczynić z nich Boskie środowisko, w którym mam się 
narodzić jako Jego syn. On mnie kształtuje posługując się rzeczami stworzonymi i 
stopniowo obdarza mnie świadomością przez słodycz swojej łaski i moc swojego 
Ducha. 
 Ja tkwię pośród rzeczy materialnych, jestem stworzony z materii, ale wzdycham 
do życia, które jest poza kręgiem otaczających mnie rzeczy. Zrodzony w świecie 
materialnym jako syn człowieczy, staję się synem Bożym. Zrodzony po raz pierwszy 
przez mego ojca i moją matkę, którzy mi przekazali rzeczywistości ziemskie, narodzę się 
powtórnie, aby stać się synem rzeczywistości niebieskich.  
 Jestem teraz podobny do niedojrzałego płodu, znajdując się w połowie drogi 
między przeszłością i przyszłością, między rzeczami, które znam i tymi, których nie 
znam. 
 Nie jest to wcale wygodne położenie. Rzeczywiście cierpię. Cierpienie z powodu 
braku pełni, na skutek ślepoty, nostalgii. Doznaję braku pełni, ponieważ grzeszę 
niedoskonałością; cierpię z powodu ślepoty, gdyż nie widzę wyraźnie zamknięty pośród 
rzeczy; ogarnia mnie nostalgia, ponieważ już płynie w moich żyłach krew Boża, a 
równocześnie muszę cierpliwie znosić moją burzącą się i zepsuta krew ludzką. 
 Gdyby ktoś mi powiedział, że w takim położeniu będę musiał trwać zawsze, 
przekazałby mi najbardziej bolesną wiadomość. 
 Poczułbym się wówczas tak samo, jak gdyby mi powiedział: "Będziesz musiał 
przebywać zawsze w łonie matki". 
 Odnoszę się z wielkim szacunkiem do łona mojej matki, ale opuściłem je tak 
szybko, jak tylko było to możliwe. 
 Wszechświat i historia to jakby łono ogromne i wielorakie, jasne i ciemne, łatwe 
i uciążliwe, gdzie się dokonuje proces mojego rodzenia, to Boskie środowisko, w 
którym staję się synem. 
 Jednak tak jak i wy, muszę iść dalej, czy się na to zgadzam, czy też nie. 
 Pełen nadziei mówię sobie, że "jutro jest lepsze od dzisiaj", ponieważ logika 
Boga, miłość Boga, który mnie stwarza, zmierza zawsze ku lepszemu a nie ku gorszemu, 
ku życiu a nie ku śmierci, ku wspólnocie a nie ku samotności, ku szczęściu a nie ku 
cierpieniu. 
 I dlatego gdy po wyjściu spojrzę na ziemię, która mnie zdradziła, powiem: No, 
wreszcie! 
 Przez długi czas łono ziemi uważałem za dostatecznie wygodne, przytulne, 
nawet piękne i radosne, ale teraz jest ono dla mnie zbyt ciasne. 

Im bardziej się zbliżam do wyjścia, tym boleśniej to odczuwam, i mam wprost 
ochotę przebić ścianę odgradzającą mnie od rzeczywistości niewidzialnej. 

Bóg, który wie o tym, wynalazł nadzwyczajny środek uśmierzający, który 
odpowiada mojemu pragnieniu zrzucenia z siebie ciężaru ziemi: miłość względem 
braci. 

Posłuchajcie, co na ten temat pisze św. Paweł: "Dla mnie bowiem żyć - to 
Chrystus, a umrzeć - to zysk. Jeśli bowiem żyć w ciele - to dla mnie owocna praca. Co 
mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść, 
a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze, pozostawać zaś w ciele - to bardziej dla was 
konieczne. A ufny w to, wiem, że pozostanę, i to pozostanę nadal dla was wszystkich, 
dla waszego postępu i radości w wierze" (Flp 1, 21-25). 
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Nie można wyrazić lepiej wewnętrznej postawy tego, kto żyje wiarą i czuje się 
rozrywany między miłością Boga, który go wzywa do siebie, i miłością braci, która go 
angażuje. Tak, pragnąłbym odejść, ale jeśli jestem jeszcze pożyteczny dla Kościoła, 
pozostanę. Na etapie, gdy wiara osiąga ową pełnię i przejrzystość, ziemia i nieba jakby 
łączą się ze sobą, stanowiąc niejako jedną rzeczywistość. Ale niezupełnie. 

I dlatego odejść, aby oglądać oblicze Ojca, jest zawsze nieporównanie lepiej. 
 

Tymczasem jednak jestem tutaj i muszę pozostać. 
Jestem tutaj i muszę zrozumieć, dlaczego tu jestem. Powiem od razu, że słowo 

"zrozumieć" nie jest właściwe. 
Zrozumienie dotyczy mojego stosunku do rzeczy, które naocznie poznaję, 

trudno zaś mówić o zrozumieniu tej rzeczywistości, której bezpośrednio nie znam. Jak 
mogę zrozumieć Boga, którego nie widzę? 

Jak mogę zrozumieć naturę Jego ojcostwa, które mnie przewyższa i poprzedza? 
Jak może płód zrozumieć matkę? Musi jedynie jej zaufać, do tego tylko jest 

zdolny. Dziecko, mające przyjść na świat, nie może żądać od ojca uzasadnień, dlaczego 
zostało powołane do istnienia, lub dawać pouczeń odnośnie do sposobu zrodzenia go. 

Pozwolić działać - to pierwsza najwłaściwsza cecha wszelkiego stworzenia. 
"Pozostać biernym" w rękach Tego, który nas poprzedza, powiedzielibyśmy dzisiaj. 
"Być podatnym" na narzucającą się rzeczywistość jest najsłuszniejszą i najmądrzejszą 
postawą tego, kto nie zna swojego jutra i absolutnie nic nie wie o drodze, jaką ma 
przebyć. 

Dlatego też najstosowniejszym słowem, jakiego należy tu użyć, jest "wierzyć", 
ale... to takie bardzo trudne! Któż z nas nie zżyma się na samą myśl o konieczności 
wiary? 

Tak, wierzyć jest trudno. Trudno, ponieważ jest to wyrazem dojrzałej postawy 
wobec stworzenia niedoskonałego. Trudno, ponieważ wyraża postawę miłości i 
bezgraniczne zaufanie u istoty, która nie jest zdolna miłować i jest przesiąknięta 
niewiarą. 

Wierzyć jest rzeczą trudną wreszcie dlatego, ponieważ jest "jakby rozwiązaniem 
wszystkiego" u płodu, który ma wszystko jeszcze do rozwiązania. Pokusiłbym się nawet 
o stwierdzenie a zapewniam was, że długo się nad tym zastanawiałem, - że wiara jest 
prawdziwym błędnym kołem: im bardziej jej potrzebujesz, tym mniej ją wyczuwasz, im 
bardziej jest ci konieczna, tym mniej wiesz, gdzie jej szukać. 

Właśnie gdy nie wiesz, gdzie obrócić głowę, i zamiast dać się prowadzić, 
usiłujesz znaleźć rozwiązanie wszystkiego w sobie, a przecież nie może ono wyjść do 
ciebie; im bardziej jesteś ślepy, tym bardzie starasz się być przewodnikiem dla innych 
ślepców. 

To tragiczne a równocześnie zabawne. Jesteśmy podobni do przemądrzałych i 
upartych dzieci, które patrzą na lekarza stojącego przed nimi z lekarstwem w ręku. 
Zamiast położyć się i z ufnością zamknąć oczy pełne nadziei, wiją się i rzucają jak dzikie 
zwierzątka, wydając przeraźliwe wrzaski i robiąc głupstwa. 

Właśnie gdy nie wiesz, gdzie obrócić głowę, i zamiast chce wszystko zrozumieć. 
Pokusa owa jest czymś zupełnie naturalnym: to jakby chwytanie się przysłowiowej 
deski ratunku na bezkresnym i wzburzonym falami morzu. 

Jest czymś naturalnym, ale niewystarczającym. Wiara bowiem jest nowym 
wymiarem życia w odniesieniu do rzeczywistości niewidzialnej. I jest czymś bardzo 
trudnym. 
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I byłby to dla człowieka problem wręcz nie do rozwiązania, gdyby sam Bóg, 
który jest miłością, nie znalazł jego rozwiązania. 

Tym rozwiązaniem jest Duch Święty. Duch Święty, miłość Boża, jest jak wiatr, o 
"którym nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża", a który wstrząsa i trzaska 
drzwiami Wieczernika w Jerozolimie w dniu Zielonych Świąt. Jest jak woda, która 
wsiąka w suchą ziemię i ją użyźnia. Jest ja słońce, które rozgrzewa i ożywia skostniałe 
członki człowieka. 

Duch Święty, który jest miłością Bożą, płodnością Bożą, stwórczą mocą Boga, 
nawiedza mnie i mówi mi: "Bóg jest twoim Ojcem". Najpierw mówi mi o tym bardzo 
cicho, potem coraz głośniej i wyraźniej, i tak aż do końca. Jest on jakby świadkiem 
Boga. Jest obecnością, która działa z mocą i łagodnie i która, dając mi światło prawdy 
przez "błagania, których nie można wyrazić słowami", zapoczątkowuje we mnie 
najgłębszą modlitwę: "Ojcze mój", zwracając się do Ojca przeze mnie, ponieważ ja nie 
jestem jeszcze zdolny tego czynić. 

Duch Święty jest zatem we mnie obecnym świadkiem, który przychodzi i 
odchodzi, który powraca, wciąż powraca i nigdy się nie męczy, ponieważ jest miłością, 
a miłość nie zna zmęczenia. 

Chcesz krzyczeć, że to, co mówi, nie jest prawdą, że to niemożliwe, aby Bóg był 
Ojcem, wówczas On od ciebie odchodzi, pozwala ci bluźnić, aż się zmęczysz, a potem 
znowu niespodziewanie powraca, unosząc się jak gołębica nad wodami potopu nad 
twoimi klęskami i nad twoim zmęczeniem, aby ci znowu powiedzieć: "Bóg jest twoim 
Ojcem, a ty jesteś Jego synem". 

Trudno uwierzyć, że Bóg jest Ojcem, patrząc na tę sprawę z naszego punktu 
widzenia, ale jeszcze trudniej jest "nie wierzyć", skoro jesteśmy otoczeni i napełnieni 
przez tak starannego świadka. Wcześniej czy później będziemy musieli uwierzyć. 

Zresztą... On jest miłością, a miłość zawsze zwycięża i jest dowodem, którego 
nie potrafią zbić żadne inne dowody. 

Pismo święte tak o tym mówi: "Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał 
do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze!" (Ga 4, 6). Tak, woła, 
wciąż woła. 

Rzeczywistość tę wyczuwam tak bardzo wyraźnie, że nie znajduję żadnych 
argumentów, by jej zaprzeczyć, i gdybym jej zaprzeczył, zgrzeszyłbym przeciwko 
Niemu, to znaczy przeciwko Duchowi Świętemu, co nigdy nie byłoby mi odpuszczone, 
jak to wyraźnie zaznaczył sam Jezus (Mk 3, 29). 

Wolę więc w trudnych chwilach powtarzać słowa świętego Pawła: "Sam Duch 
wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś 
jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa" 
(Rz 8, 16-17). 
 

Mój Ojciec! Oto istota całego objawienia, słowo zawierające w sobie całe Pismo 
święte, treść Dobrej Nowiny, kres wszelkiego lęku. Bóg jest moim Ojcem w znaczeniu 
najbardziej prawdziwym, głębokim, autentycznym, żywotnym. Bóg jest Ojcem, który na 
mnie patrzy. Bóg jest Ojcem, który mnie kocha. Bóg jest Ojcem, który pragnie bym 
przebywał z nim na zawsze. 

Jeśli Bóg jest moim Ojcem, to nie będę się lękał ciemności, ponieważ On 
przebywa także w ciemnościach i w odpowiednim czasie przeniknie je światłem (Ps 
139, 12). Jeśli Bóg jest moim Ojcem, pozostaję z Nim w kontakcie, mogę z Nim 
rozmawiać, słuchać Go i mówić do Niego: "Ojcze mój i Boże mój!" 
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To rzeczywiście nadzwyczajne źródło wszystkich możliwych darów. Cieszę się 
razem z Nim darem życia. Cieszę się razem z Nim darem prawdy. Cieszę się razem z 
Nim darem miłości. Przede wszystkim zaś cieszę się razem z Nim wspólnym "domem". 
Całe moje doświadczenie na tej ziemi kształtowało we mnie myśl o "domu". 

Mieć jakiś Dom, żyć w domu. Wszystkie domy, które tu zamieszkiwałem, 
chętnie lub niechętnie, tylko obudziły czy przyspieszyły - powodując czasem 
rozgoryczenie - dojrzewanie myśli, że zostaliśmy stworzeni, aby mieszkać w domu, nie 
być nigdy osamotnionymi. Zostaliśmy stworzeni, aby żyć z innymi, aby okazywać innym 
naszą miłość, uprzejmość, udzielać daru z siebie, by żyć we wzajemnej posłudze. 
Zostaliśmy stworzeni, aby iść do domu, gdzie jest Ojciec i gdzie są bracia i skąd nikt nie 
jest wykluczony. Zostaliśmy stworzeni, aby mieć dom, który daje nam poczucie 
pewności, trwałości, wytchnienia. Tak, zostaliśmy stworzeni, aby mieć dom, w którym 
Bóg jest Ojcem i w którym wszyscy ludzie są braćmi. 

Etapy historii zbawienia, które wyznacza czas od "przymierza z Bogiem" po 
"zamieszkanie Boga pośród nas", od "obecności Jahwe" w czasie obozowania na 
pustyni po "wcielenie się Słowa", są tylko urzeczywistnianiem planu miłości, w który 
zostaliśmy włączeni, aby wejść w intymność z Absolutem, który jest obecnością, 
wspólnotą, współżyciem. 

I gdy święty Jan ukazuje w Apokalipsie koniec czasów w wizji, w której streszcza 
się cała rzeczywistość mesjańska w pełni zrealizowana po ostatecznym tryumfie 
Chrystusa, to przedmiotem tej wizji jest właśnie dom. 
 

I Miasto Święte - Jeruzalem Nowe 
ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, 

przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty 
dla swego męża. 

I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: 
Oto przybytek Boga z ludźmi: 

i zamieszka wraz z nimi 
i będą oni Jego ludem, 

a On będzie BOGIEM Z NIMI. 
I otrze z ich oczu wszelką łzę, 
a śmierci już odtąd nie będzie 

(Ap 21, 2-4) 
 

Bóg będzie zamieszkiwał z ludźmi w tym samym domu i Jego obecność będzie w 
Jego stworzeniu tak całkowita, że wykluczy, a właściwie przewyższy wszystkie 
poprzednie Jego "uobecniania się", nawet sama Jego "obecność" w Świątyni 
Jerozolimskiej. "A świątyni w nim [w Mieście niebieskim] nie dojrzałem: bo jego 
świątynią jest Pan Bóg Wszechmogący" (Ap 21, 22), a światłem w nim nie jest już 
światło ziemskie, ale światło samego Boga: 
 

I Miastu nie trzeba słońca ni księżyca, 
by mu świeciły, 

bo chwała Boga je oświetliła, 
a jego lampą - Baranek 

(Ap 21, 23) 
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Święty Józef opiekunem św. Rodziny 
 
 
Modlitwa do św. Józefa w różnych potrzebach 
 
 Święty Józefie, Twoja moc rozciąga się na wszystkie nasze sprawy. Ty umiesz 
uczynić możliwym to, co wydaje się być niemożliwym. Spójrz z ojcowską miłością na 
wszystkie potrzeby duszy i ciała. Udziel mi łaski o którą Cię z ufnością proszę. Amen 
 
 

Godność i świętość świętego Józefa 
(Ks. Jan Berthier) 

 
 Korneliusz a Lapide powiedział, że wielu ludzi, a nawet wielu mądrych według 
świata, ma błędne mniemanie o świętości św. Józefa, widząc w nim jedynie zwykłego 
robotnika. Tymczasem św. Józef miał na ziemi wielką godność, wysoki stopień cnót, a 
w chwale niebieskiej został przez Boga bardzo wywyższony i cieszy się u Niego wielkimi 
względami.  
 To prawda, że św. Józef był robotnikiem i pracował "w drzewie", jak to się 
powszechnie mówi. Wywodził się jednak z królewskiego rodu Dawida, nawet od jego 
pierworodnych, i to raczej przez niego, a nie przez Maryję, Jezus stał się spadkobiercą 
berła Judy.  
 On miał to szczęście, że został wybrany na małżonka Najświętszej. "O 
niezrównana godności! Matka Boga, Królowa świata nie poczytywała sobie za 
poniżenie nazywać Ciebie swoim panem! - tak opiewa Gerson wielką godność św. 
Józefa.  
 Bardziej jeszcze godne podziwu jest to, że Jezus, Syn Boży, Pan nieba i ziemi, 
nazywał go ojcem. Nie był on wprawdzie Jego ojcem według ciała, skoro wierzymy, że 
Maryja była zawsze Dziewicą, a Jezus jako człowiek nie miał ojca na ziemi. Święty Józef 
był jednak Jego ojcem-żywicielem i obrońcą Jego dzieciństwa. Przez to, że Najświętsza 
Dziewica  należała do Józefa, jako swego legalnego małżonka, św. Józef miał prawo jej 
syna, Jezusa, podobnie jak właściciel pola ma prawo do żniwa, które na nim dojrzewa, 
chociażby ziarno zostało na nim cudownie zasiane.   
 Bardzo pięknie wyraził tę myśl św. Franciszek Salezy: "Gdyby gołąb niosący w 
dziobie daktyl zgubił go w ogrodzie, czyż nie można byłoby powiedzieć, że palma, która 
z niego wyrosła, należy do właściciela ogrodu? Skoro tak się sprawa przedstawia, to 
czyż można wątpić, że ten boski Daktyl - Jezus, zasadzony przez Ducha Świętego w 
zamkniętym ogrodzie Najświętszej Dziewicy, należącym do św. Józefa, sam również do 
niego należy?" 
 Dlatego właśnie Ewangelia mówi nam, że Jezus był posłuszny nie tylko Maryi, 
ale i św. Józefowi. Posługa św. Józefa na ziemi była więc najwyższym przywilejem. 
Suarez mówi, że są posługi, których celem jest uświęcanie innych. Najwyższy stopień w 
tej kategorii zajmują apostołowie. Ale są jeszcze inne posługi, doskonalsze z tego 
względu  że mają związek z unią hipostatyczną w Chrystusie, jak np. macierzyństwo 
Maryi. Właśnie posługa św. Józefa, według Korneliusza z Lapide, należy do tych 
ostatnich, które wynoszą go ponad innych. 
 Święty Tomasz mówi, że kiedy Bóg wybiera kogoś, aby mu powierzyć jakieś 
zadanie, to przygotowuje go w taki sposób, żeby do tego zadania miał wymagane 
zdolności. Bóg dał więc św. Józefowi odpowiednią świętość, konieczną do tak wzniosłej 
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posługi. Święty Franciszek Salezy wyraził to w taki oto sposób: "Jeżeli ziemscy książęta 
starają się dać swym dzieciom najbardziej uzdolnionego wychowawcę, to Bóg, który 
może sprawić, aby wychowawcą Jego Syna był człowiek wszechstronnie uzdolniony 
odpowiednio do godności i doskonałości wychowanka, Bożego Syna, Pana nieba i 
ziemi, to dlaczegoż miałby tego nie uczynić? Nie ma więc żadnej wątpliwości, że św. 
Józef został wyposażony we wszystkie dary, na jakie zasługiwało zadanie, które Ojciec 
niebieski chciał mu powierzyć celem kierowania domowymi sprawami Jezusa i Jego 
rodziny". 
 Ewangelia mówi nam, że św. Józef był "sprawiedliwy", kiedy Maryja wybierała 
go na męża, czyli że posiadał wszystkie cnoty. Możemy sobie wyobrazić, jak bardzo 
ubogacały się te jego cnoty pod wpływem słów i przykładów Najświętszej Dziewicy i 
pod wpływem tej wielkiej miłości, jaką Ją otaczał. Jeżeli jedno nawiedzenie Maryi 
uświęciło św. Jana Chrzciciela przed jego narodzeniem, to jakże potężnie wpływała 
świętość Maryi na duszę św. Józefa, który około trzydziestu lat razem z Nią spędził. 
 Św. Franciszek Salezy mówi: "Cudownie wzrastając, zmierzał on ku doskonałości 
dzięki ciągłej styczności z Matką Bożą, która posiadała wszystkie cnoty w tak wysokim 
stopniu, do jakiego żadne stworzenie dojść nie może. Właśnie św. Józef miał to 
szczęście  być bardzo blisko tego ideału".  
 Zwierciadło skierowane na promienie słoneczne odbija je z wielką dokładnością. 
Inne zwierciadło ustawione naprzeciwko odbija promienie wprawdzie już odbite, 
odbija je jednak tak dokładnie, że trudno nieraz rozpoznać, które z nich odbija 
bezpośrednio promienie słoneczne. Matka Boża jest jakby niezmiernie czystym 
zwierciadłem ukierunkowanym na promienie Słońca sprawiedliwości, które wniosły do 
Jej duszy wszystkie cnoty i doskonałości. Te zaś stworzyły tak doskonałe odbicie w św. 
Józefie, iż wydawało się, jakoby posiadał on cnoty w tak wysokim stopniu, w jakim 
posiadała je Najświętsza Dziewica. 
 Skoro kontakty łączące św. Józefa z Maryją miały tak ogromny wpływ na jego 
uświęcenie, to jak wielki musiał być wpływ jego długoletnich kontaktów z Jezusem. 
Wnioskujemy o tym na podstawie św. Tomasza, że im bardziej zbliża się ktoś do źródła 
cnoty, tym pełniej uczestniczy on w samej cnocie. Któż, obok Maryi, był bliżej Jezusa, 
niż św. Józef? Nie dziwmy się więc temu, co powiedział św. Bernard, że Józef był 
niezwykle czysty w dziewictwie, niezmiernie głęboki w pokorze, niezwykle gorący w 
miłości, bardzo wzniosły w rozważaniu. Kiedy mówimy o jego niezwykłej godności, nie 
dziwi nas to, co twierdzi św. Alfons Liguori, powtarzając za Garsonem, że św. Józef 
jeszcze przed swoim narodzeniem został umocniony łaską i uodporniony na porywy 
namiętności.  
 Św. Franciszek Salezy twierdzi, że św. Józef "aby mógł być towarzyszem Maryi w 
Jej czystości, musiał przewyższać cnotą dziewictwa wszystkich świętych, a nawet 
aniołów i cherubinów".  
 

Przykład: Szczęśliwa śmierć 
 
 Blisko pięćdziesiąt lat temu, kiedy jeszcze nie byłem kapłanem, chociaż nosiłem 
sutannę, miałem okazję być świadkiem konania pewnej matki, która umierała z 
godnym podziwu usposobieniem. Po przyjęciu sakramentów, z pełną świadomością 
pocieszała płaczącego męża, a następnie zwróciła się do swoich dzieci z ostatnimi 
poleceniami. Nie okazywała żadnego lęku, przez co dała wszystkim przykład 
spokojnego oczekiwania na śmierć.  
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Zdumiony tą niezwykłą ufnością w Bogu i wielkoduszną ofiarą prostej kobiety, 
pozwoliłem sobie zapytać o sekret jej mężnej postawy w obliczu śmierci, na co mi 
odpowiedziała: "Od dwudziestu pięciu lat codziennie modlę się do św. Józefa, prosząc 
go o łaskę szczęśliwej śmierci. Teraz widzę, że mnie wysłuchał, gdyż umieram zupełnie 
spokojna".  Prośmy codziennie św. Józefa o tę łaskę, a on nam ją wyjedna. 
 
 

Chwała świętego Józefa i jego znaczenie w niebie (Ks. Jan Berthier) 
 
 Świętość na tym świecie przygotowuje proporcjonalną chwałę w niebie. 
Dlatego też teologowie: Korneliusz a Lapide, Suarez i św. Franciszek Salezy twierdzą, że 
święty Józef został wskrzeszony w chwili śmierci Pana Jezusa. Dodają również w 
oparciu o autorytety Suareza i św. Alfonsa Liguori, że jest rzeczą prawdopodobną, że 
święty Józef przewyższa chwałą w niebie wszystkich innych świętych.  
 Jego wpływ u Boga jest odpowiedni do jego chwały. Nie można wątpić - mówi 
św. Bernardyn ze Sieny - że Pan Jezus ma dla świętego Józefa uczucia miłości szacunku i 
wdzięczności, podobnie jak żywił je do niego na ziemi. Św. Alfons Liguori powołuje się 
na zdanie św. Bernardyna, że są święci, którzy mają zadanie pomagania nam w 
pewnych sprawach osobistych,  podczas gdy święty Józef ma możliwość przychodzenia 
ludziom z pomocą we wszystkich potrzebach i obrony każdego, kto się do niego ucieka. 
Dlatego czcigodnej pamięci Pius IX ogłosił go patronem całego Kościoła.  
 Św. Teresa mówi: "Nie przypominam sobie do dnia dzisiejszego, żebym prosząc 
o coś świętego Józefa, nie została wysłuchana. Potrzeba cudu, żeby opisać niezliczone 
łaski, których Bóg mi udzielił, i niebezpieczeństwa dla duszy i ciała, od których uchronił 
mnie za przyczyną tego wielkiego Świętego. Gdy chodzi o innych świętych, wydaje się, 
że Bóg dał im możność pomagania ludziom tylko w niektórych wypadkach, natomiast 
święty Józef - jak uczy doświadczenie - pomaga nam we wszystkich potrzebach, gdyż 
podobało się Panu Jezusowi dać nam przez to dowód, że podobnie jak na ziemi chciał 
być posłuszny autorytetowi tego wielkiego Świętego, tak teraz w niebie spełnia 
wszystko, o co on prosi. To samo stwierdziły doświadczalnie inne osoby, którym 
poradziłam, aby się do Niego uciekały. Znając z tak długiego doświadczenia 
zdumiewające możliwości świętego Józefa u Boga, pragnęłabym nakłonić wszystkich, 
aby mieli do Niego szczególne nabożeństwo. Nieustannie stwierdzam, że ludzie mający 
szczere nabożeństwo do tego Świętego, czynią wielkie postępy w cnotach… Od wielu 
lat w Jego święto proszę go o jakąś szczególną łaskę i przekonałam się, że moje 
pragnienia zawsze bywają spełniane. Tych, którzy mi nie wierzą, błagam na miłość 
Boską, by spróbowali tak czynić! Trudno nawet pomyśleć, ile musiałaby wycierpieć 
Królowa aniołów w okresie dzieciństwa Jezusowego, gdyby nie pomoc św. Józefa, jaką 
okazywał Matce i Synowi".  
 Przytaczam tu znakomity fragment św. Alfonsa Liguori o św. Józefie, który 
wskazuje nam, w jakim celu mamy Go wzywać: "Obecnie nie ma, dzięki Bogu, w 
święcie chrześcijańskim wiernego, który nie miałby nabożeństwa do św. Józefa. 
Spośród nich wszystkich jednak z pewnością najwięcej łask otrzymują ci wszyscy, którzy 
go częściej i z większą ufnością wzywają. Dlatego niech nie minie żaden dzień, w 
którym nie polecilibyśmy się św. Józefowi, który wśród wszystkich świętych, po 
Najświętszej Dziewicy, jest najmożniejszy u Boga. Każdego dnia zanośmy do Niego 
pokorne prośby. Ze szczególną pobożnością odprawiajmy nowennę i pobożne 
ćwiczenia, poszcząc w wigilię Jego święta. Prośmy Go o potrzebne nam łaski, a On nam 
je wyjedna, jeżeli przyniosą pożytek naszej duszy. Przede wszystkim zachęcam was, 
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abyście prosili szczególnie o trzy łaski, mianowicie o odpuszczenie grzechów, o miłość 
do Jezusa i o dobrą śmierć".   Gdy chodzi o odpuszczenie grzechów, to grzesznik 
pragnący pojednania z Bogiem nie mógł znaleźć lepszego sposobu zbliżenia się do 
Jezusa, niż za pośrednictwem św. Józefa. Jeżeli więc pragniemy pojednania z Bogiem, 
uciekajmy się do św. Józefa, który teraz w niebie ma większe możliwości 
wstawiennictwa u Jezusa, niż miał na ziemi.  
 Prośmy ponadto świętego Józefa o miłość do Jezusa. Jestem przekonany, że 
szczególną łaską, o jaką zabiega święty Józef dla swoich czcicieli, jest doskonała miłość 
względem Wcielonego Słowa. Cieszy się On tym przywilejem w nagrodę za niezwykłe 
przywiązanie, jakie okazywał Jezusowi na tym świecie. Prośmy Go wreszcie o dobrą 
śmierć. Jest rzeczą powszechnie znaną, że św. Józef jest patronem dobrej śmierci, sam 
miał bowiem to szczęście umierać w ramionach Jezusa i Maryi. Jego czciciele powinni 
mieć zatem nadzieję, że wraz Jezusem i Maryją będzie im towarzyszył w ostatniej chwili 
ich życia. Mamy wiele przykładów takiej obecności. Święty Józef przez swoje doskonałe 
dziewictwo uzyskał również możność wypraszania swoim czcicielom pomocy do 
zachowania czystości, o którą powinni usilnie prosić za jego wstawiennictwem. Ludzie 
pobożni proszą Go o wyjednanie im łaski życia wewnętrznego, którego jest on 
doskonałym wzorem. Wspólnoty zakonne proszą Go o powołania i o środki do życia, 
których potrzebują, ponieważ On był żywicielem Świętej Rodziny. 
 Powtórzę jeszcze czytelnikom słowa, które wypowiedział król egipski do swoich 
poddanych, którzy prosili go o żywność: "Idźcie do Józefa". Kiedy kuszeni przez szatana 
stoimy na krawędzi upadku, idźmy do Józefa, który wyjedna nam konieczną pomoc do 
pokonania nieprzyjaciół naszego zbawienia. Kiedy napełnia nas trwogą wspomnienie 
naszych grzechów i myśl o sądzie Bożym, idźmy do Józefa, a dzięki Jego 
wstawiennictwu odżyje ufność i pokój w naszych sercach. Gdy przygniatają nas praca i 
trudy życia , idźmy do Józefa, a za Jego pośrednictwem i przykładem odnajdziemy siły i 
chrześcijańską wytrwałość. Idźmy do Józefa wszyscy: sprawiedliwi i grzesznicy, dzieci, 
młodzież i dorośli, zakonnicy i ludzie świeccy, kapłani i wierni; On dla wszystkich będzie 
możnym pośrednikiem, doskonałym wzorem wszystkich cnót i wspaniałomyślnym 
dobroczyńcą. Idźmy do świętego Józefa czcząc Najświętszą Rodzinę, której głową On 
był na ziemi. 
  
 

Przykład: Święty Franciszek Salezy 
 
 Święty Józef zajmował po Maryi pierwsze miejsce w pobożności łagodnego, 
świętego  Biskupa Genewy. Obraz świętego zajmował honorowe miejsce w jego 
pokoju. W wigilię uroczystości świętego Józefa pościł o chlebie i wodzie, a samą 
uroczystość obchodził bardzo okazale, zapraszając na nią orkiestrę z Annecy. Po 
nieszporach głosił kazanie, głosząc z wielką przyjemnością pochwałę świętego, 
nazywając go: chwalebnym przybranym ojcem Pana Jezusa, Jego pierwszym po Maryi 
czcicielem, małżonkiem Królowej świata, najdoskonalszym wzorem chrześcijańskiej 
stałości, ideałem dziewictwa, człowieczeństwa i wytrwałości. Często mówił: "Boże, ten 
Święty musiał mieć dobre i prawe serce, ponieważ sprawował opiekę nad Matką i 
Synem. Tych skarbów mogli mu zazdrościć aniołowie i całe niebo, które swym 
szczęściem przewyższał, bo czyż można porównywać aniołów z ich Królową, i któż 
mógłby być w niebie większy od samego Boga?  
 Świętemu Józefowi dedykował św. Franciszek Salezy swój traktat o miłości 
Bożej. Pod Jego patronat oddał Zakon Nawiedzenia, który założył, i chciał, aby 
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nowicjuszki wzięły Go za przewodnika i wzór życia wewnętrznego. Kiedy nadeszła 
godzina jego śmierci, w wigilię jego zgonu odwiedził go w małym pokoiku ogrodnika 
przy klasztorze Nawiedzenia w Lyonie rektor klasztoru św. Józefa. Wtedy święty biskup 
powiedział mu: "Czy nie wiesz, mój ojcze, że jestem całkowicie oddany świętemu 
Józefowi?" Po jego zgonie czuwająca przy nim zakonnica wzięła jego brewiarz i znalazła 
w nim tylko jeden obrazek, obrazek świętego Józefa.   
 Za przykładem tak wielkiego świętego Doktora Kościoła miejmy gorliwe 
nabożeństwo do świętego Józefa. 
 
Jan B. Berthier. Kult i naśladowanie Świętej Rodziny. T. I Tłum.: T. Słodzianka. Red. 
polskiego tekstu Ks. M.  Bocian. Kazimierz Biskupi 1991 s. 30-36. 
 
 
 

DO  DOMU  OJCA 
 
 Dobrze jest rozważać tajemnicę Trójcy Świętej po to, by lepiej zrozumieć całe 
bogactwo miłości, jakie pod dachem nazaretańskiego domku ukrył Bóg w sercach, 
Jezusa, Maryi i Józefa. Niech jednak ta kontemplacja pogłębionej tajemnicy nie 
przeszkadza nam odkrywać bardzo ludzkich wartości i piękna życia codziennego ich 
trojga. Jeśli chodzi o Jezusa, jest to dosyć łatwe, gdyż dalszy bieg Jego życia ukazał, kim 
On był, odsłonił wartość i rzucił wielki blask na Jego życie pomocnika cieśli. W 
odniesieniu do Maryi jest podobnie. Jej miejsce na godach w Kanie i pod krzyżem, jak 
również orzeczenia Soborów zwróciły na Nią uwagę.  
 Inaczej jest ze św. Józefem. Milczenie, jakim się spowija, życie w cieniu Ojca 
Niebieskiego, jego misja ukrywania do czasu dziewictwa Maryi i boskości Jezusa, 
wszystko sprzyja zatarciu prawdziwych rysów jego osobowości. Co gorsza, bredzenie 
apokryfów całkowicie go zniekształciło. Na skutek tego wielu uważa go za poczciwego 
człowieka, trochę prostaka, którym Bóg posłużył się dla potrzeb swojej sprawy. Jest on 
tylko jakby zasłoną ochronną, jakimś totumfackim wyrobnikiem, pracującym dla 
innych.  
 Rzeczywistość przedstawia się zupełnie inaczej. Józef jest potomkiem Dawida, 
posiadł więc delikatność uczuć i szlachectwo serca. Anioł pozdrowił go słowami "synu 
Dawida", jak przedtem pozdrowił Maryję imieniem "pełna łaski". Posłaniec Boży daje 
każdemu taki tytuł, jaki mu się należy. Józef zawsze odgadywał, jak jest w chwili 
obecnej myśl Boża w stosunku do niego i jego rodziny. Był więc sługą Ducha Świętego.  
 Bez wątpienia odziedziczył on cechy swego rodu: odwagę, wspaniałomyślność, 
coś, czego nie umiem określić, jakąś nieugiętość i wewnętrzną samotność, które 
dopełniały wielkości jego duszy. Serce króla "upojonego Bogiem" odżyło i rozwinęło się 
w jego potomku. Józef - głowa rodziny, do której należeli Jezus i Maryja, miał wielką 
duszę; jego milczenie jest pełne wielkości. Józef jest wielkim natchnionym, wielkim 
mistykiem. Jak wszyscy mistycy jest samotny, jego usta nie otwierają się, by objawiać 
wspaniałe tajemnice. To milczenie jest adoracją Gościa mieszkającego w głębi serca. 
Boskie przemieszkiwanie w sercu Józefa było jeszcze bardziej tajemnicze, niż 
narodzenie się Boga w jego rodzinie.    
 Lubimy widzieć Józefa mieszkającego w swoim warsztacie z Jezusem -  
Młodzieńcem jako pomocnikiem. Józef uczy pracować Tego, który stworzył 
wszechświat. Obydwaj pracują w skupieniu i z uwagą. Klienci przychodzą i odchodzą. 
Od czasu do czasu pada jakieś słowo pożyteczne i mądre, czasem żartobliwe, niekiedy 
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dawne przysłowie... Obróbka drewna jest pracą szlachetną; prawdziwy rzemieślnik 
staje się artystą. Drewno jest materiałem żywym, który podtrzymuje radość w sercu. 
Jest to materiał, który śpiewa pod narzędziami, którymi je rzemieślnik obrabia, ono mu 
pomaga zachować młodość i wrażliwość. Praca w drewnie wymaga wielkiej czujności, 
ponieważ jak wszystko co żyje, sprawia ono niespodzianki: czasem trafia się nie w porę 
jakiś sęk czy też słój niepotrzebny. 

Józef musiał długo oglądać swój kawałek drewna, aby go wykorzystać jak 
najlepiej i uniknąć wszelkiej niepotrzebnej straty. Potrzeba mu było prawdziwego daru 
przenikliwości i wyczucia psychologicznego, które to cechy, przejawiające się w 
najmniejszych gestach, nadawały mu fizjonomię człowieka przystępnego i pełnego 
szacunku. 

Umiejąc rozumieć drewno, uczył się rozumieć także i ludzi. Domyślamy się, że 
kiedy do jego warsztatu wchodził klient, Józef przerywał pracę i podnosił na niego oczy. 
Claudel włada w suta Piotra de Craon słowa "Znam dobrze drzewo jak mistrz dzięcioł, a 
w takim samym stopniu znam mężczyznę i kobietę". Józef nie miał złudzeń co do 
przychodzących ludzi, przyjmuje wszystkich z życzliwością i całkowitą swobodą.  
 Jeśli obróbka drewna i zawód cieśli wysubtelniły jego osobowość, cóż 
powiedzieć o jego poufnych, codziennych kontaktach z Jezusem i Maryją. Ojciec Buzy, 
mówiąc o codziennej zażyłości Józefa z Maryją, pisze: "W zetknięciu z tą lilią, Józef 
musiał nabierać białości; w zetknięciu z tą różą - jej woni; w kontakcie z tym światłem - 
jego blasku; z ogniem - jego płomienia". Jednak stosunki Józefa z Maryją były tylko 
przygotowaniem. Któż wypowie, co otrzymał Józef od Jezusa? Wieczory w Nazarecie 
musiały być rozkoszne: poufne rozmowy, żarliwa modlitwa, a szczególnie chwile 
milczenia. To milczenie nie było jakąś niemotą. Było ono pokojem serc, które się 
rozumiały i porozumiewały bez słów. To milczenie było równocześnie poszanowaniem 
osobowości drugiego i jego specjalnego powołania. Każdy zachowywał swój królewski 
sekret i szanował tajemnicę drugiego. To milczenie było pełne poszanowania dla 
sekretu drugiego, było dla Józefa i Maryi przyczyną wielkich cierpień w początkach ich 
wspólnego życia, gdy Bóg wkroczył w nie niespodziewanie. Żadne z nich nie chciało 
narzucać drugiemu swego sposobu widzenia. Z milczeniem w Nazarecie było całkiem 
inaczej, było to zjednoczenie w światłości.  
 Nawet bardzo kochające się serca nie są tu na ziemi nawzajem dla siebie 
całkiem przejrzyste, jedno wymyka się często drugiemu. Józef i Maryja bez wątpienia 
również doświadczyli tej niemożności dzielenia się w niektórych momentach. Bóg jest 
zazdrosny; są w duszy głębiny, w których spotyka się ona z Panem i dokąd nie zostaje 
dopuszczona żadna istota ludzka. Jest to pouczenie dla chrześcijańskich małżonków: 
umieć zostawić drugiego Bogu i zgodzić się na to, że się nie wszystko rozumie z jego 
drogi życia wewnętrznego. Bóg nie prowadzi dwóch osób jednakowo ani tymi samymi 
drogami. Trzeba aby każde z małżonków pozwoliło się rozwinąć drugiemu według 
wezwania Bożego, nie doznając z tego powodu przykrego wstrząsu. Z latami Józef mógł 
odczuć większą potrzebę samotności, aby zdać sobie jaśniej sprawę z obecności Boga w 
swojej rodzinie. 
 Józef jest człowiekiem stojącym pomiędzy dwoma Testamentami. Nosi w swym 
sercu wszystkie obietnice Starego Przymierza, wraz z pewnością, że wszystko się 
wypełniło, a równocześnie radość Nowego, które posiada pod swoim dachem. Józef, 
człowiek Boży, zbliżony jest do Proroków, ma w sobie całą przyszłość; płynie w nim 
krew patriarchów. Jako dziedzic ich wiary, idzie ze spokojem tam, gdzie Bóg go 
prowadzi. Stały w nadziei, nie zachwiał się nigdy. Ta sama stałość w wierze pozwoliła 
Matce Najświętszej wypełnić rolę, jaką Jej Bóg powierzył. Z całym spokojem wydała na 
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świat Syna Bożego i otrzymała idealne warunki do Jego wychowania. Obecność Józefa i 
jego wiara dały Wcielonemu cień, który przysłonił Jego bóstwo i ciepło, dzięki któremu 
rozwinęła się Jego ludzka natura.  
 Rola Józefa, tak ważna dla Jezusa i Maryi, jest nie mniej ważna dla nas. Ojcowie 
Kościoła lubili podkreślać, że Józef był nie tylko podporą Maryi i żywicielem Jezusa. Lecz 
że dla nas jest uprzywilejowanym świadkiem boskiego pochodzenia Jezusa. Było 
potrzebą jego serca, najważniejszą dla niego sprawą oraz ścisłym obowiązkiem czuwać 
nad Tą, którą dobrowolnie wybrał sobie za oblubienicę. Ponieważ był sprawiedliwy, nie 
mógł zaniedbać tego obowiązku. Tak ja Tomasz jest uprzywilejowanym świadkiem 
Zmartwychwstania Jezusa, tak Józef jest świadkiem Jego Wcielenia. Jest nim i 
pozostanie nim dla nas na zawsze.  
 Św. Bernard streszcza myśl Ojców, gdy pisze na ten temat: Tak samo jak 
Tomasz, który wątpił i dotykał, stał się niezaprzeczalnym świadkiem zmartwychwstania 
Pana, tak Józef, biorąc Maryję za Oblubienicę i opiekując się Nią z zazdrosną 
gorliwością w najdrobniejszych szczegółach Jej życia, przez czas, jaki miał Ją w swej 
opiece, stał się najpewniejszym gwarantem Jej czystości. W ten sposób odkrywa się 
harmonijną zgodność między powątpiewaniem Tomasza i zaślubinami Józefa. Och! 
Biedny jest człowiek, chętnie wierzący w zmartwychwstanie Pana w oparciu o 
świadectwo Tomasza, który wątpił i dotykał, niż świadectwu Kefasa, który uwierzył 
słowu. Tak samo gdy chodzi o dziewictwo Maryi, bardziej ufam Józefowi, Jej 
oblubieńcowi, niż samej Maryi, która nie ma innego świadectwa nad swoje sumienie 
broniące Jej sprawy" (Super missus).  

Jezus, Maryja i Józef są nierozłączni, związani tą samą misją, którą wypełnią 
każdy na swój sposób. Jezus Chrystus rozpoczyna swe dzieło odkupienie i uświęcenia w 
pierwocinach Kościoła, którymi są Maryja i Józef. Kto zliczy owoce zrodzone z pouczeń 
Jezusa w sercach tak spragnionych Jego słowa? Józef dał wiele Maryi i Jezusowi w ciągu 
tych długich lat spędzonych w zaciszu Nazaretu. Otrzymał z pewnością dużo więcej. Św. 
Franciszek Salezy mówi, że Józef i Maryja byli jakby dwoma zwierciadłami zwróconymi 
ku sobie, które przesyłały sobie  nawzajem światło otrzymane od Jezusa.  
 Wszystko jest wspólne w Świętej Rodzinie. Jezus należy do Maryi, a Maryja 
należy do Józefa. Józef należy do jednego i do drugiego. Tak samo wszystko wspólne 
jest w Kościele, którego kolebką jest Nazaret. Jest to piękny dogmat o obcowaniu 
świętych. Jezus jest Głową swego Mistycznego Ciała, którym jest Kościół. Maryja jest w 
nim Matką, zgodnie z tym, co powiedział o Niej papież Paweł VI na zakończenie 
Soboru. Jest Ona Matką całego Chrystusa, to znaczy głowy i członków. Z tego samego 
powodu Józef ma swoje uprzywilejowane miejsce w Kościele Chrystusowym, ponieważ 
Jezus należy do Józefa jak nikt inny po Maryi. 
 Św. Franciszek Salezy wyjaśnia tę przynależność Jezusa do Józefa: "Mam 
zwyczaj stawiać pytanie: gdyby gołębica niosąca w dziobie daktyl opuściła go w 
ogrodzie, to czy wyrosła palma nie należałaby słusznie do właściciela ogrodu? A jeśli 
tak rzecz się ma i skoro Duch Święty upuścił boski daktyl w ogrodzie zamknionym i 
zapieczętowanym Najświętszej Dziewicy, w ogrodzie należącym do chwalebnego św. 
Józefa, któż może zaprzeczyć, że boska palma należy do tego wielkiego świętego 
Józefa". I dodaje: "Św. Józef żył z miłości do Jezusa i Maryi; umrzeć mógł tylko z 
miłości".  
 Kiedy, gdzie i jak zakończył Józef życie? Ewangelia nie mówi o tym absolutnie 
nic, a tradycja nie jest pod tym względem jednomyślna. Apokryfy opowiadają, że zmarł 
w Betlejem lub nawet jako męczennik w Jerozolimie. Prawdopodobnie zakończył swoje 
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życie w Nazarecie w objęciach Jezusa i Maryi. Jest patronem umierających, którzy 
odchodzą z tego życia pełni nadziei.  
 Wykopaliska dokonane w klasztorze Pań z Nazaretu z początku obecnego 
stulecia odkryły fundamenty, które mogły być fundamentami domu zajmowanego 
przez św. Rodzinę po jej powrocie z Egiptu. Muzułmanie, posiadacze tego trenu, mówili 
o jakimś świętym grobie i o "stróżu ruin".  
 Jakkolwiek wielka byłaby nadzieja, śmierć pozostaje rozłąką bolesną i taką była 
śmierć św. Józefa. Maryja i Jezus odczuli głęboko to odejście. Jezus płakał nad swoim 
przyjacielem Łazarzem, wzruszył się litością nad wdową z Naim. Bez wątpienia 
powiedział On Józefowi to, co oświadczył później Marcie: "Ja jestem 
zmartwychwstaniem i życiem".  
 Misja Józefa nie został zakończona. Ona się rozpoczęła w nowej postaci. 
Przebywając w miejscu, w którym dusze sprawiedliwych oczekiwały nadejścia 
Wybawiciela, Józef mógł powiedzieć, że Go widział i piastował w swoich objęciach, że 
przyjdzie niedługo nas wybawić! Był tam szczególnie po to, by przyjąć duszę Jezusa pod 
wieczór Wielkiego Piątku. W Poranek Wielkanocny uczestniczył w Jego 
zmartwychwstaniu, chociaż nie wiemy w jaki sposób. Józef i Jezus są ze sobą tak ściśle 
złączeni, że nigdy ich rozłączyć nie można.  
 
Bernard Martelet OCR 
 
 

Kontemplacja 
 

Zapowiedź udzielona Józefowi (Mt 1, 18-23) 
 
Modlitwa przygotowawcza   
 

Proszę Cię, Panie Boże, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były 
skierowane w sposób czysty do służby i chwały Twojego Boskiego Majestatu. (CD 46)   
 
Wprowadzenie 1  
 

Przypomnieć sobie niepokój i rozterki św. Józefa, kiedy dowiedział się, że 
Maryja jest w stanie błogosławionym. Był on zbyt pewny nieskazitelności duszy swej 
narzeczonej, aby przypuszczać, że mogłaby go zawieść. Zamiast oddać Maryję pod sąd 
Sanhedrynu w Nazarecie, aby ten rozpatrzył sprawę i wydał wyrok, Józef wybrał drogę 
bardziej dyskretną i postanowił wobec dwóch świadków wręczyć Maryi list 
rozwodowy. W tym punkcie rozwoju wypadków ingeruje Bóg. Za pośrednictwem 
anioła, we śnie, objawia mu swoją wolę: "Józefie, Synu Dawida nie bój się wziąć do 
siebie Maryi twej małżonki ... " Mt 1,20.  
 
Wprowadzenie 2   
 

Prośba o owoc kontemplacji: Prosić o dogłębne poznanie życia ukrytego Pana 
Jezusa przy boku św. Józefa i Maryi, aby Go bardziej kochać i naśladować.    
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Punkt 1 
 

Widzieć osobę św. Józefa. Jego ból i cierpienie wynikające z wszelkiej niewiedzy 
(duchowe rozterki). Wsłuchiwać się w słowa anioła, który objawia wolę Bożą. Słowa te 
świadczą o intencji Boga przemawiającego jako przyjaciela, a nie jako sędziego. 
Przynoszą one największe uspokojenie, które pragnie rozproszyć wszelki niepokój i 
zamęt. Słowa "nie lękaj się", domagają się od Józefa odwagi do zaangażowania się w 
ojcostwo, które było wyłącznym udziałem Boga. Józef został wezwany do współudziału 
w tym misterium jako ojciec Zbawiciela. Przedtem myślał, że Dziecię oddali go od 
Maryi, którą kochał. Po zapowiedzi anioła przekonał się, że całkiem przeciwnie - to 
Dziecko stanowi silniejszą więź między Maryją a nim. Wydawało się, że ich rozłączy, 
tymczasem ich zbliżyło. Ta próba scementowała ich poufną bliskość. Po zapowiedzi 
Józef patrzył na Maryję z większym niż przedtem szacunkiem i podziwem. Poprzednia 
udręka stopniała jak śnieg w słońcu, pozostał jedynie ogromna radość z odzyskania 
upiększonej i ubogaconej wzniosłym macierzyństwem, dziewiczej narzeczonej. Odnieś 
to rozważanie do całego swojego życia. 

 
Punkt 2  
 

Dialog z Bogiem: uwielbiać Boga za cudowny plan zbawienia człowieka. 
Postanowić konkretnie, co ja mogę uczynić, aby na wzór św. Józefa współdziałać z wolą 
Bożą.    
 
Rozmowa końcowa  
 

Odmówić "Ojcze nasz" i modlitwę: Zabierz, Panie, i przyjmij całą wolność moją, 
pamięć moją i rozum, i wolę mą całą, cokolwiek mam i posiadam. Ty mi to wszystko 
dałeś - Tobie to, Panie, oddaję. Twoje jest wszystko. Rozporządzaj tym w pełni według 
swojej woli. Daj mi jedynie miłość twą i łaskę, albowiem to mi wystarcza. Amen. (CD 
234)  
 
 

POSŁUSZEŃSTWO 
 

30. Wolność w życiu zakonnym 
 
 Ludzie z reguły rozumieją wolność jako brak zewnętrznych nakazów i zakazów. 
Również wielu zakonników myśli o wolności głównie w kategoriach minimalizowania 
regulacji ze strony ludzkiej zwierzchności. Tymczasem teologiczne studium 
wzajemnych relacji pomiędzy wolnością a zwierzchnością dowodzi krótkowzroczności i 
ograniczoności takiego rozumowania. Skoro więc wspomniane relacje dla wielu z nas 
nie są jeszcze jasne, proszę o wyjaśnienie istoty ludzkiej wolności w kontekście rad 
ewangelicznych. 
 Odnoszę wrażenie, że ilekroć dobro i moc wewnętrzną wymienia się jako 
podstawowe elementy ludzkiej wolności, przeciętny słuchacz uważa to za napuszony 
slogan. Jemu wolność kojarzy się oczywiście z tym, że może bez przeszkód robić to, co 
chce robić. Inne rozumowanie gotów jest co najwyżej uznać za wzniosły idealizm, który 
ma niewiele punktów stycznych z twardą rzeczywistością.  
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 Tymczasem jest w błędzie. I mam nadzieję, że po przeczytaniu kilku poniższych 
akapitów i zapoznaniu się z paroma przykładami zrozumie dlaczego. Podajmy najpierw 
roboczą definicję ludzkiej wolności: jest to możliwość określania i realizacji osobistego 
spełnienia na drodze jednostkowych wyborów. Nie otrzymaliśmy wolności wyboru 
najbardziej podstawowych, powszechnych dóbr (wiedzy, pragnienia bycia szczęśliwym, 
pragnienie uznania), możemy wybierać wiedzę od tej lub innej konkretnej rzeczy, 
szukać szczęścia w taki lub inny sposób, zyskać uznanie tej lub innej osoby. Drzewa i 
żółwie nie osiągają spełnienia na drodze wolnych wyborów; są zdeterminowane w tym, 
co robią. Dlatego można z absolutną dokładnością przewidzieć ich zachowanie w 
określonych okolicznościach. Ludzkiego zachowania przewidzieć nie można.  
 Stwierdziwszy powyższy fakt wyróżnijmy dwa typy ludzkiej wolności - wolność 
istotową i wynikową. Pierwsza oznacza moc lub zdolność do bycia lub działania: do 
bycia uczciwym, czystym, sprawiedliwym, cierpliwym... czy do tego, by grać w szachy 
lub koszykówkę. Wystarczy krótka refleksja, by uprzytomnić sobie, że nie wszyscy 
ludzie mogą korzystać z tych przykładowych wolności i to mimo braku jakichkolwiek 
odgórnych reguł, które by im tego zabraniały. Niepoprawny kłamczuch może 
całkowicie zatracić zdolność mówienia prawdy w krytycznych sytuacjach. Człowiek 
tarzający się w zmysłowości utracił zdolność dostrzegania w kobiecie osoby - potrafi w 
niej widzieć tylko środek, rzecz. Osoba nie mająca pojęcia o grze w szachy czy w 
koszykówkę nie może, nie jest wolna do tego, by grać, choćby jej nikt i nic w tym nie 
przeszkadzało.   
 Natomiast wolność wynikowa jest - jak sama nazwa wskazuje - wynikiem braku 
przeszkód zewnętrznych. Na przykład nikt nie powinien bez dostatecznego powodu 
przeszkadzać komuś w korzystaniu z jego wolności - zdolności do gry w szachy.  
 Czytelnik zauważy z pewnością - i jest to niezwykle istotne - że sama 
nieobecność reguł, przepisów i zakazów nie czyni człowieka ani odrobinę wolniejszym, 
jeśli nie dysponuje on wolnością do tego, by być lub działać, jeśli brakuje mu 
pierwotniejszej wolności istotowej. To dlatego właśnie wiedza i cnota są wyzwalające. 
Będąc ignorantem w dziedzinie chemii mogę w laboratorium narobić tylko bałaganu 
albo wywołać eksplozję. Jestem absolutnie niewolny w tym znaczeniu, że nigdy nie 
zdołam działać sensownie jako chemik.  Nie jest więc żadnym napuszonym sloganem 
twierdzić, że aby być naprawdę wolnym, trzeba najpierw być dobrym. Cnoty, władze,  
zdolności są niezbędne do tego, aby cieszyć się pełnią ludzkiej wolności. Nawet w 
świecie bez jakichkolwiek reguł i przepisów kaleki głupiec nie korzysta z żadnej 
wolności.   
 Wszystko to zastosować można do każdej sfery ludzkiego życia, w tym również 
do życia zakonnego. Mamy wolność do ubóstwa ewangelicznego tylko wówczas, gdy 
coraz bardziej je kochamy i stać nas na niezbędne oderwanie. Nasza wolność do 
oddawania czci Maryi rośnie w miarę, jak coraz bardziej doceniamy Matkę Jezusa. Aby 
być wolnym do posłuszeństwa, trzeba mieć zdolność do pokornego i ochoczego 
poddania się woli zwierzchników (Hbr 13,17). Sam brak ograniczeń we wszystkich tych 
sferach nie przyda nikomu ani odrobiny wolności. Może go natomiast uczynić 
większym niewolnikiem rzeczy lub skoncentrowania na samym sobie. Na modlitwie 
będziemy wolniejsi, modląc się żarliwiej, a nie przez redukowanie zewnętrznych 
uregulowań w tej sferze. Wolność istotowa jest pierwotniejsza od wynikowej. 
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31. Wolność jako rzeczywistość dynamiczna 
 
 Z tego, co wyżej zostało wypowiedziane, wynikałoby, że wolność jest 
rzeczywistością dynamiczną, że może wrastać lub maleć, że na przestrzeni naszego 
życia nieustannie stajemy się coraz bardziej lub mniej wolni. Wolność nie jest więc 
czymś danym raz na zawsze i stałym. Czy tak?  
 Tak. Można rozróżniać pomiędzy wolnością wyjściową a osiągniętą, jak również 
pomiędzy stopniami pośrednimi. Tak jak dziewczynka rozpoczynająca naukę gry na 
fortepianie posiada tylko zaczątek wolności do gry, podczas gdy zawodowy pianista 
niemal jej pełnię, tak jest też z wolnością, którą ofiarowuje Duch Święty. Słowo 
Chrystusa wyzwala nas (J 8,32), i im bardziej jesteśmy przez to słowo wewnętrznie 
przemienieni, mądrzejsi za sprawą światła, którym Duch nas oświeca, i gorętsi miłością, 
którą wlewa do naszych serc, tym bliżsi jesteśmy ogromu wolności, jaka idzie w parze z 
pełnią człowieczeństwa. Dostępujemy przebóstwienia i przemiany w nowe stworzenie. 
 
 

32. Wolność - zmaganie i radość 
 
 Z tego, co wyżej powiedziane, wynika, że życie w wolności to nie tylko 
nieustanne zmaganie się - "agere contra" - lecz również radosna przygoda. Czy to tylko 
fałszywe wrażenie, czy tak jest rzeczywiście?  
 Tak jest rzeczywiście. Rozwój pełnego człowieczeństwa nie może obyć się bez 
walki. Tak jak pianista musi poddać się surowej dyscyplinie wieloletnich ćwiczeń, aby w 
grze na fortepianie osiągnąć wolność predysponującą go do wystąpienia przed 
publicznością, tak też długiej i wytrwałej pracy wymaga wolność do życia w miłości, 
cierpliwości, czystości i pokorze.  
 Jednocześnie jednak pamiętać trzeba (a rzadko kto pamięta), że człowiek jest 
wolny tylko w takiej mierze, w jakiej chce robić to, co robi. Moja wspólna modlitwa z 
braćmi jest na tyle wolna, na ile rzeczywiście chcę w niej uczestniczyć. Jeśli zjawiam się 
na niej tylko przez wzgląd na to, co oni powiedzą lub pomyślą widząc mą nieobecność, 
zachowuję się jak niewolnik. Jest to niewola psychiczna, niemniej jednak niewola, 
niewola względów ludzkich. Ku pełnej wolności wzrastamy więc przez to, że czynimy 
coś, co powiększa naszą wiedzę i dobro, przy jednoczesnym spełnieniu warunku, że 
coraz bardziej chcemy to czynić. Wraz z zakresem zdolności - wolności zwiększać się ma 
też jej pragnienie. Na tym polega prawdziwe wyzwolenie.  
 Jest to zarazem jeden z powodów, dla którego święci są tak szczęśliwi: zawsze 
robią to, co chcą robić. Wzrastając w modlitwie i miłości, wzrastają w zdolności - 
wolności i jej pragnieniu. Oto dlaczego, "gdzie jest Duch Pański - tam wolność" (2 Kor 
3,17). Osoba pełna Ducha jest pełna radości. Inaczej być nie może. 
 
 

33. Nowa koncepcja zwierzchności 
 

Mówi się, że władza i zwierzchność w Kościele i życiu zakonnym mają nieco inny 
charakter niż władza i zwierzchność świecka. Niewątpliwie wiele jest tu punktów 
stycznych, ale muszą też być istotne różnice. Jeśli tak, to czym jest władza i 
zwierzchność w zgromadzeniu zakonnym?  
 Zwierzchność w ujęciu Ewangelii nie jest panowaniem nad innymi, dominacją 
czy szukaniem siebie. Z darem władzy ma iść w parze pewne bogactwo do rozdzielania 
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między podwładnych, zdolność udzielania im pomocy do osiągnięcia tego, czego o 
własnych siłach osiągnąć by nie zdołali. Istnieją dwa typy zwierzchności: zwierzchność 
kompetencji i zwierzchność urzędu. Autorytet matematyczny potrafi pomóc innym w 
rozwiązywaniu problemów matematycznych. Osoba wybrana lub mianowana do 
piastowania urzędu we wspólnocie (należałoby oczekiwać, że również kompetentna) 
posiada z mocy tego urzędu dar przywództwa, pozwalający członkom wspólnoty jako 
grupie osiągnąć to, czego nie osiągnęliby jako pojedyncze osoby. Osoba sprawująca 
władzę w społeczności chrześcijańskiej pełni swą służbę poprzez dawanie przykładu, 
wspomaganie, organizowanie, doradzanie, informowanie, upominanie, podejmowanie 
decyzji.  
 Władza w instytucie zakonnym jest więc jedną z wielu służb na rzecz 
społeczności. Stanowi narzędzie, które pozwala zwierzchnikowi kształtować atmosferę 
sprzyjającą modlitwie i braterskiej miłości, wspomagać indywidualny rozwój 
poszczególnych członków, kierować działalnością apostolską. Wykorzystuje znane z 
życia świeckiego mechanizmy (pomocniczości, dynamiki grupy), ale jest zarazem 
przemieniona przez miłość i ukierunkowanie na pełnię Królestwa.  
 Zwierzchność w ujęciu Ewangelii nie jest monarszą dominacją, ani 
utrzymywaniem równowagi pomiędzy współzawodniczącymi grupami nacisku. Swój 
wewnętrzny dynamizm czerpie z miłości Ducha. Ta ostatnia wyraża się na zewnątrz w 
określonych uregulowaniach, co sprawia, że władza w zakonie nie jest bezkształtną 
utopią, a realistycznym środowiskiem sprzyjającym rozwojowi zarówno całej 
wspólnoty, jak i poszczególnych jej członków. 
 
 

34. Istota posłuszeństwa zakonnego 
 
 Co jest istotą posłuszeństwa zakonnego? Niektórzy twierdzą, że tą 
fundamentalną myślą jest przyobleczenie się w Chrystusa w Jego całkowitym poddaniu 
się woli Ojca. Na pytanie, co to konkretnie oznacza, padają różne odpowiedzi: 
dostrzeganie woli Ojca w wydarzeniach, wsłuchiwanie się w wewnętrzny głos Ducha, 
słuchanie współbraci, wierność wewnętrznym natchnieniom, wierność sumieniu... Jeśli 
jednak zajrzeć do dokumentów Stolicy Apostolskiej, to żaden z fragmentów 
dotyczących treści ślubu posłuszeństwa o niczym takim nie wspomina. Czy to znaczy, 
że mamy obecnie jakąś odmienną, własną koncepcję? 
 Prywatne poglądy w żadnej mierze nie wpływają na treść złożonego ślubu, 
nawet w przypadku osoby, która te poglądy zmieniła. Każdy i każda z nas związany jest 
ślubem i tylko ślubem. Nikt nie ma prawa zmieniać jednostronnie treści podjętych 
zobowiązań tylko dlatego, że aktualnie przez nie rozumie coś innego niż kiedyś. Tylko 
hierarchiczna władza w Kościele mogłaby w istotny sposób zmienić treść ślubów 
zakonnych, a jak powszechnie wiadomo na razie tego nie uczyniła. Sobór Watykański II 
potwierdził uznany od wieków sens wszystkich trzech ślubów. Dlatego osoby piszące 
czy mówiące o nowej teologii ślubów (w znaczeniu istotnych zmian) mogą pisać i 
mówić wyłącznie we własnym imieniu. 
 Istota posłuszeństwa zakonnego polega na podporządkowaniu się ludzkiej 
zwierzchności w ramach społeczności nowego, ewangelicznego typu. Wszystkie inne 
podane w pytaniu interpretacje opierają się na wadliwym rozumowaniu. Każdy 
człowiek – nie tylko zakonnik – zobowiązany jest do posłuszeństwa woli Ojca i do tego, 
by wsłuchiwać się w wewnętrzny głos Ducha. Ślub zakonny dotyczy czegoś innego. 
Sformułowanie „wierność wewnętrznym natchnieniom” grzeszy niejednoznacznością. 



26 

 

Choć z jednej strony można je interpretować sensownie, z drugiej – szeroko otwiera 
wrota dowolnemu fanatyzmowi. Szaleniec też jest wierny swym „wewnętrznym 
natchnieniom”. Iluminista będzie trzymał się „wewnętrznych natchnień” na przekór 
najoczywistszym faktom. Człowiek rozumujący w kategoriach subiektywizmu zawsze 
wychodzi z założenia, że jego natchnienia są prawdziwe. Władzę, która się z nim nie 
zgadza, uznaje automatycznie za tyranię. Historia zapisała już długą i smutna listę 
przypadków praktycznej niemożności dotarcia z rozsądnymi argumentami do skrajnie 
subiektywnego umysłu. Takiego człowieka nie da się przekonać, ani pouczyć, ani 
upomnieć. 
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Józef i Maryja ofiarowują Jezusa w 

świątyni 

Ofiarowanie istotą posługi zakonnej 

 

 

 
 

 

 

Luty 1999 

 
 



28 

 

Temat miesiąca: 
 
 

Józef i Maryja ofiarowują Jezusa w świątyni 
Ofiarowanie istotą posługi zakonnej 

 
 

Intencja modlitewna: 
 

 Abyśmy planując nasz czas, najpierw troszczyli się o sprawy Boże, a potem o 
własny wypoczynek 
 
 
Pro memoriam: 

 
Trwanie w swoim wyborze, w swoim powołaniu to istota naszego ofiarowania 

zakonnego. Nie powinniśmy targować się z Panem Jezusem i ciągle pytać się Go: "Co 
otrzymamy za to, że poszliśmy za Tobą?"  Święty Józef podjął swoje powołanie, mimo 
iż był świadomy trudności, a nawet cierpień, jakie niesie za sobą jego niezwykłe 
wybranie. W chwili zwątpienia wracajmy do momentu naszych pierwszych ślubów. 
Przypomnijmy sobie jak bezwarunkowo opowiedzieliśmy się za Boskim Mistrzem. 
Odnieśmy się do życia św. Józefa. Niech nas nauczy, co znaczy prawdziwe ofiarowanie. 
 
 
Współbraciom obchodzącym imieniny życzymy umiejętnego dzielenia czasu między 
modlitwą, pracą i wypoczynkiem: 
 
03. Ks. Krystianowie Kampie, 04. Ks. Andrzejowi Żydkowi, 04. Kl. Bogusławowi 
Wacławskiemu,  09. Ks. Rajnoldowi Skowronkowi, 20. Ks. Leonowi Bernatowi, 26. Ks. 
Aleksandrowi Heliosowi, Ks. Mirosławowi Komorowskiemu, Ks. Mirosławowi Fąsowi,  
Ks. Mirosławowi Książek, Kl. Mirosławowi Puchaczowi, 27. Ks. Lechowi Tomaszykowi, 
28/29. Kl. Romanowi Siatce 
 
 

Modlitwa Jana Pawła II do Boga Ojca za osoby konsekrowane 
 

Ojcze Święty, 
uświęć swoich synów i córki, 

którzy konsekrowali się Tobie dla chwały Twojego imienia. 
Wspomagaj ich swoją mocą, aby mogli świadczyć, 

że Ty jesteś początkiem wszystkiego, 
jedynym źródłem miłości i wolności. 

Dziękujemy Ci za dar życia konsekrowanego, 
które z wiarą szuka Ciebie, 

a pełniąc swoją powszechną misję, 
wzywa wszystkich, aby zmierzali ku Tobie. 

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 
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Jak  wg Ks. Jana Berthiera odprawiać rekolekcje? 
 
1. O przygotowaniu do rekolekcji 
 
I. Owocem rekolekcji winna być: 

a. doskonała poprawa naszych obyczajów i naszych niedoskonałości 
b. większy postęp w cnotach 
c. lepsza znajomość nas samych i woli Bożej w stosunku do nas. 

 
II. Przygotowanie należy rozpocząć wieczorem dnia poprzedzającego rekolekcje 
poprzez: 

a. płomienne pragnienie poznania woli Bożej w odniesieniu do siebie 
b. określenie swojej wady głównej, nad którą będzie się pracowało 
c. wybranie cnoty, przy pomocy której zdołamy usunąć naszą wadę główną. 

 
III. Sposób rozważania ćwiczeń: 

a. ćwiczenia tak rozważać, jakby od  ich dobrej medytacji zależała cała nasza    
przyszłość, a w konsekwencji nasze zbawienie 

b. z pokorną nieufnością wobec własnych sił 
c. z sercem wielkodusznie otwartym i wolnym, zwróconym ku Bogu; z 

pragnieniem nie odmawiania Mu niczego, nie stawiania granic Jego łaskom, tak aby, 
według woli Dobrego Mistrza to, co w nas potrzebuje uświęcenia, naprawy zostało 
przemienione i abyśmy unikali zła, które było naszym udziałem. 

d. z mocnym zaufaniem w nieskończenie skuteczną dobroć Bożą. Skoro dał nam 
pragnienie zmiany czegoś, da również umiejętność dokonania tego, ponieważ Jego 
wolą jest nasze uświęcenie. 
 
Kiedy odczuwamy obecność pocieszającego nas Chrystusa winniśmy zwrócić uwagę na 
to: 

1. aby z zaufaniem i z chęcią pełnienia Jego woli przyjąć wszystko, czym chce 
nas obdarować [...]. Otrzymując Jego pocieszenia powinniśmy w tym czasie myśleć o 
poprawie naszych obyczajów i wykorzenieniu naszych wad, o stałości naszych 
postanowień, o zmianie lub lepszym ułożeniu naszego życia. 
 

2. należy przygotować się na czas rozpaczy i oschłości 
 

3. w czasie oschłości trzeba nam trwać z wielką cierpliwością i wytrwałością na 
modlitwie, przypominając sobie następujące słowa Pisma świętego: "Jeśli zwleka, 
czekajcie na niego, ponieważ na pewno przybędzie i nie będzie się ociągał". 
 
Należy zrobić w ciągu dnia dwa razy rachunek sumienia szczegółowy i ocenić w nim, 
czy wykonuje się ćwiczenia z należytym zapałem i troskliwością. 

1. Przed zaśnięciem pomyśleć jeszcze raz o temacie rozmyślania i o tym, co 
mamy zrobić w pierwszym rzędzie jutro rano, aby już od samego początku uniknąć 
roztargnienia. 

2. Podchodząc do kaplicy na odległość kilku kroków już stawić się w obecności 
Bożej. 

3. Zatrzymać się w czasie rozmyślania w tym momencie, w którym uznamy, iż 
Bóg działa w naszym sercu najintensywniej. 
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4. Po zakończeniu rozmyślania ocenić je. 
5. Nie śmiać się. Nie mówić bez potrzeby. Panować nad wzrokiem. Pamiętać o 

umartwieniu, zwłaszcza wewnętrznym. 
 

Podczas rekolekcji rozmawiać często ze swoim ojcem duchownym. Opisać jak 
wykonywane są ćwiczenia. Podzielić się owocami rekolekcji oraz poprosić o radę tak, 
aby z nich skorzystać jak najlepiej i jeszcze bardziej utwierdzić się w prawdzie. 
Należy zwrócić uwagę, że najważniejszą rzeczą podczas rozmyślania jest modlitwa. 
Jeżeli nasza miłość lub żal jest niedostateczna, należy skoncentrować się na myśli 
przewodniej, a potem wzbudzić akt wiary, nadziei i miłości (także żalu w kontekście 
rozważanej prawdy 
 
2. Podczas rekolekcji 
 

Na pierwszym miejscu należy już w przeddzień wieczorem przejąć się 
obecnością Bożą. To jest najważniejsze; każdy punkt  rekolekcji odnosi się do tejże 
obecności; Rzeczywiste odczucie obecności Bożej sprowadza się do jednej myśli: Bóg 
mnie widzi... On jest przede mną ... . Jestem świątynią Boga... On zna wszystkie moje 
myśli... wszystkie moje czyny... słyszy jak mówię... widzi moje przeoczenia; tak, 
świadomość tej prawdy pozwoli nam uniknąć niedbalstwa i oziębłości w ćwiczeniach 
rekolekcyjnych oraz w pracach ręcznych. Myśl ta pozwoli spełnić to wszystko, czego 
oczekuje od nas Bóg jako poświęcenia się Mu i unikania zła, którego Bóg nie akceptuje. 

Należy jeden dzień rekolekcji, zwłaszcza gdy trwają dłużej niż cztery dni, 
poświęcić na rozważanie tej prawdy, na pogłębienie jej oraz na przyzwyczajaniu się do 
poufałej rozmowy z Bogiem, prowadzonej z całą prostotą i pokorą. Inne dni mogą być 
poświęcone rozważaniom innych prawd i na pracę nad swoim uświęceniem. Nie należy 
jednak zaniedbywać przypominania sobie każdego rana, podczas pobudki i w ciągu 
całego dnia o obecności Bożej.  

Do tej prawdy przyzwyczajamy się poprzez częstą modlitwę, akty wiary i 
miłości. Kiedy już przejmiemy się obecnością Bożą możemy rozważyć: 
 
Pierwszy dzień: 
 
Rano: Jego doskonałość 

 
I. Jego piękno; gdyż to On daje piękno firmamentowi, kwiatom, roślinom, 

zwierzętom. On stworzył duszę rozumną człowieka. On daje światło słońcu, blask 
gwiazdom; Czyż to piękno nie jest odbiciem Jego własnego piękna. On jest tym, który 
posiada nieskończone piękno, większe niż to, które rozciągnął nad całym 
wszechświatem, ponieważ to On oświetla całe niebo. Raduje wszystkich wybranych tą 
pięknością. Odblask tej piękności w stworzeniach pozwala im odkrywać w Bogu ciągle 
nową piękność. 
 

II. Bóg jest doskonały. Niczego nie potrzebuje od swoich stworzeń, ponieważ to 
On obdarował je wszystkim, co posiada. Wynika z tego, że jest On sam w sobie 
nieskończenie szczęśliwy. Jest samowystarczalny, co  pokazuje, że stworzenie bytów 
cielesno-duchowych wnikało z jego czystej dobroci. To wszystko, co Bóg stworzył 
wokół nas jest po to, aby nas pobudzić poprzez kontemplację piękna przyrody do 
większej miłości wobec Niego, do wychwalania Go i uwielbiania w Jego dobroci. 
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Nie wolno zapominać w czasie rozmyślania o modlitwie, która powinna 
następować po każdym ważniejszym fragmencie a przede wszystkim na końcu 
rozmyślania. Takie postępowanie pomaga w utwierdzeniu siebie w miłości do Boga, we 
wzbudzeniu żalu za grzechy, w postanowieniu stałemu służeniu dobremu Bogu zawsze 
i wszędzie a także w formułowaniu prośby o łaski potrzebne do wykonania tego 
wszystkiego. 

W tym miejscu można zrobić rachunek sumienia. 
Może on opisywać następujące rzeczy: Bóg jest taki dobry, taki piękny; 

natomiast my jesteśmy tacy niewdzięczni. Niech uświadomienie tego pobudza nas od 
czasu do czasu do żalu. Wskazanym będzie wybór świętego, którego ma się w wielkiej 
czci i zaufaniu, do którego często zwracamy się. Dobrzej jest przyzywać Maryję, Anioła 
Stróża i przede wszystkim Ducha Świętego w celu uzyskania pomocy w poprawie 
swojego życia. 
 
W południe lub po południu :  Cel człowieka 
 

Zostaliśmy stworzeni przez Boga.  
1. Jeśli zastanawiam się kto mnie stworzył, w jaki sposób  i czy z miłości; skąd 
przychodzę, odkrywam wtedy, że moim Stwórcą nie jest jeden z aniołów, ktoś z Potęg, 
Cherubinów czy Serafinów, ale sam Bóg. On, który nie potrzebuje nikogo. On, który jest 
nieskończenie szczęśliwy i bogaty sam w sobie. 
2. On stworzył mnie z niczego, swoją wszechmocą.  
3. Na swój obraz i podobieństwo, niewiele mniejszego od Aniołów. On dał mi życie i 
inteligencję. Wreszcie aby ukazać szczyt swojej miłości nieskończenie dobry Bóg, nie 
potrzebujący niczego, stworzył mnie i obdarował samym sobą na wieczność.  
4. Uczynił to dla mnie z nieskończonej miłości. Było to więcej niż otrzymały inne 
stworzenia, które służyłyby Mu bardziej gorliwie niż ja sam. On jednak wybrał mnie. 
Objął mnie grzesznika, niewdzięcznika, przyciskając do swojego serca. On mną kieruje, 
otacza mnie opieką, żywi mnie w swojej niezwykłej opatrzności. 
 

Dlatego powinienem służyć Bogu: On dał mi, kochając mnie miłością 
nieskończoną, zmysły zewnętrzne i wewnętrzne, wyobraźnię, pamięć oraz wolę, 
wolność, inteligencję, wszystko to w stanie doskonałym. Tymczasem odmówił tego 
wszystkiego innym, całkowicie lub częściowo. Ale jak wykorzystałem moje oczy, uszy, 
mój język, moje ręce, moje stopy, mój dotyk? Co było przedmiotem mojej wyobraźni? 
Jakie wspomnienia zachowałem w mojej pamięci? Jak używałem mojej wolności? Do 
czego wykorzystałem moją inteligencję? Niestety wszystkie moje władze posłużyły, aby 
obrazić mojego Jezusa. Jeśli nie zadośćuczynię za te zniewagi pokutując, wtedy w 
piekle moje władze poddane będą proporcjonalnym mękom, w zależności do tego jak 
ich używałem. Zobaczę tam ohydne widma. Usłyszę tylko bluźnierstwa, złe słowa. 
 

Od tej chwili muszę moje władze tak używać, by służyły jedynie Bogu. Jest to 
gwarancja uniknięcia piekła. Dzięki nieskończonej dobroci Boga korzystam z 
dobrodziejstw natury, jestem zdrowy i psychicznie i duchowo, co nie jest udziałem 
wszystkich ludzi. Dlatego muszę spożytkować moje zdolności do tego, aby Jemu służyć. 
Można się tutaj przerwać rozmyślanie i kontynuować je wieczorem. Nie należy 
zapominać o modlitwie po każdej partii rozmyślania. Od czasu do czasu modląc się 
należy prosić Boga o pomoc w wypełnianiu postanowień, które rodzą się w czasie 
rekolekcji. 
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Święty Józef opiekunem św. Rodziny 
 

Modlitwa do św. Józefa w różnych potrzebach 
 
 Święty Józefie, Twoja moc rozciąga się na wszystkie nasze sprawy. Ty umiesz 
uczynić możliwym to, co wydaje się być niemożliwym. Spójrz z ojcowską miłością na 
wszystkie potrzeby duszy i ciała. Udziel mi łaski o którą Cię z ufnością proszę. Amen 
 
 

PIERWSZE  OFIAROWANIE 
 
 Każdy pierworodny uważany był za własność Boga i według przepisu prawa 
powinien być wykupione przez rodziców. Podczas gdy dla wielu Izraelitów ten 
obowiązek polegał po prostu na wpłaceniu kapłanom pewnej sumy pieniędzy, Józef i 
Maryja, przychodząc ofiarować swoje Dziecię w świątyni, chcieli nadać okupowi 
właściwe jego znaczenie. Składając Go poświadczali, że Dziecię należało do Pana; 
ofiarowywali Je Bożemu upodobaniu przyznając, że Bóg miał wszelkie go Niego prawa. 
 W świetle proroctwa Symeona ten akt ofiarowania nabrał nowego znaczenia. 
Nie mógł być podobny do aktu innych rodziców przynoszących wykupić swoje dzieci. 
Ofiarowując Jezusa, Józef i Maryja wiedzieli, że poświęcali Go na tajemniczą ofiarę, na 
to bolesne przeznaczenie, dopiero co im oznajmione. Jeżeli zostali zatrzymani przez 
starca przed dokonaniem aktu, stało się to dlatego, ponieważ Bóg pragnął ofiary 
bardziej świadomej istotnego jej celu. Duch Święty przyprowadził Symeona na 
spotkanie Dziecka nie tylko po to, by dostarczyć najwyższej radości temu, który przez 
całe swe życie oczekiwał Zbawcy, lecz także w tym celu, aby uświadomić o ofierze i 
przeobrazić ją wyraźnie w dar ofiarny. Józef i Maryja zrozumieli, że wykup Dziecka 
dokona się za cenę przyszłego cierpienia i że ta cena musi być uiszczona dla odkupienia 
ludzkości. 
 Ofiarowanie w świątyni było zatem pierwszym etapem ofiary kalwaryjskiej, na 
przeszło trzydzieści lat przed jej dopełnieniem. Józef wraz z Maryją mieli przywilej 
dokonania tego aktu. Bez wątpienia nie znali jeszcze szczegółów dotyczących tej ofiary: 
nie wiedzieli, że będzie to śmierć krzyżowa. Lecz proroctwo o mieczu boleści ukazywało 
dostateczną głębię cierpienia, jakiego dozna Maryja, i pozwalało domyślać się, że ta 
ofiara ogarnie całą istotę Jezusa, a ból przeszyje do głębi duszę Maryi. Józef zrozumiał 
więc główne znaczenie tej ofiary i w chwili ofiarowania Dziecka całą uwagę skupił na tej 
przerażającej perspektywie. 
 Można powiedzieć, że było to pierwsze ofertorium. Później, na ołtarzu, Chrystus 
będzie nieograniczenie ponawiał swą ofiarę przez posługę kapłańską. Każde ofertorium 
będzie powtórzeniem ofiary Zbawiciela, lecz wcielona doń będzie także ofiara Kościoła, 
ponieważ Chrystus za każdym razem pociąga za sobą Ciało Mistyczne w odkupieńczą 
ofiarę Mszy świętej. 
 Co prawda, nie było jeszcze Kościoła w chwili, gdy Józef dokonał aktu 
ofiarowania; nie był on także aktem kapłańskim, Józef bowiem nie był kapłanem. 
Jednakowoż akt ów zawierał już ofiarę Chrystusa, która pociągnęła za sobą osobistą 
ofiarę Józefa i Maryi. Józef i Maryja byli pierwszymi przedstawicielami wszystkich 
członków Mistycznego Ciała, które w dalszym ciągu będą się jednoczyć w ofierze 
Zbawiciela. W tej ceremonii, pozornie tak prostej i tak zwyczajnie spełnianej w świątyni 
jerozolimskiej, można się już dopatrzeć tajemnicy Mszy świętej. 
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 Odsłania się również nowy aspekt wielkości Józefa. Na długo przed 
ustanowieniem sakramentu kapłaństwa i Eucharystii był on pierwszym, który wznosił 
ku niebu dar zbawczej ofiary. Był pierwszym z ludzi, który złączył się z ofiarą Chrystusa. 
Zresztą w akcie ofiarowania zaangażował całe swoje serce, podobnie jak później będą 
do tego wezwaniu uczniowie Jezusa.  
 Jeśli Józef nie zawahał się dopełnić ofiary, wiedząc o mnogości cierpień, do 
których ona doprowadzi, uczynił to dlatego, że zapragnął zrobić wszystko, co było w 
jego mocy, aby Jezus mógł być w sposób najbardziej zupełny, "światłem na oświecenie 
pogan i chwałę ludu Izraela". Proroctwo o cierpieniu nie zatarło tego, co Symeon głosił 
o Dziecięciu, i Józef zachował to w pamięci. Ofiarował Dziecię, ażeby mogło być 
światłem i chwałą, Zbawicielem ludu żydowskiego oraz wszystkich innych narodów. 
Chętnie też przyjął drogę cierpienia nakreśloną przez Boga, ażeby dzieło zbawienia 
mogło się wypełnić.  
 Kiedy Józef po dokonaniu aktu ofiarowania patrzył na Maleńkiego, widział w 
Nim nie tylko tego, którego oblicze, obecnie tak spokojne, będzie zatroskane wrogością 
przeciwników, lecz bardziej jeszcze tego, który zatryumfuje swym światłem, tego, który 
narzuci się nawet wrogom, tego, który przez ból i mękę zbawi świat. Można 
powiedzieć, że ofiara Józefa nie była aktem smutnej rezygnacji, lecz porywem pełnym 
ufności i optymizmu, płynącym z myśli o zbawieniu, które się zapowiadało. Pierwsze 
ofiarowanie było aktem wspaniałomyślności dokonanym w radości, która potrafi być 
potężniejsza niż ból. 
 
 Józef i Maryja byli zjednoczeni we wspólnym akcie ofiarowania. Jednakowoż ich 
położenie w stosunku do przyszłej ofiary nie było jednakowe. Symeon jasno zaznaczył 
różnicę. Oznajmiając bolesny los Dzieciątka, zwrócił się wyraźnie do Maryi i właśnie Jej 
przepowiedział miecz boleści. Prorokował więc, do jakiego stopnia Maryja będzie 
wmieszana w ofiarę zbawczą, lecz nie powiedział o udziale w niej Józefa. Ponieważ 
znajdował się w obecności Maryi i Józefa, którzy go razem wysłuchali, ta różnica 
musiała być zamierzona.  
 Już wtedy można było przewidzieć, że Józef nie miał być świadkiem podczas 
ofiary na Kalwarii, że miał umrzeć przed tym dramatem. Można też był dokładnie 
rozpoznać nakreślone granice wyznaczonej Józefowi misji. Maryja była przeznaczona 
do roli współodkupicielki; według planu Bożego miała Ona złączyć swoje cierpienia 
matczyne z kapłańską ofiarą Chrystusa, by uzyskać zbawienie dla ludzkości. Przez swoją 
ofiarę złączoną z ofiarą Jezusa przyczyniła się do wysłużenia ludziom łaski. To 
bezpośrednie współdziałanie w dziele Odkupienia było zastrzeżona wyłącznie dla Niej: 
Ona sama miała mieć duszę przeszytą mieczem, aby objawiła się Boża miłość i 
przeniknęła do wielu serc. Misja Józefa była innego rodzaju. 
 Jego zadanie ograniczało się do przygotowania bardziej odległego tej ofiary. 
Zauważyliśmy, iż Józef nie odegrał podobnej roli co Maryja w zrodzeniu Dzieciątka 
Jezus; jego przyzwolenie nie było konieczne. Przyzwolenia tego żądano później, a 
dotyczyło ono władzy ojcowskiej wobec Dzieciątka Jezus wraz ze złączonym z nią 
zadaniem wychowania. W ten sposób właściwa misja przekazana Józefowi polegała na 
przygotowaniu Jezusa do wypełnienia Jego zadania Odkupiciela. Była to misja, którą 
Józef musiał podjąć wspólnie z Maryją. Po dokonaniu tego zadania Józef będzie mógł 
zejść z tego świata, ponieważ miał pozostawić Maryję samą u stóp krzyża. 
 Oto dlaczego w chwili ofiarowania nie założył daru swego własnego bólu. 
Maryja ofiarował swoje Dziecka i siebie samą na miecz boleści. Józef ofiarował Dziecię i 
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boleść Maryi. Zapomniał o sobie i zatarł się w swojej ofierze: to był jego osobisty 
sposób dokonania ofiarowania. 
 
Jean Galot SJ 
 

Żyć chwilą konsekracji 
(Ks. Jan Twardowski) 

 
Porwany przez Chrystusa 

 
Ojciec Święty powiedział w homilii do kleryków, że kapłan to człowiek 

"porwany" przez Chrystusa. Powinien być z Nim zjednoczony. Winien stać się darem 
dla innych. Kapłan ma dawać siebie innym. Pan Jezus wszystko rozdał. 

Uboga wdowa dała ostatnie grosze, ale jeszcze miała buty, miała chustkę. Jezus 
oddał także ostatnie ubranie. Myślę, że nie zawsze zdajemy sobie sprawę, kim jest 
Chrystus dla nas. Dla mnie kapłaństwo to jakaś niezwykła fascynacja osobą Pana 
Jezusa. Jezus jest absolutnie nieporównywalny z kimkolwiek. Wszyscy inni twórcy 
religii: Mahomet, Budda czy Konfucjusz odeszli z tego świata w pełni uznania. Budda 
jako mędrzec, Mahomet jako wielki prorok i organizator. Tymczasem Jezus odszedł 
sponiewierany, spoliczkowany, zamordowany. Poza tym nikt z wielkich twórców religii 
nie umarł z miłości za nieprzyjaciół. Tymczasem Jezus, Bóg-Człowiek, cierpiał za 
grzeszników i jednał ich z Bogiem. Uczniowie nie umieli przyjąć śmierci Jezusa jako 
ofiary za grzeszników. Załamali się w wierze. Pouciekali. Ale po Jego śmierci, oświeceni 
łaską Ducha Świętego, nagle zaczęli głosić Jego zmartwychwstanie. Spotkali się z 
żywym Jezusem. Głosili, że Chrystus umarł, zmartwychwstał i powróci do nas. 
 Bóg niepojęty. Jezus objawia nam w pełni tajemnicę Boga. Tej tajemnicy nie 
objawił żaden prorok, mędrzec, filozof. Objawił ją sam Pan Jezus. Kiedy mówił o Bogu, 
mówił o tajemnicy Ojca, o sobie jako Synu Bożym i o Duchu, który ich łączy miłością. 
Objawił Boga, który nie jest "wymysłem" człowieka. 
 Bóg jest nieogarnioną tajemnicą. Gdyby Boga można było pojąć, nie byłby 
Bogiem. Jezus objawił nam obraz Pana Boga niepojętego. Nie tłumaczył wszystkiego do 
końca. Nie chciał nam "wytłumaczyć Boga". Objawił nam Boga, którego człowiek nie 
może zrozumieć, ale może żyć z Nim w łączności, może Mu zaufać.  
 Tajemnica Trójcy Świętej. Jakie to ważne, aby dobrze "ukazać" ją wiernym! 
Jezus mówi o Bogu w tajemniczy sposób. Mówi, że Bóg jest "jeden", ale nie jest "sam" - 
jest w Trzech Osobach. Trzeba nam dać się zafascynować tej tajemnicy. Nie 
powinniśmy chcieć wszystkiego powiedzieć. W poznawaniu tajemnicy ważne są 
niedomówienia. Nie wykładać wszystkiego kawę na ławę. W mówieniu o Bogu jest to 
okropne.  
 Podobnie w sztuce. Najważniejsze są w niej niedomówienia. Urok wierszy jest 
między słowami, urok malarstwa między farbami. Muzyka to coś poza dźwiękami. 
Człowiek słucha koncertu i jest poruszony. 
 Bóg zgadza się na niedomówienia. Bóg je akceptuje.  
 Bóg jest tak inny, że nie mogę Go pojąć.  

Patrzę na Wieczernik. Ostatnia Wieczerza. Jakie dziwne rzeczy się tam dzieją! 
Pan Jezus tego nie tłumaczył. Tu straszna śmierć, a On mówi tylko o Bogu i o 
miłości.  

 Kiedy cierpimy, mamy ochotę tłumaczyć, na przykład: "Cierpię za swoje winy". 
Tymczasem ważne jest, że cierpimy, chociaż nie rozumiemy. 
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Urok kapłaństwa 

 
 Dla mnie urokiem kapłaństwa jest właśnie to, że jest z nim złączone wielkie 
cierpienie. JEZUS wszystkiego, co największe, dokonał w cierpieniu. Kapłan musi być na 
cierpienie przygotowany.  

Fascynacja Jezusem jest bardzo ważna. Ona jest centrum naszego kapłaństwa. 
Myślę, że być zafascynowanym, to dać się porwać. Dać się porwać miłości.  

Miłość nigdy nie jest za coś, ale pomimo wszystko. 
 Bóg nie wybiera na kapłana tego, kto jest piękny, dobry, szlachetny. 
Wybiera tego, kogo chce, bo kocha. Wybiera świętego, aby był bardziej święty; wybiera 
grzesznika, aby nie był grzesznikiem. Ciekawy jest ten wybór.  

Uważam, że kapłaństwo jest przepiękne. W tym świecie pełnym banalności, tak 
okrutnym, możemy budzić nadzieję, możemy głosić Boga, Jego miłość. Ludzie, do 
których Jezus nas wysyła, korzystają z naszej posługi.  
 Potrzebna jest jednak samotność księdza w tym świecie. Dzięki samotności 
kapłan staje się mężem modlitwy. 
 Kapłan jest znakiem widzialnym łaski niewidzialnej. Księdza widać, ale rozdaje 
on łaskę niewidzialną. 
 Także to, co w jego życiu nieudane, ma sens. Ma sens również i to, że jakiś 
penitent nie nawrócił się pod wpływem słów księdza. Pan Jezus też nie nawrócił 
wszystkich. 
 Przyszli kiedyś do mnie dawni uczniowie. Bałem się ich przyjąć, bo nie zawsze 
dobrze uczyłem. Schowałem się przed moimi uczniami. A oni dalej przychodzą, 
pamiętają. Okazuje się, że inna jest ocena tych ludzi. Uczniowie nie pamiętają tego, 
czego uczył katecheta, tylko, jaki był. Nie pamiętają, Czy uczył dobrze, czy źle, tylko to, 
jaki dla nich był.  

Jest zjazd koleżeński. Uczniowie przypominają swemu nauczycielowi jego 
powiedzenia: "Panie rybka, panu zimno". Nie pamiętają, że dobrze uczył matematyki. 
Pamiętają tylko jego żarty. Kiedy wspomina się nauczycieli, nie pamięta się, jak uczyli. 
Pamięta się dobrze, jacy byli.  
 Mówi się, że piekło jest wybrukowane dobrymi chęciami, a niebo dobrymi 
wysiłkami. Ważny jest wysiłek. 
 

To, co najważniejsze 
 
 Co jest głównym zadaniem księdza? Głosić kazania? Ludzie świeccy mogą też 
głosić kazania, nieraz może nawet lepsze. Uczyć religii w szkole mogą też świeccy.  
 Tylko kapłan może sprawować Eucharystię. Bóg pozwala odprawiać Mszę 
świętą jedynie księdzu. Kapłan czyni obecną tę Jedną Mszę sprzed wieków. 
"Przywołuje" Jezusa w Eucharystii. Tego samego, który całkowicie oddał się innym z 
miłości. To jest główne zadanie kapłana. W tym go nikt nie zastąpi. Nieraz ksiądz mówi: 
"Nie mam intencji, więc nie muszę odprawiać Mszy świętej". Albo mówi: "Jestem na 
urlopie". Jeśli mówi w ten sposób, to nie rozumie istoty kapłaństwa. 
 Oczytanie księdza, jego kultura - są ważne. Czasami ludzie gorszą się, że ksiądz 
jest w kulturze nie obeznany. Ale to nie jest najważniejsze.  Św. Jan Vianney niewiele 
umiał, był jednak" wzruszony" Jezusem. To jest ważne: być wzruszonym Jezusem. 
Nieraz taki prościutki ksiądz może być świętym księdzem.  
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 Ostatnia Wieczerza. Tam jest spokój "nie-myślenia", spokój "nie-dociekania". 
Tego, co się tam działo, nikt nie tłumaczy. 
 

Autentyczny ksiądz 
 
 Dziś cały świat jest najeżony pogaństwem. A my, księża, mówimy stereotypami, 
których ludzie nie rozumieją i które ich usztywniają. Ewangelizacja powinna być 
ożywieniem języka, którym mówimy o Bogu. W przepowiadaniu winien być obecny 
spokój nie-myślenia. On jest obecny w Ewangelii. 
 Dla wielu najważniejsze jest dziś myślenie, dociekliwość. Mickiewicz stwierdził, 
że rozum nie pomagał mu nigdy w cierpieniu. 
 Jezus mówi o Bogu i to jest najważniejsze. Naucza, że człowiek jest dzieckiem 
Bożym. Wzywa wszystkich, aby kochali się między sobą.  
 Kazania - to trudna sztuka. Myślę, że ksiądz musi być autentyczny. Ważne jest, 
aby mówił z siebie, to znaczy z własnego doświadczenia. Takiego sposobu mówienia 
kazań nikt księdza nie nauczy. Uczy się tego sam z biegiem czasu.  
 Myślę, że mało zrozumiały jest nasz przekaz wiary. Przekaz wiary jest trudny. 
Jak na przykład przekazać pojęcie o zbawieniu, o odkupieniu? Aby przekazać te 
prawdy, posługujemy się nieraz słowami zbyt wzniosłymi. Ludzie nie rozumieją, o co 
naprawdę chodzi. Weźmy na przykład tajemnicę odkupienia. Dawniej prawda ta była 
kojarzona z wykupem niewolników. 

W czasach niewolnictwa była to prawda oczywista. Takie rozumienie tajemnicy 
odkupienia dziś już nie wystarcza. Czym jest odkupienie, zbawienie? Włącza mnie w 
życie Boga samego, w Jego miłość. Być zbawionym, to być włączonym w życie Boga. 
Zbawienie, odkupienie jest ratunkiem od rozpaczy. Dla wielu takie pojęcie zbawienia, 
odkupienia jest dziś prostsze do zrozumienia, łatwiejsze do przyjęcia.  
 W przekazywaniu tych prawd wiary może być bardzo pomocny wiersz. Wiersz 
jest mniej dogmatyczny, jeśli mniej trzyma się litery, formy. Przez to jest bliższy 
ludziom. Przed Soborem nie ceniono poezji w przekazie wiary, bano się jej.  Zarzucano 
jej, że pozwala sobie na dużo.  Wcześniej opisywano tylko las, konwalie.. I w tej 
dziedzinie Zaszły wielkie zmiany. 
 

Kapłan jest znakiem 
 
 Po Soborze wyraźniej mówi się, że być chrześcijaninem znaczy:  być złączonym z 
Chrystusem Kapłanem, Prorokiem, Królem. Znaczy to, że człowiek świecki również 
przez chrzest włącza się w ofiarę Chrystusa Kapłana. On się ofiarowuje. Swoje 
trudności, radości łączy z całą ofiarą Jezusa.  
 Natomiast jedynie kapłan ma władzę - moc uobecniania ofiary Jezusa 
Chrystusa. Kapłan ma być znakiem widzialnym łaski niewidzialnej  Tak jak sakrament. 
Kapłan jest znakiem wiary. Kapłaństwo zawsze kojarzy mi się z Eucharystią. Jedno z 
drugim jest nierozerwalnie związane. Trzeba szukać doświadczenia kapłaństwa w 
Eucharystii, tu przeżyć własne kapłaństwo.   
 To wszystko jest takie proste. Chrystus przyszedł jako człowiek. Oddaje 
wszystko Bogu, z miłości dla ludzi. Tego Jezusa Eucharystycznego "wydobywa" ksiądz i 
kładzie Go na ołtarzu. Jego to może nie dziwić. Diakon rozdaje Komunię świętą. Może 
nie zdawać sobie sprawy z tego, co robi. A ksiądz Jezusa "wydobywa", "objawia" przez 
sakrament kapłaństwa 
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Bóg poprzez kapłana chce przychodzić na świat 
 

Po Soborze wielu księży utraciło poczucie tożsamości. Co ja mam robić jako 
ksiądz? - pytało i pyta dziś wielu księży. Czy mam być tylko palmą dekoracyjną?  Wesele 
- i ksiądz ma się pokazać.  
 Tymczasem Bóg przyszedł na świat przez człowieka. Potrzebne było fiat Matki 
Bożej.  Jest to tajemnica Boga, który chce przez ludzi przychodzić. Mógł przyjść sam 
albo przysłać anioła. Teraz poprzez kapłana chce przychodzić na świat. Kapłan może 
Mu bardzo ułatwić albo utrudnić przychodzenie na świat. Ksiądz mówi w czasie 
konsekracji: "To jest Ciało moje za was wydane; to jest Krew moja wylana na 
odpuszczenie grzechów" W tych słowach kapłan utożsamia się z Chrystusem 
Kapłanem. To jest zawrotna prawda. Ksiądz jest złączony z Jezusem, który przychodzi. 
Wydobywa Jezusa. Kościół tworzy się, rodzi przez ofiarę Jezusa Chrystusa, przez 
spożywanie Jego Ciała. W Komunii świętej nie tylko karmimy się, ale także uczymy się 
ofiarować życie za braci. Pamiętam modlitwę, która była umieszczona w starym 
brewiarzu na końcu: "Pragnę tego, jeżeli Ty tego chcesz, dlatego, że Ty tego chcesz. 
Pragnę tak długo, jak długo chcesz, w taki sposób, jak Ty chcesz" - to jest to całkowite 
zjednoczenie się z Chrystusem.  
 Jak można Bogu okazać miłość? Przez spełnienie Jego woli. Utrzymać jedność 
mojej woli i woli Boga jest strasznie trudno. Cała historia przymierza Boga z ludźmi jest 
historią  wierności Boga. On jest zawsze wierny, my zaś ciągle niewierni.  
 Ważne, by o tym pamiętać, że zawsze czeka na nas Bóg. Dlatego masz 
sprawować Eucharystię bo Bóg na ciebie czeka. On nie może być niewierny. Jedna 
chwila w życiu kapłana jest strasznie ważna - chwila konsekracji. Ważne, aby docenić tę 
jedną chwilę - chwilę konsekracji. Gdyby ksiądz w czasie medytacji porannej o tym 
pomyślał...  
 Gdyby w czasie Mszy świętej kapłan chociaż te trzy minuty wytrwał. 
 

Cierpienie ceną miłości 
 
 Kapłaństwo jest niezwykłym stanem. Jest w nim coś bardzo pięknego. W 
odczuciu ludzi - coś tajemniczego. Dlatego też niektórzy ludzie świeccy nam 
zazdroszczą. Bo ksiądz ma właściwie bardzo ciekawą działalność. Mówi z umierającymi, 
spowiada. Rozmawia ze starcem i dzieckiem, z wierzącym i niewierzącym, z 
przyjacielem i wrogiem. On naprawdę wkracza w życie ludzkie. 
 Jedną z najważniejszych rzeczy, jakie głosi ksiądz, jest nadzieja.  
 Dwa potwory nękają ludzi: cierpienie i śmierć. Przeciętny człowiek nie rozumie 
sensu tych bolesnych doświadczeń.  
 Kapłan głosi, że cierpienie nie jest nieszczęściem, tylko jest próbą wierności 
Panu Bogu, dojrzewaniem do wierności, oczyszczaniem miłości. Ponadto przez 
cierpienie dokonuje się spotkanie z Bogiem, który jest miłością. Myślę, że właśnie to 
ksiądz ma głosić. To jest bardzo ważne i wielkie zadanie księdza.  
 Cierpienie jest tajemnicą i Bóg nie chciał jej do końca wyjaśniać. Ale pokazał, że 
ktoś może przyjąć cierpienie jako niewinny. Hiob pyta Boga, jaki sens ma cierpienie. 
Sam uważał się za niewinnego. Grzechem Hioba jest to, że pyta Boga. Pytać Boga o 
sens cierpienia, to tak jakby chcieć powiedzieć Bogu: Wytłumacz się przede mną.  
 Jezus nie pyta, ale przyjmuje cierpienie jako cenę miłości.  
 Czym się płaci za miłość?  
 Cierpieniem ! 
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 Matka nie śpi, traci urodę, ale nie myśli o tym, bo kocha swoje dzieci. 
 

Kościół jest lepszy, niż się ludziom wydaje 
 
 Żyłem w czasach bardzo ciekawych. Ludzie narzekają, że czasy dla Kościoła są 
złe. Tymczasem uważam, że żyję w czasach wielkości Kościoła: Soboru, ostatnich 
wielkich papieży, zwłaszcza Jana Pawła II i upadku komunizmu.  
 Sobór Watykański II rozszerzył pojęcie Kościoła. Sobór to było wielkie przeżycie. 
Pamiętam dobrze dawne czasy i dzięki temu widzę wielkie zmiany, jakie się dokonały.  
 W moim pierwszym tomie wierszy cenzura kościelna pokreśliła wersety 
wiersza: 

Tylko mali grzesznicy spowiadają się długo 
w niepokoju gorących warg - 

potem niebo ich goni spadających gwiazd smugą 
jak pożary Joannę d'Arc 

 
Ale wielcy grzesznicy na błysk maty przyklękną 

i wypłaczą się jednym tchem - 
 

potem noc mają cichą i jak dobry łotr świętą - 
byłem z nimi, klękałem, wiem 

 
Powiedzieli, że ksiądz nie może pisać, że jest grzesznikiem z innymi. Po Soborze 

to wszystko się nieprawdopodobnie zmieniło. Jednych ludzi to oddaliło, ale wielu 
przybliżyło.  
 Potem przeżyłem wybór polskiego papieża. Ten papież jest niezwykły. Staruszek 
z laską w ręku, który przychodzi i tłumy ludzi gromadzi. Właśnie w takiej bezradności 
jest piękny. Gdyby taki orzeł między kurami, geniusz, przychodził i skupiał ludzi - to 
byłoby zupełnie coś innego. Jest niezwykłe to, że w swojej bezradności Jan Paweł II jest 
wielki. 
 Dalej - upadek komunizmu. To jest także coś niesłychanego. Pamiętam czasy 
stalinowskie. Wydawało się, że komunizm to straszna potęga. Mówiono wtedy, że 
nawet gdyby komunizm upadł, będzie straszna wojna. A tymczasem wszystko się 
rozleciało jak pudełko z kart. Komunizm skompromitował się pod każdym względem: 
gospodarczym, kulturalnym i moralnym. Zostali postkomuniści, ale oni teraz kapitalizm 
chwalą.  
 Została wielka pustka po ideologii, która się kompletnie skompromitowała. 
Okazało się, że Kościół głosił cały czas "wielką rację". Wydaje mi się, iż jest to dowód 
wystarczający, że Kościół głosi prawdę, która jest ponad to wszystko. Mnie to 
utwierdza w wierze. Wiara jest  przecież źródłem spojrzenia na wszystko od strony 
dobra.  
 Dał nam Bóg niezwykłych ludzi: Prymasa Tysiąclecia, Matkę Teresę, Jana Pawła 
II. Matka Teresa - kobieta z małego narodu, przygarbiona, z pomarszczoną twarzą. I 
choć już nie żyje, nadal porywa ludzi. Była autentycznym świadkiem Ewangelii.  
 Nie świat jest zły, ale my jesteśmy źli. Gdyby człowiek żył tak jak Matka Teresa, 
to świat by się zmienił Jezus naucza przez świętych. Kościół jest lepszy, niż się ludziom 
wydaje 
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Kościół głosi nadzieję 
 
 Camus, Picasso oraz wielu im podobnych - to wielcy uczeni ludzie. Te umysły 
europejskie twierdziły, że Kościół się przeżył, że głoszenie ofiary jest już dziś 
nonsensem.  
 Gdyby jednak Kościół powiedział: nie kochajcie nieprzyjaciół albo zabijajcie nie 
narodzone dzieci, to byłby dopiero prawdziwy kryzys Kościoła. Ale tak, to jest "tylko" 
kryzys cywilizacji życia. Cywilizacja miała służyć życiu duchowemu, a służy 
wygodnictwu.  
 Ludzie mają komputery, samoloty, aby mieć więcej czasu. Mają piękne 
mieszkania, nie po to jednak, by pisać wiersze, ale po to, by się rozkoszować tym, co 
posiadają. To jest dramat naszej cywilizacji - systemu, który tworzy wygodnictwo, który 
jest bez kultury duchowej.  
 Kościół głosi nadzieję. W pustkę dzisiejszej cywilizacji "wkłada" wiarę. Walczy z 
rozpaczą. Kultura dzisiejsza głosi rozpacz, prowadzi do rozpaczy. Malarstwo, poezja, 
kino pełne są rozpaczy.  
 Postmodernizm jest budowaniem wartości poza Bogiem. Kompletny 
relatywizm, wszystko jest względne. Mówią, że to wszystko jedno, kogo się czci, za kim 
się idzie, za Jezusem czy za Buddą. Wydaje mi się, że Zachód zwymiotuje ten 
postmodernizm. Znudzi się takie budowanie poza wartościami sztuki i kultury ducha.  
 Komunizm upadł, bo to, co proponował, było tak głupie, że nie dało się tego 
strawić. Tak samo kultura czysto laicka, materialna, znudzi się i ludzie ją odrzucą, 
zwymiotują. Będzie powrót do Ewangelii, do prostoty.  
 Ufam, iż tak właśnie będzie. 
 

Nie jest powiedziane : "Nie bój się, wielka trzodo" 
 
 "Nie bój się, mała trzódko" - mówi Jezus w Ewangelii. Nie jest powiedziane: "Nie 
bój się, wielka trzodo". Trzeba pamiętać, że nas zawsze będzie mało. To jest podane 
jako prawda. Nie ma w tym żadnego ubolewania.  
 Ewangelia, Kościół, liczba księży - to ziarnko gorczycy, które ma przemienić 
świat. Jest powiedziane: "Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało". Nie jest 
powiedziane, że będzie nas więcej. Jeśli się weźmie pod uwagę potrzeby misyjne Chin, 
Japonii i tylu krajów świata, to nawet gdyby na pierwszym roku w seminarium było 300 
alumnów, to i tak byłoby ich ciągle jeszcze za mało. Liczby mogą być względne.  
 Niektórzy księża mówią czasem: "Przeżywam kryzys, bo mało ludzi chodzi do 
kościoła". To jest bolesne, kiedy mało ludzi chodzi na Mszę świętą. Ale katolicyzm 
masowy nie zawsze był dobry. Dobrze, że jest i niech będzie. Oby jednak był pełniejszy, 
bardziej ewangeliczny.  
 Pamiętam jeszcze katolicyzm masowy przed wojną. Zgodnie z poleceniem 
wszyscy szli do spowiedzi, do Komunii, ale czy to wszystko było "takie naprawdę"?   
 Mnie nie załamuje to, że jest mniej ludzi w kościele. Jako ksiądz widzę 
nawrócenia, niezwykłe zmiany w duszach ludzkich. Niektórzy mówią: same staruszki w 
kościele. Ale one były kiedyś młodymi grzesznicami. To wzruszające, kiedy wracają do 
Ojca. Na stare lata czują się jak dzieci. Uświadamiają sobie, że są dziećmi Boga. 
Wszyscy je opuścili, a On został. 
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Siebie nawracać 
 
 Żyję w dwóch światach. W świecie mediów, które pokazują wojny, nienawiść, 
zbrodnie, grzeszników, i w świecie spowiedzi, zwierzeń poza spowiedziami. Widzę 
grzeszników, którym trudno żyć z grzechem, którzy szukają oczyszczenia. Widzę 
niewierzących, którzy szukają wiary; widzę tych, którzy znieważyli miłość i szukają 
prawdziwej miłości; widzę wielu ludzi dobrych, przemilczanych.  
 Kapłan jest człowiekiem łaski Bożej. Może tyle dobrego uczynić. Jakże wielkim 
skarbem dla ludzi jest ksiądz! Aby ksiądz był skarbem dla ludzi, musi siebie nawracać. 
Kapłan powinien pamiętać nieustannie o zdaniu z Ewangelii Łukasza: "Nawracajcie się i 
wierzcie". Wszyscy stale się od Boga oddalamy. Nie tylko przez grzech, ale także przez 
zmęczenie, chorobę, nastrój. Pierwszą pracą kapłana jest nawracanie samego siebie, 
potem dopiero innych. 
 

To mnie przerosło 
 
 Chociaż jestem już staruszkiem, to jednak w pewnym sensie jestem także 
nastolatkiem. Dlaczego?  Wiersze moje są rozpowszechniane dopiero od piętnastu lat. 
Kto wcześniej czytał moją poezję? Może ktoś tam przeczytał, ale wtedy niewiele było 
wydań moich wierszy. A teraz wydano około 500 tysięcy egzemplarzy tylko w 
archidiecezji warszawskiej. To jest wielka łaska. To mnie przerosło.  
 Uważam to za moją nową ewangelizację. Bóg się takim niezdarnym księdzem 
posłużył. Bo czym są wiersze?  Głoszeniem Ewangelii w nieco inny sposób - poprzez 
własne przeżycia, wzruszenia, uczucia, a nie powtarzanie stereotypów. Może wydawać 
się śmieszne, że Bóg się literaturą posłużył.  
 Byłem teraz w Lublinie. Na spotkanie przyszło około 500 osób. Tylu młodych 
przyszło słuchać staruszka. To dziwne. Dzisiaj jest tyle możliwości trafienia do młodych, 
ale oni potrzebują czegoś bardzo prostego. Trzeba im mówić, że Bóg jest Ojcem, a nie 
groźnym starcem. Jest w nich tęsknota za obecnością Boga, który jest miłością. 
 Myślę, że każdy ksiądz ma swoje działanie, ma swój zakres apostolstwa. 
 

Jestem szczęśliwym księdzem 
 
 Początek mojego kapłaństwa jest dla mnie tajemnicą. Skąd się wzięło moje 
powołanie? Byłem wierzący, ale nie myślałem o kapłaństwie. Kiedyś przyjechał do mnie 
kolega, który wstąpił do seminarium krakowskiego. Jego matka go jednak wyciągnęła. 
Opowiadał mi o seminarium. To byty piękne wspomnienia. Przywołał mi myśl o 
kapłaństwie. Ja sam nigdy nie wpadłbym na pomysł, żeby do seminarium wstąpić. Nie 
wiedziałem, że istnieją w ogóle jakieś seminaria.  
 Kolega umarł, spełnił jednak swoją misję, żeby mnie do seminarium 
doprowadzić. 
 W seminarium spotkałem Bogdana Jankowskiego, prefekta, późniejszego opata 
benedyktynów w Tyńcu, którego wcześniej znałem. Miał o mnie dobrą opinię. Był mi 
przyjazny. Chociaż nie umiałem śpiewać - i miałem inne braki - nie wyrzucili mnie z 
seminarium. 
 Gdy patrzę na moje życie, widzę, że kapłaństwo jest tajemnicą. Tajemnica ta 
przychodzi spoza nas. Myślę, że każdy ksiądz miał ten tajemniczy początek.  
 Matka Boska powiedziała "tak". Ale to anioł przyszedł do Niej, wyszukał Ją. 
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 Myślę, że bardzo ważne jest obudzenie w kleryku świadomości, że został 
porwany. Czasem oskarża się młodych, że idą do seminarium dla kariery, dla pieniędzy; 
ja w to nie wierzę. Nawet gdyby ktoś miał na początku takie niewłaściwe intencje, z 
czasem one się będą oczyszczać. Bóg prostuje kręte ludzkie ścieżki. 
 Jestem księdzem szczęśliwym, miałem dobrych proboszczów. Jakoś wytrwałem, 
nie miałem żadnych romansów, żadnych ucieczek. Bóg mnie uchronił. Mam za co Bogu 
dziękować. 
 

Ksiądz jest zawsze dłużnikiem 
 
 Ksiądz jest zawsze dłużnikiem i grzesznikiem. Wszystkiego jeszcze nie rozdał. 
Stale walczy o wierność przymierzu.  
 Kiedyś pewna staruszka powiedziała do mnie: "Dlaczego Ksiądz nie jest w 
kościele? Bóg na księdza czeka". Ksiądz zapomniał, a tu jakaś staruszka mu przypomina, 
że Bóg stale czeka. 
 Arcybiskup Feliński opisuje trudny moment na zesłaniu. Przeżywa kryzys wiary i 
wtedy przychodzi prosty chłop z dalekiej tajgi i budzi w nim wiarę.  
 Ile ksiądz zawdzięcza prostym ludziom, którzy podtrzymują jego kapłaństwo! 
Nie tylko nas utrzymują, ale nas także wychowują, kiedy nas chwalą lub kiedy ganią. 
Nawet ci, co nam wymyślają, oczyszczają nasze kapłaństwo. 
 Dopiero śmierć jest oddaniem Bogu wszystkiego. W śmierci ksiądz wszystko 
oddaje: samochód, buty, swoją poezję.  
 To jest moment, w którym ksiądz spełnia w sposób doskonały wszystkie rady 
ewangeliczne. Jest czysty, ponieważ miłością jego jest tylko Bóg. Jest ubogi, ponieważ 
nic nie zabierze ze sobą, żadnych pieniędzy. Jest posłuszny, ponieważ musi się zgodzić, 
że w tej chwili trzeba umrzeć. Trzeba się modlić o dobrą śmierć. W śmierci ksiądz jest 
tym, który wreszcie wszystko oddał. I tak spełnił doskonale rady ewangeliczne. 
 

Reżyseria Pana Boga 
 
 Jestem bardzo szczęśliwy, że doszedłem do większego zrozumienia kapłaństwa. 
Nie jest ono moim planem, nie wymyśliłem sobie mojego kapłaństwa.  
 Św.  Jan Vianney na egzaminie wstępnym do seminarium niewiele umiał. Nie 
mógł wykazać się wielką wiedzą. Zapytał go rektor, co skłania go, iż chce wstąpić do 
seminarium. On odpowiedział, iż wzrusza go Droga Krzyżowa. To zostań - powiedział 
mu rektor. Był to niezwykły rektor, który poznał się na nim.  
 Byłem strasznie biedny. Miałem słaby głos. A w każdym niemal kościele, w 
którym pracowałem, były kiepskie głośniki. Nie mogłem mówić bez głośników. Z tego 
powodu na pierwszej parafii ucieszyłem proboszcza, bardzo kochanego człowieka. 
Mógł mówić kazania tylko on sam. Strasznie lubił mówić i każdy wikariusz, jeżeli chciał 
mówić kazania, musiał się z nim o to kłócić. A tu przyszedł taki, który sam zrezygnował 
z mówienia kazań.  
 Byłem bardzo niefartownym księdzem. Nie potrafiłem ani mówić, ani śpiewać. 
Tak się jednak złożyło, że pracowałem w kościele, w którym pracowali wybitni księża: 
Jan Zieja czy Bronisław Bozowski. Żyłem w cieniu tych wielkich księży. A wiersze moje 
nie były jeszcze znane. Wcale tego nie żałuję. Pan Bóg prowadził mnie taką drogą.  
 Mówią, że Jezus jest nieudanym Mesjaszem, że Mu się życie nie udało. Po 
ludzku - nie udało się. Nie nawrócił Piłata, Kajfasza. Nie spełnił oczekiwań tylu 
trędowatych, ślepych, opętanych, głodnych. Wielu czekało na cud. Tymczasem Jezus 



42 

 

dał się zabić i spełnił wolę Ojca. Było to ukazanie światu tego, co najważniejsze. 
Najważniejsze jest pełnienie woli Bożej. To było zbawianie ludzi, ratowanie przed 
rozpaczą. Mamy nie tylko spełniać wolę Boga, ale ją pokochać. Wtedy włączymy się w 
życie samego Boga. 
 Jezus jest dla mnie przykładem po ludzku nieudanego życia. Strasznie trudno 
jest mówić o tym ludziom. Msza święta jest objawieniem Człowieka, który po ludzku 
zmarnował życie. To jest coś niepojętego. Jak w tej perspektywie wygląda ksiądz, który 
mówi: Mnie się życie udało, miałem udane życie?   
 Wiara chrześcijańska jest niezwykła. Wydaje się, że Pan Jezus jest nieudany jako 
człowiek. Pomimo to spełnia wielkie dzieła Ojca.  
 Weźmy dzieło Buddy, Mahometa, Konfucjusza. Jezus jest absolutnie inny, nie 
można Go porównać z tymi twórcami religii. Niezwykłość chrześcijaństwa polega na 
zwycięstwie przegranej. Gloria victis. Może się wydawać, że człowiek przegrał życie, ale 
jeśli pełnił wolę Bożą, zjednoczony z Jezusem, słuchał Boga - jego życie jest udane. 
 Ważne jest to, czego Bóg chce, a nie to, czego ja sam chcę. Zostaję księdzem, 
ponieważ pełnię wolę Boga. Najlepsze jest to, co przychodzi wbrew mojej woli. Bóg 
chciał mnie w kapłaństwie.  
 Dla mnie jest łaską, iż jestem księdzem i człowiekiem piszącym wiersze.  
 Jestem niedołężny, ale czuję się szczęśliwym dzieckiem łaski Bożej. Gdy ktoś 
przychodzi z jakąś prośbą, trzeba ją przyjąć, bo ona nie pochodzi od nas. Ja sam sobie 
tego nie wymyślam. Ona przychodzi sama. Jeżeli sami czegoś chcemy, to jest nasza 
wola. Zaufajmy temu, co przychodzi.  
 Powiedziałem w wierszu : 
 

Jeśli nie wiesz dokąd iść - sama cię droga poprowadzi 
  

Żeby życie stawało się miłością 
 
 Jak mówić ludziom o cierpieniu?  Nie jest ważne, jak ktoś cierpi, tylko dlaczego 
cierpi. Jezus cierpiał, aby nas z Bogiem pojednać. Żeby życie stawało się miłością.  
 Ludzi niszczy przekonanie, że każde cierpienie jest nieszczęściem. Cierpienie 
Jezusa nie było nieszczęściem. Było ono dla nas - było miłością, szczęściem, 
zbawieniem. Była to cena miłości.  
 Matka, która siedzi przy chorym dziecku, nie mówi, że nie zje obiadu, że nie 
spała tej nocy. Głośmy, że krzyż jest znakiem miłości, nie cierpienia. 
 Jak Jezus musiał kochać, skoro tak cierpiał! Ale dlaczego tak cierpiał? Ponieważ 
tak bardzo kochał. Ważne jest przesunięcie akcentu z samego cierpienia na jego 
motyw.  
 Jak pojedynczy człowiek z biegiem lat coraz pełniej rozumie Ewangelię, 
podobnie - cały Kościół. W historii Kościoła były sobory. One wyjaśniały Ewangelię, 
formułowały dogmaty. Kościół dojrzewa. Dziś nikt nie postawiłby króla na kolumnie z 
mieczem i krzyżem w ręku. W pewnym okresie rozwoju duchowości ludzi to nie raziło. 
A dzisiaj byłoby nie do przyjęcia.  
 W tym świecie pełnym rozpaczy głośmy nadzieję. To jest ważne. Dzięki nadziei 
cierpienie jest spotkaniem z Bogiem, bez Boga, bez miłości tego nie rozumie. 
 W świecie jest więcej dobra niż zła. Dobra często nie widzimy. Codziennie widzę 
matkę, która ściąga z drugiego piętra dziecko niepełnosprawne. Idzie z nim na spacer. 
Kto o tym opowie? Kto to dostrzega? Uważam, że ksiądz winien to dostrzegać. Mówić 
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o tym. 
 

Kaznodziejstwo kiepskie, bo nie przygotowane 
 
 Kaznodziejstwo pewnych księży jest słabe, ponieważ nie jest przygotowane. 
Gdyby ksiądz przygotował się do homilii, dobrze by ją wygłosił. Są wzory, książki z 
kazaniami. Kaznodzieja powinien przede wszystkim tłumaczyć Ewangelię. Zdarza się, że 
ksiądz odrywa się od Ewangelii i bierze inny temat. Ważny jest ten fragment Ewangelii, 
który czyta nam Kościół. Weźmy fragment o jawnogrzesznicy. Ewangelia ukazuje nam 
Jezusa, kobietę oskarżana i oskarżających ją ludzi. Jezus pochyla się i coś pisze. 
Dlaczego się pochylił? Papini powiada nam, że grzechy pisał. Jak Jezus mógł pisać 
grzechy na piasku? Pisał prawdopodobnie, aby faryzeusze mogli sami swobodnie 
odejść, aby nie musieli patrzeć Mu w oczy. Była to Jezusowa delikatność.  Gdyby 
patrzył im w oczy, to być może nie odeszliby. Zauważmy, iż odchodzili, poczynając od 
najstarszych. Człowiek starszy widzi, że już sąd Boży się zbliża. On ma często większe 
poczucie grzechu aniżeli człowiek młody. Trzeba małe rzeczy wychwycić z Ewangelii i 
opowiedzieć o nich ludziom. Właśnie to jest ważne w homilii. 
 

Kochać i być kochanym 
 

Niektórzy mówią, iż celibat strasznie męczy. Ale czy małżeństwo nie męczy?  
 Dla mnie miłość jest dowodem na istnienie Boga, Człowiek strasznie chce 
kochać. 

Kochać i być kochanym. Bóg właśnie w tym celu człowieka stworzył. Szczęściem 
człowieka jest kochać i być kochanym. Każdy z nas rodzi się z ogromną tęsknotą za 
miłością. Tą tęsknotą żyje młody i stary. Staruszek już prawie umiera, ale bardziej boli 
go to, że wnuczka nie przyszła go odwiedzić, niż że ma ranę na nodze. Cierpiąc - 
wierzący i niewierzący - nie uświadamiają sobie nieraz, że tęsknią za miłością. W 
śmierci spotykamy się z miłującym Bogiem. Człowiek jest za mały, aby zaspokoić 
tęsknotę drugiego człowieka za miłością. Jednak miłość ludzka jest krucha. Człowiek 
nawet w najpiękniejszej miłości jest samotny. Dlatego, że bardziej kocha Boga niż 
kogokolwiek innego. Sam nie wie, że tak naprawdę tęskni za Bogiem, a nie za 
człowiekiem. Człowiek jest za mały, aby zaspokoić tęsknotę drugiego człowieka za 
miłością. 

 
Samotność Boga w świecie 

 
 Dla mnie Kościół jest zgromadzeniem grzeszników dążących do świętości. 
Świętość Kościoła polega na tym, że grzesznicy dążą do świętości.    
 Nie jestem mądrym teologiem. Wydaje mi się jednak, iż tym językiem trzeba do 
ludzi przemawiać. Świętością Kościoła jest to, że stwarza on ludziom szansę świętości. 
Wierzę w święty Kościół grzeszników. Profesor Anna Świderkówna powiedziała, 
dlaczego Pismo Święte nazywamy świętym. Przecież tyle czytamy w nim o 
grzesznikach. Ono jest historią świętego Boga w grzesznym świecie. Biblia jest księgą 
żywych ludzi. Gdyby były w niej same ideały, byłoby to nieprawdziwe. Tylko Bóg jeden 
jest święty, a ludzie są grzesznikami. Tak jest na świecie. Nienawiść, zabójstwa - to 
jakaś straszna samotność Boga w tym świecie.      
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Świat wygląda tak, jakby Bóg odszedł. Bóg nie odszedł. To człowiek odszedł od 
Boga. Zobaczycie, jak sobie urządzicie życie beze Mnie zdaje się mówić Bóg do 
człowieka. Człowiek poszedł w naukę i wymyślił bombę. 
 Sztuka bez Boga jest płytka i jałowa. Ponieważ świat postawił na człowieka, 
pojawił się Stalin, Hitler. Widzimy stale puste miejsce po Bogu. Stąd moja nadzieja, że 
świat to zrozumie i powróci do Boga. 
 

W Kościele każdy jest ważny 
 
 Nie narzekajmy na Kościół. Nie szukajmy stale wad. Do kościoła przychodzi 
artysta i prosty człowiek. W Kościele każdy jest ważny  niesprawny, kaleka, uczony, 
prosty, mądry, stary. Myślę, że księża robią dużo dobrego, pomimo całego zła jakie jest 
wokół. Kościół ludzi starych jest wzruszający. Ludzie starzy uświadamiają sobie sens 
życia. Ponieważ zostali sami, najlepiej wiedzą, że Bóg jest ich Ojcem. Ojciec, który ich 
zrodził, już dawno umarł. Wzrusza mnie Kościół starych ludzi.     
 Znałem pewną obłąkaną staruszkę. Chodziła do kościoła. Śmiano się z niej. A 
była to matka, na oczach której w czasie wojny jej dzieci wrzucono do ognia. To jest 
niezwykłe doświadczenie - widzieć tę obłąkaną staruszkę. Ona całą tę tragedię w sobie 
niesie. Do kościoła z nią przychodzi. 
    

Kapłaństwo jest łaską 
 
 Najważniejsze jest to, aby ksiądz umiał pokochać Pana Jezusa. Przejąć się 
samym życiem Jezusa. Kogo kapłan ma naśladować?  Z kim ma się łączyć? Z Jezusem. 
Po drugie, trzeba "wydać siebie". Jeżeli kapłan rozdaje siebie, pomoc i łaska przyjdą 
same. Jeżeli ksiądz myśli o sobie, to zamyka jakiś dostęp Boga do siebie.    
 Myślę, że dużo jest porządnych kleryków. To są dobrzy chłopcy, którzy chcą 
dobrze, ale może nie zawsze uświadamiają sobie, że Jezus ich porwał. Długa droga 
życia pouczy ich o tym. Ważne jest, by pamiętać, że jeśli człowiek sam się oddaje Bogu, 
to Pan Bóg również mu się oddaje. Ksiądz coraz bardziej rozumie kapłaństwo, jeżeli nie 
żyje dla siebie samego.  
 Kapłaństwo jest łaską, trzeba zaufać tej łasce. Trzeba zaufać Temu, który 
prowadzi. Nic należy się zrażać trudnościami. One są przejściowe.    
 Ważne jest, by nie bać się cierpienia i pozornie przegranego życia. Jest to życie 
przegrane, ale tylko po ludzku. Jezus, młody i piękny mężczyzna, mający władzę 
uzdrawiania, raptem jest pobity, skazany przez władzę na śmierć. Potępiony przez 
faryzeuszy - największych teologów. 
 

5o lat kapłaństwa 
 
 W tym roku dziękuję Bogu za 5o lat kapłaństwa. Ciągły kontakt z dziećmi, z 
młodymi, wierzącymi i szukającymi - to przychodziło samo. Było łaską. Uważam, że 
kapłaństwo jest czymś niezwykłym. Zostało nas tylko dwóch z kursu. 
 Dla mnie kapłaństwo było największym szczęściem. Ja sam nie wybrałbym sobie 
takiej drogi. Ale Pan Bóg mnie wybrał. Jakie to szczęście być kapłanem! Zrozpaczonym 
ludziom głosić nadzieję. Ludzi rozgrzeszać, uwalniać od skrupułów. Czyż może być coś 
piękniejszego?  
 Napisałem kiedyś wiersz: 
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Własnego kapłaństwa się boję, 
własnego kapłaństwa się lękam 

i przed kapłaństwem w proch padam, 
i przed kapłaństwem klękam 

W lipcowy poranek mych święceń 
dla innych szary zapewne - 

jakaś moc przeogromna 
z nagła poczęła się we mnie 
Jadę z innymi tramwajem 

biegnę z innymi ulicą - 
nadziwić się nie mogę 
swej duszy tajemnicą 

 
wysłuchał i opracował ks. Tadeusz Huk 
 
 

Modlitwa Wspólnoty zakonnej do św. Józefa 
 
  Zwracam się do Ciebie, o nasz chwalebny Ojcze, święty Józefie, jako do naszego 
łaskawego Orędownika u Boga. Wzywamy Cię, czcimy Cię, kochamy i w Tobie 
pokładamy naszą nadzieję. Błagamy Cię, abyś nas jako dzieci swoje strzegł za życia i w 
godzinę śmierci. Oddajemy Ci troskę o nasze dusze, racz je przedstawiać Jezusowi i 
zjednoczyć je z Nim i z Maryją więzami najintensywniejszej miłości. Prowadź nas do 
ubogiej groty betlejemskiej i  żłóbka Zbawiciela. Ukaż nam w niej prawdziwe skarby 
życia pokornego i ubogiego. Uproś nam ducha głębokiego życia wewnętrznego i 
wszelkie łaski płynące z tajemnicy Boskiego Dziecięctwa. Dopomóż nam naśladować 
Twoją czystość, pokorę i posłuszeństwo Ojcu Niebieskiemu. Wyjednaj nam ducha 
modlitwy, gorliwości i wierności łasce powołania. Pomagaj nam w nabywaniu 
wszystkich cnót właściwych stanowi zakonnemu. Strzeż przed małodusznością, rutyną, 
lenistwem, wygodnictwem i laicyzacją. Miej w swej opiece wszystkie wspólnoty i 
zgromadzenia zakonne. Broń je od jawnych i ukrytych wrogów, a szczególnie przed 
zakusami złego ducha. Spoglądaj łaskawym okiem na nasze domy, napełniaj je 
wspaniałomyślnymi osobami, zdolnymi chwalić Boga i służyć bliźnim. Rozlej swoje 
błogosławieństwo na wszystkie nasze wspólnoty, abyśmy zawsze mogli głosić światu 
swym życiem i przykładem szczęście Wspólnoty Domku Nazaretańskiego oraz  wartości 
życia wiecznego. Amen. 
 

Kontemplacja 
 

Spotkanie proroka (Łk 2, 22-39) 
 
Modlitwa przygotowawcza 
 
Proszę Cię, Panie Boże, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w 
sposób czysty do służby i chwały Twojego Boskiego Majestatu. (CD 46) 
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Wprowadzenie 1 
 
Przypomnieć sobie historię tego, co ma się kontemplować, a co zapowiadali już 
prorocy: "Oto Ja poślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną, a potem nagle 
przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie" Ml 3,1.  
Tutaj wyobrazić sobie Jezusa, Maryję i Dzieciątko Jezus w świątyni Jerozolimskiej. 
Rodzice przynoszą Dzieciątko, aby je przedstawić Panu i ofiarować za Niego parę 
synogarlic lub dwa młode gołębie. Widzieć proroka Symeona, który przez wiele lat 
czekał na spełnienie się Bożej obietnicy. 
 
Wprowadzenie 2 
 
Prośba o owoc kontemplacji: 
Prosić o dogłębne poznanie życia ukrytego Pana Jezusa przy boku św. Józefa i Maryi, 
aby Go bardziej kochać i naśladować. 
 
Punkt 1 
 
W świątyni jerozolimskiej, gdzie udał się Józef z Maryją, aby przedstawić Panu Dziecię, 
spotkają proroka Symeona. Symeon przedstawia żarliwość oczekiwania mesjańskiego 
w Starym Testamencie. Należał do tych Żydów, którzy żyli wiarą i traktowali poważnie 
swą nadzieję. Ta nadzieja stanowiła jedyną rację jego życia.  
Przed Symeonem stanął Józef. On także był prawy i pobożny. Józef z pełnym podziwu 
zdumieniem słuchał starca nazywającego Dziecię "światłem na oświecenie pogan i 
chwałą ludu Izraela" Łk 2, 32. Hołd starca napełnił entuzjazmem młodą duszę Józefa. 
Pomógł mu zrozumieć wspaniałość i moc, która się ukrywała w pozornej słabości 
Dziecka. Ale Symeon ukazał również inną, ciemniejszą stronę przyszłości. Zwrócił się do 
Maryi: "A Twoją duszę miecz przeniknie". Nie uczynił żadnej aluzji do cierpienia Józefa. 
Jednakże w ich obecności wypowiedział proroctwo. Józef słysząc je poczuł, że zraniona 
została podwójna miłość: do Jezusa i Maryi. Nie mógł być dotknięty boleśniej. Można 
go sobie wyobrazić, jak przez chwilę zastygł w miejscu i pytał samego siebie, czy dobrze 
zrozumiał słowa proroka. Odtąd nie będzie mógł patrzeć tak, jak dotychczas na Jezusa i 
Maryję. Wraz z Nimi będzie szedł ku dramatowi i wie o tym. Proroctwo Symeona 
nadało życiu Józefa najgłębszą orientację zbawczej ofiary.  
Kontemplując tę prawdę postarać się odnieść ją do swojego życia, powołania, służby. 
 
Punkt 2 
 
Dialog z Bogiem: 
 
Rozmowa końcowa 
 
Odmówić "Ojcze nasz" i modlitwę: 
Zabierz, Panie, i przyjmij całą wolność moją, pamięć moją i rozum, i wolę mą całą, 
cokolwiek mam i posiadam. Ty mi to wszystko dałeś - Tobie to, Panie, oddaję. Twoje 
jest wszystko. Rozporządzaj tym w pełni według swojej woli. Daj mi jedynie miłość twą 
i łaskę, albowiem to mi wystarcza. Amen. (CD 234) 
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Ks. Jan Berthier: Akt miłości do Jezusa i Maryi 
(29 stycznia 1867) 

 
Na jej cześć będę odmawiał następujący akt: 
 
 Maryjo, odwieczna Dziewico, wybrana od wieków jako słońce, w poczęciu 
Niepokalana, łaski pełna, Córko Ojca, Matko Syna, Oblubienico Ducha Świętego, dzisiaj 
obieram Ciebie za moją Matkę. Chcę Cię mieć za swoją jedyną Oblubienicę, 
Najpiękniejszą. Rezygnuję i odrzucam wszystko co ziemskie. Pragnę, by wszystkie 
poruszenia mojego serca były skierowane ku Tobie, bym nie kochał tego co ziemskie, 
nawet w sposób naturalny. Urzekaj mnie więc swoim widokiem i pięknością, okaż mi 
swoją łaskawość i panuj nad moimi zmysłami, żebym nie żywił żadnych 
nieuporządkowanych pragnień; panuj nad moją wyobraźnią, by się napełniała Twoją 
doskonałością i pięknością; panuj nad moim rozumem, abym z każdym dniem coraz 
lepiej poznawał Ciebie i Twojego Syna, na tym bowiem polega życie wieczne; panuj nad 
moim sercem, aby ku Tobie kierowało wszystkie swoje uczucia; panuj nad moją wolą, 
by dążyła do tego, co Twoje i wybierała zawsze to, co jest miłe Tobie i 
Jednorodzonemu Synowi Twojemu. Maryjo, bądź Oblubienicą mojego serca, a 
wówczas będę przemawiał do Pani, chociaż jestem prochem i pyłem. 

Mnie, słudze najpokorniejszemu godzi się powiedzieć swojej Pani to, co niegdyś 
mówił Twój Syn swojej Służebnicy. 

Proszę Cię, Matko, nie o cud lecz o łaskę, której łatwo możesz mi udzielić jako 
znak pozwolenia: Uwolnij mnie od wszelkich niegodnych uczuć mojej natury. 

Zamiast obrączki będę zawsze nosił na swoim sercu znak Twojego 
Niepokalanego Poczęcia, bym o każdej godzinie dnia i nocy pamiętał o najsłodszej 
Oblubienicy mojej. Ponieważ dla oblubieńców wszystko jest wspólne, uczyń mnie 
uczestnikiem niebieskich darów, rozdawczynią których zostałaś ustanowiona, ja zaś 
będę się starał o Twoją cześć i głosił miłość, zarówno w prywatnych rozmowach, jak i w 
świętym sakramencie pojednania oraz w publicznych przemówieniach. 

Kontrakt ten podpisuję 
 
Jan Maryi 
 

ROZWAŻANIE MĘKI JEZUSOWEJ 
 
Dla wyjaśnienia 
 
 Wydarzenia poniżej opisane są przeznaczone na uprzytomnienie sobie 
"Jezusowej drogi ku śmierci". Uczestnik ćwiczeń duchownych powinien uczyć się 
rozumieć i przyjmować Jego drogę ku śmierci na horyzoncie jako drogę ku życiu. Na 
modlitwie powinien starać się włączyć w odpowiedź Jezusa daną Ojcu.  

Trzeba w to włączyć również dobrowolnie podjęte decyzje. Wszystko, 
dosłownie wszystko, czym jesteśmy i z czym mamy do czynienia, zostanie poddane 
prawu pszenicznego ziarna. 
 Podczas tej fazy nie trzeba potęgować w sobie przeżyć Męki Jezusowej. 
Wskazówki św. Ignacego zawarte w „Ćwiczeniach duchownych” mogłyby to właśnie 
sugerować (por. ĆwD 195, 197, 203, 206). 
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 Te wskazówki mogłyby prowadzić uczestnika do prywatnego przedstawienia 
Męki Pańskiej. Tutaj jednak o to nie chodzi. 
 Podczas rozważania tajemnicy Męki Pańskiej chodzi raczej o uświadomienie 
sobie, jak śmiertelnie poważnie traktuje nas Bóg. Dlatego też wszystko, co mogłoby 
przeszkadzać takiej świadomości, powinno zostać odłożone na bok. Tak więc uczestnik 
ćwiczeń może prosić i starać się o to, by misterium Męki Pańskiej przyjąć jako 
tajemnicę, skoncentrować się na odpowiedzi Jezusa danej Ojcu, a swoich doświadczeń 
i myśli nie ograniczać do uczuć lęku i nonsensu, pustki i osamotnienia. 
 
 

OSTATNIA WIECZERZA 
 
O co tu chodzi: 
„Jezus widząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy 
swoich, którzy byli na świecie, do końca ich umiłował (J 13,1)”, dał im siebie w znaku 
Eucharystii, zanim jeszcze przyszli siepacze, żeby Go pojmać. 
 
O co mam prosić: 
Bym zdecydowanie realizował to, co Jezus dał mi poznać jako moją drogę. 
 
Jak mam się modlić: 
 

Dzień Pismo św. Moje życie 

A Mk 14,3-9 „Uczyniła co mogła”. A do czego ja jestem gotowy? 

B Łk 22,14-20 Zasiadam wraz z uczniami do stołu. Jezus daje mi siebie w 
znaku chleba i wina, podobnie jak innym. Pan bierze mnie, 
wypowiada nade mną dziękczynienie, łamie mnie i daje mnie 
w darze braciom i siostrom, bym był obecny wśród nich: 
„Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem”. 

C Powtórzenie  

D J 13,1-17 W dobrowolnej swojej miłości czyni Jezus rzecz ostatnią: 
Pochyla się przed swoimi uczniami, klęka przed nimi i 
obmywa im nogi, nie wyłączając swego zdrajcy. Jezus w 
swojej miłości pragnie także i mnie umyć nogi. Czy pozwalam 
na to, by Bóg mi pomagał? 

E J 17,1-26 Modlitwa Jezusa o jedność: „Ojcze… aby stanowili jedno, jak 
My stanowimy jedno, Ja w nich, a ty we Mnie”. 

F Powtórzenie  

G  Zastosowanie poglądowe (zob. strona 5) 

 
Uwaga! Duże litery w tabelce oznaczają dni tygodnia. 

Na co mam codzienni zważać: 
W jakim stopniu Eucharystia jako uobecnienie Jezusowego oddania się jest dla 

mojego życia centralnym źródłem mocy? 
 

Zalecana lektura: 
Konstytucje 40, 41, 42. 

Moje uwagi i spostrzeżenia: 
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Temat miesiąca: 
 

Moja wiara wobec wiary św. Józefa 
(stała, czynna, pełna zawierzenia, skoncentrowana na Jezusie) 

 
Intencja modlitewna: 
 
 O pełne zaufanie na wzór św. Józefa w moc i dobro kochającego i powołującego 
nas Ojca, a także o potrzebne łaski dla Braci z naszego Zgromadzenia. 
 
Pro memoriam: 
 

Wybór Józefa przez Boga przypominał sytuacje wielkich patriarchów Starego 
Testamentu Abrahama i Mojżesza. Bóg powiedział do Abrahama: "Wyjdź z twojej ziemi 
rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę". Przed Abrahamem i przed 
Józefem w pewnym momencie stanęła wielka niewiadoma. Jedynym pewnikiem w tej 
sytuacji był Bóg, który żądał pełnego zaufania. Bądźmy tymi, którzy jak Abraham, 
Mojżesz i św. Józef "uwierzyli nadziei wbrew nadziei". Pamiętajmy, że 19 marca 
obchodzimy Uroczystość Tego, który uczy nas,  że nie należy stawiać Panu Bogu 
żadnych warunków. 
 
Współbraciom świętującym swoje imieniny życzymy ufności dziecka w spotkaniu z 
Bogiem 
 
01. Kl. Radosławowi Rafałowi, Kl. Radosławowi Ciepłuchowi, 04. Ks. Kazimierzowi 
Woźnemu, Ks. Kazimierzowi Borynie, Ks. Kazimierzowi Fiedniowi, Ks. Kazimierzowi  
Świderskiemu,  05. Kl. Adrianowi Jacek 07. Kl. Tomaszowi Hakubie,  12. Ks. Grzegorzowi 
Górnikowi, Dk.. Grzegorzowi Kamińskiemu, 17. Ks. Zbigniewowi Dykielowi, 19. Ks. 
Józefowi Żołnie, Ks. Józefowi Kulakowi, Ks. Józefowi Pleszczyńskiemu, Ks. Józefowi 
Meiselowi, Ks. Józefowi Żebrowskiemu, Ks. Józefowi Bobełowi, Ks. Józefowi 
Pociaskowi, Br. Józefowi Winkelmannowi, Br. Józefowi Staszewskiemu, 25. Br. 
Marianowi Baranowi, 26. Ks. Teodorowi Pająkowi, 29. Br. Janowi Dziarnowskiemu. 
 
 
 

Wypowiedzi Ojca Założyciela 
 
1. Aby coraz doskonalej zachowywać śluby trzeba ciągle mieć przed oczyma ideał 
ubóstwa, posłuszeństwa i czystości, jakim jest dla nas Święta Rodzina. Jedynie 
ukochanie go i uczynienie wzorem swojego życia pozwoli nam na całkowite złożenie 
ofiary z siebie Bogu. 
3. Prawdziwa radość jest owocem Ducha Świętego i zawsze towarzyszy miłości. 
Dlatego starajmy się usilnie być apostołami radości, aby w ten sposób głosić miłość 
Boga do ludzi. 
4. Zakonnik zobowiązany jest do zachowywania dyskrecji. Zatem nasza mowa winna 
być prosta, skromna i nie obraźliwa dla nikogo. 
6. Czas należy traktować jak cenny dar, którego nie wolno nam nierozsądnie 
roztrwonić. Dlatego należy ciągle (także i po skończeniu formacji seminaryjnej) 



51 

 

pogłębiać swoją wiedzę pamiętając, by nie tracić czasu na zbędne zajęcia, prace i 
rozrywki. 
7. Należy dobrze poznać regułę Zgromadzenia i uczynić ją tematem osobistych 
rozmyślań. 
9. Porządek jest źródłem pokoju tak osobistego jak i całej wspólnoty. 
10. Każdego misjonarza na wzór św. Franciszka Ksawerego winna cechować 
stanowczość  oraz  nieskazitelna moralność, której nie będzie mogła zmienić żadna 
okoliczność. 
11. Okrutną litością jest nie uświadamianie współbratu jego wad. Jednak trzeba 
upominać w duchu głęboko pojmowanej miłości bliźniego. 
12. Nasze zachowanie winna cechować postawa miłości bliźniego, kultura osobista 
oraz skromność. 
15. Brak pokory winien budzić w nas niepokój,  gdyż pycha jest źródłem słabości. 
20. Należy rozsądnie dobierać osobistą lekturę, aby nie czytać książek 
bezwartościowych, wprowadzających jedynie zamęt. 
24. Najbezpieczniejszą droga dla zakonnika, jako dla osoby poświęcającej się Bogu, jest 
posłuszne wykonywanie Jego woli. 
26. Intencja z jaką wykonuje się różne dzieła świadczy o duchowości człowieka. 
27. W naszym życiu, a szczególnie w kontaktach z innymi ludźmi, winniśmy być 
"wielkimi poszukiwaczami" dobra i tego wszystkiego, co jest pozytywne, tego, co łączy 
a nie dzieli. Nie chodzi tu jednak o puste prawienie komplementów. 
31. Przywiązanie i wierność w przyjaźni pozyskują serca. 
      Stałość i gorliwość zdobywają poważanie i szacunek. 
39.Główna przyczyną naszych błędów jest pycha i zmysłowość, które bardzo utrudniają 
czynienie dobra. Dlatego należy usilnie starać się pozbywać wszelkich wad, a 
wypracowywać cnoty. 
42. Nieposłuszeństwo przełożonemu jest źródłem podziałów. 
43. Nie ma nic gorszego, niż takie nasze zachowanie, które zniechęca innych do 
gorliwego wykonywania swoich zadań. Podjęcie jakiegoś dzieła zobowiązuje bowiem 
do gorliwej pracy. 
 
(Adnotationes P. J. Ferrand. Grave (1901-1908) 
 
 

Bóg moim Ojcem. Na ciebie całkowicie się zdaję 
 

Bóg jest moim Ojcem. Te proste słowa są wyrazem najważniejszego proroctwa, 
które dotyczy człowieka i odpowiedzią na wszystkie pytania postawione tajemnicy 
życia, które pojawiło się na małej planecie zwanej Ziemią. 

To proroctwo dotyczy całego stworzenia, odpowiada na wszystkie problemy, 
gasi wszelkie pragnienia, wypełnia każdą nadzieję, uzasadnia wszelkie oczekiwania, 
oświetla ciemność, mówi, kim jest człowiek. 

Kto w nie wierzy, przebywa w światłości, kto nie wierzy, pogrążony jest w 
ciemności. Kto pokłada w nim nadzieję, tego serce przepełnia radość, kto zaś nie 
pokłada w nim nadziei, żyje w udręce. Kto je kocha, cieszy się życiem, kto go nie kocha, 
przebywa w cieniu śmierci. 

Jakie znaczenie może mieć życie człowieka na ziemi, jeśli to życie nie łączy się z 
nurtem wiecznego życia Boga? Jakie znaczenie może mieć ojcostwo człowieka, jeśli 
jego przeznaczeniem jest nicość? Może logika życia zamyka się w śmierci? Może na 
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radość ze światła zapuszczają swoją kurtynę wieczne ciemności? Może ogień miłości 
zgaśnie w lodowatym zimnie kresu wszystkiego? Nie! 

Człowiek wyczuwał zawsze to proroctwo i w tym proroctwie o ojcostwie Boga, 
które tak doskonale wyraził święty Paweł w liście do Efezjan słowami "przeznaczył nas 
dla siebie jako przybranych synów" (1, 5), zawarł całą siłę życia i odwagę oczekiwania w 
nadziei. Pod każdą szerokością geograficzną. We wszystkich czasach. 

Człowiek pojawił się bowiem na ziemi już jako "powołany" i w głębi swojego 
serca potrafił powoli odkryć swoje powołanie do godności syna. 

Zupełnie słusznie stwierdził Tertulian, że człowiek rodzi się "z natury 
chrześcijaninem", a więc jest tak przygotowany i ukształtowany, aby słuchać orędzia 
Chrystusa. A to orędzie streszcza się właśnie w słowach: "Bóg jest moim Ojcem - Bóg 
jest twoim Ojcem, człowieku!" 

Jezus jako Ten, który "przychodzi z wysoka i wie wszystko", tylko dawał 
świadectwo prawdy, która już się stawała, oznajmiając to, co postanowił w swojej 
miłości Ojciec, i objawiając tajemnicę ukrytą od wieków w Bogu. 

To postanowienie zostało już jednak wszczepione w serce człowieka, a w 
tajemnicy zawierała się istota jego stworzenia przez Boga. 

Odkryłem to w nadziei pokładanej przez ubogich i wydziedziczonych. Wyraźnie 
to dostrzegłem w cierpliwości Hindusów i w ich sposobie praktykowania medytacji nad 
brzegami Gangesu. 

Widziałem to w pełnych ufności oczach Beduina na pustyni, gdy Sowim 
Inszallah  świadczył o nadziei na jutro, które jest tak niepewne dla słabego stworzenia. 

Tak, człowiek wyczuł swoje przeznaczenie, chociaż w niewyraźny sposób, i 
znalazł w nim odwagę do życia i siłę do wyczekiwania. Dlatego warto jest żyć, skoro 
Bóg jest moim Ojcem. Dlatego potrafię oczekiwać, skoro to On wychodzi mi na 
spotkanie. 
 

Jeśli Bóg jest moim Ojcem, mogę być spokojny i żyć w pokoju: jestem 
zabezpieczony na życie i na śmierć, na doczesność i na wieczność. A jak przedziwne jest 
to moje zabezpieczenie! Byłoby bluźnierstwem mówić z trwogą: "W 2000 roku będzie 
nas siedem miliardów. Któż nas wyżywi?", ponieważ spichlerze Boga są pojemniejsze, a 
Jego możliwości większe, niż mój lęk. 

Jeśli Bóg jest moim Ojcem, to ja coś znaczę i odnajduję w Nim prawdziwą 
godność. Jeśli Bóg jest moim Ojcem, nie będę powtarzał do znudzenia pytania: 
"dlaczego... dlaczego... dlaczego?", ale będę mówił z poczuciem realizmu i z ufnością: 
"Ty wiesz... Ty wiesz... Ty wiesz". 

Jeśli Bóg jest moim Ojcem, nie będę przypisywał obfitych zbiorów tylko 
nawozom mineralnym i jakości nasion, ale będę wciąż powtarzał to, co On sam zalecił 
mi mówić: "Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj", przyjmując z odwagą i 
spokojem niepomyślne warunki atmosferyczne i napięcia w biegu historii. 

Jeśli Bóg jest moim Ojcem, nie będę przypisywał wydarzeń dnia przypadkowi, 
ale będę w nich odczytywał przejawy Jego miłości. 

Jeśli Bóg jest moim Ojcem, nie będę tracił wiary z powodu jakiegoś naturalnego 
kataklizmu, nie mogąc już znaleźć związku między miłością i przeciwnościami losu, 
istnieniem Boga i nieszczęściem, które we mnie godzi. 

Bóg jest Bogiem i Panem wszechświata nawet wtedy, gdy trzęsie się ziemia i 
wylewają rzeki; jest Ojcem nawet wówczas, gdy z zimna kostnieją mi ręce lub jakiś 
wypadek czyni mnie kaleką na całe życie. 
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Prawda, że Bóg istnieje i jest moim Ojcem, oznacza dla mnie, Jego syna, iż na 
przekór wszystkiemu jest On zdolny przemienić w dobro to, co my nazywamy złem, i 
tak pokierować tajemniczymi i niezrozumiałymi dla nas wydarzeniami, by stały się one 
korzystne i owocne dla Jego dzieci zgodnie ze słowami Pisma świętego: "Bóg obchodzi 
się z wami jak z dziećmi. Jakiż to bowiem syn, którego by ojciec nie karcił?" (Hbr 12, 7). 

Dotykamy tu jednak bardzo istotnego zagadnienia, które utrudnia patrzenie na 
otaczającą rzeczywistość zwłaszcza temu, kto nie ma jeszcze silnej wiary i posiada 
ograniczoną wizję całości. 

Między proroctwem objawionym przez Słowo Boże a tym, co ukazuje się 
naszym oczom, istnieje wyraźne rozdarcie, pewnego rodzaju ciągła sprzeczność. 

Śmiem nawet twierdzić, że to, co widzę, jakby zostało owładnięte przez kogoś 
lub przez coś, aby zaprzeczyć proroctwu. 

Prorocza zapowiedź obiecuje Abrahamowi: "<Spójrz na niebo i policz gwiazdy, 
jeśli zdołasz to uczynić.> (...) <Tak liczne będzie twoje potomstwo>" (Rdz 15, 5). 

A rzeczywistość konkretna zda się odpowiadać: Jakże to możliwe? Masz już sto 
lat a łono twej żony Sary jest niepłodne i nadwątlone podeszłym wiekiem. 

Jezus wypowiada słowa nad chlebem i winem: "To jest Ciało moje; to jest Krew 
moja". Rozum nasz odpowiada: Jakże to możliwe? "Trudna jest ta mowa" (J 6, 60). 

Jezus mówi mając na myśli siebie i swój bliski los: "Zburzcie tę świątynię, a Ja w 
trzech dniach wzniosę ją na nowo" (J 2, 19). 

Kiedy Tomasz dowiaduje się, że widziano Zmartwychwstałego, wyraża z 
uniesieniem swoją niewiarę: "Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie 
włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę" 
(J 20, 25). 

Dlatego też, gdy wypowiadam proroctwo dotyczące wszechświata, że "Bóg jest 
Ojcem", które stoi w sprzeczności z tym, co się ukazuje moim oczom, wszystko 
jednogłośnie mi odpowiada: Brednie! Jak to możliwe? Spójrz na przejawy 
niesprawiedliwości, spójrz na głodujących, spójrz, jakim piekłem stało się życie ludzkie! 
Jak to możliwe, żeby Bóg był Ojcem? 

Moje dziecko umarło, więc jak to możliwe, żeby Bóg był Ojcem? 
Potrącił mnie samochód i zostałem kaleką na całe życie. Dlaczego On nie 

przyszedł mi wówczas z pomocą? 
Pracowałem przez całe życie, aby wybudować sobie dom i żyć spokojnie. I oto 

pożar zniszczył mi go doszczętnie. Dlaczego On mi nie pomógł? 
Byłem tak szczęśliwy z żoną i małymi dziećmi. Zaczynało mi się dobrze powodzić 

po tylu trudach i wyrzeczeniach. Teraz leżę chory na białaczkę, która mnie powoli 
zżera. Jak więc możesz mi wmawiać, że Bóg jest Ojcem? 

Zapewne niełatwo odpowiedzieć na te wszystkie zarzuty. Niełatwo uwierzyć w 
proroctwo, które tryska ze Słowa Bożego. Dla mnie samego wiara była w życiu 
największą trudnością. A sądzę, że i dla was także. Wiara nie należy bowiem do 
porządku natury: jest ona już Boskim wymiarem w nas. Rozum w żaden sposób nie 
pozwala mi stwierdzić obecności Chrystusa w sakramencie Eucharystii lub Jego 
zmartwychwstania. Tu konieczna jest wiara. A wiara jest cnotą teologiczną, którą nam 
daje Bóg, jak chce i kiedy chce. 

Wiem o tym, że rzeczywistość widzialna zaprzecza rzeczywistości niewidzialnej, 
wiem także, iż wydarzenia doczesne są niezrozumiałe i wciąż się ścierają z 
eschatologiczną wizją królestwa niebieskiego. Ale wiem również, i tego doświadczyłem 
tysiąc razy, że gdy wierzę i utrzymuję z całych moich sił, iż słowo Boże jest wieczne i że 
to proroctwo się spełni, wtedy wstrząsam rzeczywistością widzialną, przezwyciężam 
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siłę ciążenia, wkraczam w krąg światła, żyję rzeczywistością Bożą, urzeczywistniam w 
sobie królestwo Boże, zwyciężam świat, który mnie otacza i usiłuje mnie zadusić. 

Gdy wierzę, nie jestem już zwykłym człowiekiem, jestem już synem Bożym. A 
jestem synem Boga, który jest Panem wszechświata i rządzi królestwem powołującym 
swoich obywateli na tym świecie, ale prowadzącym ich następnie ku tajemniczej 
rzeczywistości, która nie jest już z tego świata. 

I rzeczywiście, z jaką odpowiedział On temu, kto Go zapytał, czy jest królem: 
"Królestwo moje nie jest z tego świata" (J 18, 36). 

Trudno zawsze pamiętać o tej prawdzie. Rzeczywistość widzialna łatwo każe 
nam zapominać o rzeczywistości niewidzialnej. Ten świat doczesny stwarza nam takie 
warunki, że z trudem przychodzi nam myśleć o istnieniu innego świata. 

To wszystko ciągle nas zdumiewa, a nawet gorzej, wywołuje w nas zgorszenie. 
Jeśli umiera dziecko, pytamy rzeczywistość niewidzialną bolesnym krzykiem: 

Dlaczego? 
Jeśli po zbudowaniu domu, założeniu rodziny, radosnym życiu z dziećmi, 

pozostajemy osamotnieni w naszej starości, to, patrząc na klęskę naszej przeszłości, 
jeszcze popadamy w zdumienie i chwytając się rozpaczliwie resztek, jakie nam zostały, 
harujemy dalej, by przedłużyć choćby trochę nasz pobyt na ziemi nie troszcząc się 
zupełnie o to, że powinna nas całkowicie pochłaniać właśnie rzeczywistość 
niewidzialna, aby nas przemienić i wyrwać z rzeczywistości ziemskich. 

Ziemia nie jest celem samym w sobie. To, co teraz widzę, jest tylko początkiem: 
pełnię rozwoju zobaczę potem. Gdyby ziemia była celem, byłaby niezrozumiała, wręcz 
dla nas wroga. Gdyby była celem, gdyby tutaj kończyła się nasza bolesna historia 
ludzka, nie miałbym żadnych skrupułów, aby zaliczyć do największych zbrodniarzy 
Tego, kto ją w taki czy inny sposób wymyślił, zbudował i puścił w ruch. 

Może zdumiewa was fakt, że ktoś na skutek wypadku drogowego ma zupełnie 
uszkodzone nogi, jakaś piękna dziewczyna - zniekształconą twarz. 

Wejdźcie do zakładów dla obłąkanych, a zobaczycie, że tu prawie wszystko jest 
jednym wielkim wypadkiem drogowym, w którym pomnaża się wprost do 
nieskończoności niewytłumaczalne zniekształcenia człowieka. 

Może gorszy was, że w państwach o dyktaturze wojskowej torturuje się przez 
parę nocy partyzanta schwytanego w lesie? 

Dlaczego zaś nie należy się gorszyć okrutnymi torturami, jakie zadaje natura 
umierającym na raka całymi miesiącami, a nawet latami? 

Wszystko, co mnie otacza, jest niedoskonałe, niezrozumiałe, tymczasowe, 
bolesne, nieujarzmione do tego stopnia, że gdybym nie uważał tego za część większej 
całości, za pierwszy czas, po którym nastąpią inne, lepsze czasy, za początek tego, co 
ukaże się w pełni w dalszym rozwoju, to nie mógłbym się obejść bez pozwania do sądu 
nawet samego Boga za to, że stworzył rzeczy tak źle: ziemię, na której istnieją 
trzęsienia, czy niebiosa tak rozszalałe, że potrafią zburzyć nędzne lepianki ubogich 
rybaków. 

Wobec takiej rzeczywistości, tej całej rzeczywistości widzianej z perspektywy 
człowieka, pozostaje nam jedno wyjście: albo ją przekląć jako zwyrodniałą córkę 
obłąkanego ojca, albo ją przyjąć jako tajemnicę. 

Duch Boży, który zamieszkuje we mnie, mówi mi, bym ją przyjął jako tajemnicę. 
I poświadcza to ustawicznym głosem. I ja świadczę o tym swoim braciom i mówię im: 
"Tak, Bóg jest Panem wszechświata!" Jest Panem, nawet gdy morze szaleje. Jest 
Panem, nawet gdy cierpię i płaczę. Jest Panem, nawet gdy mój dom zostaje zniszczony 
przez czas. Jest Panem, nawet gdy przychodzi na mnie godzina śmierci. 
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Właśnie godzina śmierci jest tym momentem, który wyjaśni mi wszystko. Jest 
wprawdzie momentem niezrozumiałym dla mnie, syna człowieczego, ale stanie się 
światłem dla mnie, syna Bożego. 

Dopiero umierając zrozumiem zagadkę życia. Dopiero umierając, pod ciężarem 
wszechświata albo rozżarzony niewymierną wprost temperaturą miłości, wybuchnę w 
wieczność Boga. 

Śmierć jest bramą prowadzącą do zmartwychwstania. Śmierć jest wejściem w 
pełnię życia. Śmierć jest największą tajemnicą, która domaga się całkowitego 
wyjaśnienia. 
 
 

Święty Józef opiekunem św. Rodziny 
 
Modlitwa do św. Józefa w różnych potrzebach 
 
 Święty Józefie, Twoja moc rozciąga się na wszystkie nasze sprawy. Ty umiesz 
uczynić możliwym to, co wydaje się być niemożliwym. Spójrz z ojcowską miłością na 
wszystkie potrzeby duszy i ciała. Udziel mi łaski o którą Cię z ufnością proszę. Amen 
 
 

WIERZĄCY W MROKU 
 
 Opowiedziawszy o spotkaniu Symeona i Anny, św. Łukasz tak kończy opis 
ofiarowania: "A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do 
swego miasta - Nazaret" (Łk 2, 39). 
 Słowo "miasto" było zbyt wielkie dla małej osady, jaką był Nazaret. W 
porównaniu z przepychem świątyni jerozolimskiej, który Józef oglądał na własne oczy, 
jego własne miasteczko musiało mu się wydać jeszcze mniejsze niż przed podróżą. Ze 
światła wszedł w cień. 
 Prawdę mówiąc, wszedł w cień z Tym, który miał być światłością narodów. Był 
to kontrast, który odtąd miał wypełniać życie Józefa. Przez długie lata wypadło mu żyć 
wraz z Mesjaszem w ramach pozornie nie przystosowanych do tak wielkiej Jego 
godności. 
 Miasto Jerozolima, stolica i centrum życia religijnego Żydów, wydawała się dla 
Niego środowiskiem o wiele stosowniejszym. Byłoby to całkiem naturalne, gdyby ona 
była rezydencją Tego, który miał wybawić naród. Tymczasem zamiast mieszkać w 
Jerozolimie, Jezus żył gdzież w Galilei, w miasteczku bardzo skromnym, nie zwracając 
niczyjej uwagi i nie cieszącym się zbytnim szacunkiem u współczesnych. "Z Nazaretu - 
zawoła po latach Natanael - czyż może być coś dobrego?" (J 1,46). 
 Józef jednak kochał swe miasteczko i kochając je zaczął rozumieć, dlaczego Bóg 
wybrał raczej Nazaret niż inne miejscowości, które miały więcej danych na to, aby 
wśród nich wzrastał Mesjasz. Był w tym znak wszechmocy Bożej, która chciała, aby 
Zbawiciel był tuż, bliski ludowi, wmieszany w lud prosty i ubogi.  
 To, co później zdezorientowało Natanaela i sprawiło, że zawahał się przez 
chwilę, czy dać wiarę Jezusowi, nie zachwiało wiary Józefa. Nazaret był odpowiednim 
środowiskiem dla Tego, który miał nauczać miłości. 
 Przeciwnie, bardzo głęboko musiała zadziwiać Józefa i stać się problemem dla 
jego wiary zwyczajność życia Dziecka i zwyczajność Jego rozwoju. Naturalnie, wszyscy 
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rodzice zachwycają się rozwojem swych dzieci i mają słuszność. Tych zachwytów Józefa 
i Maryi nie brakło i dla Jezusa, a echo tego znajdujemy w Ewangelii w pełnych podziwu 
wspomnieniach Maryi: "Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a 
łaska Boża spoczywała na Nim" (Łk 2,40). Podobnie jak Maryja, Józef obserwował z 
zachwytem postęp Dziecka i dostrzegał nadprzyrodzoną łaskę, która Je napełniała. Ten 
rozwój jednak dokonywał się w tajemnicy. Na zewnątrz nic nie pozwalało odgadywać 
zbawczej misji wyznaczonej Dziecięciu. 
 Wiemy, że wygląd zewnętrzny niczym nie wyróżniał Jezusa od innych, bo nawet 
Jego krewni na początku działalności publicznej Jezusa nie wierzyli w Jego misję. 
Myśleli nawet, że stracił rozum i chcieli Go zabrać do domu (por. Mk 3, 21. 31). Nie 
zauważyli u Jezusa nic, co by Go wynosiło ponad poziom ludzi miasteczka. Ani wyższość 
inteligencji, ani doskonałość świętości, ani wola zbawienia nie narzuciła się oczom tych, 
w których bliskości żył Jezus.  
 Ta zwyczajność życia codziennego Jezusa wystawiła również wiarę Józefa na 
ciężką próbę. Można by myśleć, że życie w stałej bliskości Jezusa powinno ułatwić 
wiarę. Lecz właśnie zażyłość z kimś przeszkadza często dostrzec jego wielkość. Nawet 
Jezus robi aluzję do tej trudności mówiąc: "Zaprawdę powiadam wam: żaden prorok 
nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie" (Łk 4, 24). 
 W stałej poufałości z Dzieciątkiem Józef musiał czynić wysiłki, aby nadal wierzyć 
w Jego przyszłość i nadludzką wielkość. W domku nazaretańskim ta wiara była 
osłonięta gęstym mrokiem. Józef musiał wierzyć, że Jezus jest daleko większy niż się 
wydaje. Wiara Józefa musiała odważnie wznosić się ponad rzeczywistość rodzinną, 
ponad to, co widział każdego dnia. A przecież Józef nigdy nie pozwolił sobie na 
odstępstwo od tej wiary. Odkąd anioł mu oznajmił przeznaczenia Dziecka, uwierzył w 
nie z całej duszy. Poprzez wszystkie wydarzenia ta wiara nie przestawał się wzmacniać i 
rozwijać wraz z wiarą Maryi. W cieniu Nazaretu wzrastał żar tej wiary, jak wzrastał sam 
Jezus. 
 Im bardziej przedłużało się życie ukryte, tym bardziej wiara Józefa stawała się 
zasługująca. Józef opierał swą wiarę na objawieniu anioła, który mu oznajmił, że Jezus 
będzie Zbawicielem. Lecz w miarę jak lata mijały, musiał się dziwić coraz więcej, że nic 
nie zapowiadało tej misji zbawczej. Nawet po skończeniu dwudziestu lat Jezus nadal 
pozostawał w cieniu, uprawiał rzemiosło, które nie miało nic wspólnego z rolą 
Mesjasza, do której był wezwany.  
 Można tu przypomnieć wątpliwości, które nachodziły Jana Chrzciciela już w 
ciągu życia publicznego Jezusa. Czy Poprzednik rozpozna Zbawiciela i da wyraz swojej 
wiary i nadziei. Lecz później zdziwi się, że Jezus nie porywa się z zapałem do swego 
chwalebnego przedsięwzięcia, nie angażuje swej mocy zbawczej, by założyć królestwo 
mesjańskie. Jak będzie się wahał i wyśle swoich uczniów, aby zapytali, czy Jezus jest 
zapowiedziany Mesjaszem (por. Mt 11, 3; Łk 7, 19).  
 Te wątpliwości Jana pozwalają nam lepiej zrozumieć próbę wiary Józefa, skoro 
przez tyle lat musiał stwierdzać, że Jezusa jako dziecko, a później młodzieniec z 
Nazaretu, był bardzo mało podobny do tradycyjnego obrazu chwalebnego Mesjasza. 
Lecz wbrew temu stwierdzeniu, w którym dopatrywał się ukrytej tajemnicy, nigdy nie 
poddawał wątpliwości tego, co powiedział mu anioł, ale trwał w wierze, co więcej 
wierzył, uwierzył w Mesjasza innego, niż Go przedstawiała  wyobraźnia Żydów.  
 Wiara Józefa nie był więc wiarą łatwą, wolną od pokus. Musiał często odnawiać 
z siłą coraz większą swoje wewnętrzne wyznanie wiary w Jezusa. W cieniu, który 
okrywał Mesjasza, umiał wierzyć coraz żarliwiej w światłość, która miała oświecić 
świat. 
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 Wiara Józefa sama przez się była coraz głębszym odkrywaniem osobowości 
Jezusa. Józef odkrywał w Nim Tego, który miał zbawić ludzi, lecz przynosił to zbawienie 
w sposób bardzo pokorny, czego nie pozwalały przewidzieć nadzieje mesjańskie 
narodu. Odkrył także w Jezusie Syna Bożego i był coraz bardziej zdumiony, znajdując w 
życiu ludzkim tak pozornie zwyczajnym wielkość boską. W sercu Józefa, podobnie jak i 
w sercu Maryi, poczęła się wiara Kościoła. I dzisiaj Józef w dalszym ciągu pociąga nas na 
drogę wiary czynnej, odważnej, stałej, skoncentrowanej na osobie Chrystusa.  
 
Jean Galot SJ 
 

NOWENNA DO ŚW. JÓZEFA 
(rozpoczyna się zawsze 10 marca ) 

 
DZIEŃ 1 
Święty Józefie, Tobie Bóg objawił przez anioła tajemnicę Wcielenia Syna Bożego. 
Wstawiaj się za nami, by Duch Święty oświecał nas swoją łaską, i naucz nas wiernie z 
Nim współpracować na drodze do zbawienia. 
 
W. Módl się za nami św. Józefie. 
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych 
 
Módlmy się:  Prosimy Cię, Panie, przez zasługi Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki 
Twojej, racz nam dopomóc, abyśmy za jego przyczyną otrzymać mogli wszystko, czego 
dla słabości naszej dostąpić nie możemy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 
Amen. 
(Wezwanie z modlitwą odmawia się w każdy dzień nowenny) 
 
DZIEŃ 2 
Święty Józefie, któryś wiele cierpiał, nie mogąc w Betlejem znaleźć miejsca w 
gospodzie dla narodzenia się oczekiwanego Zbawiciela. Ból ten jednak zniosłeś w 
milczeniu, z poddaniem się Bożej Opatrzności. Naucz nas cicho i spokojnie znosić 
wszelkie przykrości i cierpienia. 
 
DZIEŃ 3 
Święty Józefie, któryś z wielką czcią adorował Boże Dziecię, złożone w ubogim żłobie na 
sianie, naucz nas z głęboką czcią i wiarą uwielbiać Jezusa, ukrytego w Najświętszym 
Sakramencie Eucharystii. 
 
DZIEŃ 4 
Święty Józefie, któryś cieszył się z pokłonu, jaki prości pasterze złożyli Jezusowi, oraz 
pokorną wiarę Mędrców, składających królewskie dary obiecanemu Mesjaszowi, 
umocnij i nasze serca żywą wiara w tajemnice Zbawiciela, abyśmy je wyznawali nie 
tylko ustami, ale także i całym swoim życiem. 
 
DZIEŃ 5 
Święty Józefie, któryś ze spokojem ducha ufnością w opiekę Bożą znosił trudy i 
przykrości wygnania, naucz nas za twoim przykładem nie upadać na duchu wśród 
przeciwności i niepowodzeń, lecz czyniąc wszystko, co będzie w naszej mocy, pokładać 
ufność w Bożej Opatrzności, od której wszystko zależy. 
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DZIEŃ 6 
Święty Józefie, któryś przez wiele lat pracował mozolnie i uczciwie przy rzemieślniczym 
warsztacie w Nazarecie, aby zapracować na utrzymanie swej świętej Rodziny, zapal nas 
podobną gorliwością w spełnianiu naszych codziennych obowiązków i naucz nas 
uczciwości i rzetelności w pracy. 
 
DZIEŃ 7 
Święty Józefie, któryś z wiarą i miłością wpatrywał się w Jezusa i Jego cnoty sobie 
przyswajał, upodobnij nasze serca do Jego Boskiego Serca, abyśmy mogli powiedzieć o 
sobie z Apostołem: "żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus". 
 
DZIEŃ 8 
Święty Józefie, któryś życie swoje święcie zakończył na rękach Jezusa i Maryi, uproś 
nam wytrwanie w łasce Bożej do końca i razem z Jezusem i Maryją przyjdź po nas w 
ostatnią chwilę doczesnego życia, abyśmy szczęśliwie mogli przejść do królestwa 
światłości. 
 
DZIEŃ 9 
Święty Józefie, któryś jako mąż sprawiedliwy, kochający Oblubieniec Maryi, jako 
obrońca i opiekun Jezusa otrzymał w niebie szczególniejszą chwałę, bądź zawsze 
naszym orędownikiem przed obliczem Boga, abyśmy z Twoją pomocą święcie żyli i 
otrzymali szczęście wieczne. 
 
 

Wybór modlitw do św. Józefa do wykorzystania: 
 
Modlitwa papieża Leona XIII 
 Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy 
Twej najświętszej Oblubienicy, z  ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez 
miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską Twą 
troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na 
dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją i swoim potężnym 
wstawiennictwem, dopomóż nam w naszych potrzebach. 
 Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem 
Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. 
Potężny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z 
mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które 
groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła od wrogich zasadzek i od wszelkich 
przeciwności. 
 Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy z Twoim przykładem i Twoją 
pomocą wsparci, mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczne szczęście 
w niebie. Amen. 
 
Modlitwa do św. Józefa w różnych potrzebach 
 Święty Józefie, Twoja moc rozciąga się na wszystkie nasze sprawy. Ty umiesz 
uczynić możliwym to, co wydaje się być niemożliwym. Spójrz z ojcowską miłością na 
wszystkie potrzeby duszy i ciała. Udziel mi łaski o którą Cię z ufnością proszę. Amen. 
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(Możliwość przedstawienia w dowolnej wybranej formie próśb osobistych czy 
wspólnotowych). 
 
Modlitwa Wspólnoty zakonnej 
 Zwracam się do Ciebie, o nasz chwalebny Ojcze, święty Józefie, jako do naszego 
łaskawego Orędownika u Boga. Wzywamy Cię, czcimy Cię, kochamy i w Tobie 
pokładamy naszą nadzieję. Błagamy Cię, abyś nas jako dzieci swoje strzegł za życia i w 
godzinę śmierci. Oddajemy Ci troskę o nasze dusze, racz je przedstawiać Jezusowi i 
zjednoczyć je z Nim i z Maryją więzami najintensywniejszej miłości. Prowadź nas do 
ubogiej groty betlejemskiej i  żłóbka Zbawiciela. Ukaż nam w niej prawdziwe skarby 
życia pokornego i ubogiego. Uproś nam ducha głębokiego życia wewnętrznego i 
wszelkie łaski płynące z tajemnicy Boskiego Dziecięctwa. Dopomóż nam naśladować 
Twoją czystość, pokorę i posłuszeństwo Ojcu Niebieskiemu. Wyjednaj nam ducha 
modlitwy, gorliwości i wierności łasce powołania. Pomagaj nam w nabywaniu 
wszystkich cnót właściwych stanowi zakonnemu. Strzeż przed małodusznością, rutyną, 
lenistwem, wygodnictwem i laicyzacją. Miej w swej opiece wszystkie wspólnoty i 
zgromadzenia zakonne. Broń je od jawnych i ukrytych wrogów, a szczególnie przed 
zakusami złego ducha. Spoglądaj łaskawym okiem na nasze domy, napełniaj je 
wspaniałomyślnymi osobami, zdolnymi chwalić Boga i służyć bliźnim. Rozlej swoje 
błogosławieństwo na wszystkie nasze wspólnoty, abyśmy zawsze mogli głosić światu 
swym życiem i przykładem szczęście Wspólnoty Domku Nazaretańskiego oraz  wartości 
życia wiecznego. Amen. 
 
Modlitwa św. Bernarda ze Sieny 
 Pamiętaj o nas, błogosławiony Józefie i wstawiaj się za nami u Twego Jezusa, 
którego byłeś opiekunem oraz spraw, aby nam była łaskawa Błogosławiona Dziewica 
Oblubienica Twoja, a Matka Tego, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje po 
wszystkie wieki wieków. Amen. 
 
Modlitwa papieża Jana XXIII 
 O Święty Józefie, stróżu Jezusa, małżonku przeczystej Maryi, który przeszedłeś 
przez życie doskonale, spełniając swój obowiązek, utrzymując pracą rąk Świętą Rodzinę 
z Nazaretu, wspieraj przychylnie tych, którzy - ufni - do Ciebie się zwracają!  
 Ty znasz ich dążenia, ich braki, ich nadzieję, oni się do Ciebie uciekają, ponieważ 
wiedzą, że w Tobie znajdą tego, kto ich zrozumie i obroni. 
 Również i Ty zaznawałeś przeciwności, trudu, zmęczenia; ale właśnie przez te 
starania o zapewnienie bytu materialnego, Twój osiągnął najgłębszy pokój, cieszył się 
niewypowiedzianą radością z obcowania ze Synem Bożym i Maryją, Jego najmilszą 
Matką, Tobie powierzonymi. 
 Niech zrozumieją ci, których otaczasz swoją opieką, że nie są samotni w swej 
pracy, niech umieją odkrywać obok siebie Jezusa, przyjmować Go z wdzięcznością i 
strzec Go wiernie, tak jak Ty to czyniłeś. I wyjednaj, by w każdej rodzinie, w każdej 
fabryce, w każdym warsztacie, gdzie pracuje chrześcijanin, wszystko było uświęcone 
miłością, cierpliwością, sprawiedliwością, troską o dobro - ażeby łaski niebios spływały 
obficie. Amen. 
 
Modlitwa papieża Pawła VI 
 Święty Józefie, patronie Kościoła, Ty, który u boku Słowa Wcielonego trudziłeś 
się każdego dnia, aby zapracować na chleb; Ty, który zaznałeś tyle niepokoju o jutro, 
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goryczy ubóstwa, tymczasowości pracy; Ty, który promieniujesz dzisiaj, w dniu Twego 
święta liturgicznego, przykładem twej postaci skromnej przed ludźmi, ale wielkiej przed 
Bogiem - spójrz na ogromną rodzinę, która została Ci powierzona. Błogosław 
Kościołowi, przynaglając go coraz bardziej do podążania drogą ewangelicznej 
wierności, wspomagaj robotników w ich twardym bycie codziennym, broniąc ich od 
zniechęcenia, od buntu destruktywnego, jak również od pokus hedonizmu, módl się za 
ubogimi, którzy kontynuują ubóstwo Chrystusa na ziemi, wzbudzaj dla nich ciągła 
hojność w ich braciach bogatych, strzeż pokoju na świecie, tego pokoju, który jedynie 
może gwarantować rozwój narodów, w pełnym urzeczywistnieniu ludzkich nadziei dla 
dobra ludzkości, dla misji Kościoła, dla chwały Trójcy Przenajświętszej. Amen. 
 
Modlitwa Jana Pawła II 
 Święty Józefie, najczystszy, troskliwy obrońco Chrystusa i opiekunie dziewic, 
czuwaj nad dziećmi i młodzieżą, aby czystym i wolnym sercem szła za głosem 
powołania. 
 Wzorze pracujących, spraw, by wszelka praca spełniana była rzetelnie i w 
warunkach godnych człowieka. 
 Pociecho nieszczęśliwych, nadziejo chorych, wskaż cierpiącym ogromną wartość 
zbawczą ich ofiary. 
 Patronie umierających, naucz sztuki umierania sobie na co dzień, aby zawsze 
być gotowym na radosny powrót do domu Ojca. 
 Postrachu duchów ciemności, oddal grozę wojny, zła i nienawiści. Opiekunie 
Kościoła świętego, Tobie oddaję cały Kościół. Amen. 
 
Modlitwa na uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP (bp. Józef Zawitkowski) 

Józefie święty, jaką Ty miałeś ogromną wiarę i zaufanie Bogu, że potrafiłeś 
przyjąć tak niepojętą Tajemnicę. Jak wielkim zaufaniem obdarzył Cię Bóg, skoro Twojej 
opiece powierzył Jedynego Syna, Jezusa Chrystusa - Boga, który stał się Człowiekiem. 
Józefie święty - naucz mnie cichości i zasłuchania się w każde Boże natchnienie. Naucz 
mnie takiego zdziwienia się Bogiem, aby nie mówić żadnego słowa. Józefie dobry naucz 
mnie kochać Jezusa i Jego Matkę. Naucz mnie ofiarować każdą moją pracę i każdy mój 
trud i cierpienie Jezusowi i Jego Matce. Józefie święty opiekunie Świętej Rodziny, 
pierwszego Kościoła w domku nazaretańskim, miej w opiece Ojca Świętego i cały 
Kościół Chrystusowy. Proszę Cię pokornie, aby moja rodzina była Kościołem domowym. 
Święty mój Patronie - Ty miałeś tę łaskę umierać na rękach Pana Jezusa. Bądź przy 
mnie w chwili mej śmierci, przemożny Orędowniku u Boga, mego Pana, pomóż mi 
wysłużyć sobie - wieczne Bogiem zadziwienie. Amen 
 
 

Kontemplacja o św. Józefie 
Próba wiary - wierzący w mroku 

 
Modlitwa przygotowawcza 
Proszę Cię, Panie Boże, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w 
sposób czysty do służby i chwały Twojego Boskiego Majestatu. (CD 46) 
 
Wprowadzenie 1 
 "A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego 
miasta  Nazaret" Łk 2,39. Zobaczyć miasto Nazaret. Słowo "miasto" było zbyt wielkie 
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dla małej osady, jaką był Nazaret. W porównaniu z Jerozolimą był maleńką wioską. 
Józef kochał jednak swe miasteczko, choć może zastanawiał się, czy miejscem bardziej 
odpowiednim dla Mesjasza nie byłaby Jerozolima stolica i centrum życia religijnego 
Żydów. 
 
Wprowadzenie 2 
Prośba o owoc kontemplacji: 
Prosić o dogłębne poznanie życia ukrytego Pana Jezusa przy boku św. Józefa i Maryi, 
aby Go bardziej kochać i naśladować. 
 
Punkt 1 
Podobnie jak Maryja, Józef obserwował z zachwytem postępy Dziecka. Ten rozwój 
dokonywał się tajemnie. Na zewnątrz bowiem nic nie pozwalało odgadywać zbawczej 
misji wyznaczonej Dziecięciu. "Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się 
mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim" Łk 2, 40.  
Wiemy, że wygląd zewnętrzny niczym nie wyróżniał Jezusa od innych, bo nawet Jego 
krewni na początku działalności publicznej nie wierzyli w Jego misję (por. Mk 3,21.31; 
Łk 4,22). Można przypuszczać, że ta zwyczajność życia codziennego Jezusa wystawiała 
również wiarę Józefa na ciężką próbę. Można by myśleć, że życie w stałej bliskości 
Jezusa powinno ułatwiać wiarę. Józef musiał wierzyć, że Jezus jest daleko większy niż 
się wydaje. A przecież Józef nigdy nie pozwolił sobie na odstępstwo od tej wiary. W 
cieniu Nazaretu wzrastał żar tej wiary, jak wzrastał sam Jezus. Józef opierał swoją wiarę 
na niewzruszonej obietnicy anioła, który mu oznajmił, że Jezus będzie Zbawicielem. 
Wiara Józefa nie była więc wiarą łatwą, wolną od pokus, choć stale przebywał z 
Jezusem. 
Odnieść to rozważanie do swojej wiary, do swego "przebywania" z Panem. 
 
Punkt 2 
Dialog z Bogiem: 
 
Rozmowa końcowa 
Odmówić "Ojcze nasz" i modlitwę: 
Zabierz, Panie, i przyjmij całą wolność moją, pamięć moją i rozum, i wolę mą całą, 
cokolwiek mam i posiadam. Ty mi to wszystko dałeś - Tobie to, Panie, oddaję. Twoje 
jest wszystko. Rozporządzaj tym w pełni według swojej woli. Daj mi jedynie miłość twą 
i łaskę, albowiem to mi wystarcza. Amen. (CD 234) 
 
 

W  OGRODZIE  OLIWNYM - ZDRADA 
 
O co tu chodzi: 
 Jezus szuka we wszystkim woli swojego Ojca, nawet jeżeli dotyczy ona zdrady i 
agonii. Idzie On tą drogą ze świadomością, że Ojciec jest z Nim także w ciemnościach 
strasznego cierpienia i śmierci. Właśnie w tym, że Jezus zdaje się z bezgraniczną wiarą 
na niepewny los, Bóg dokonuje swego dzieła zbawienia.  
 
O co mam prosić: 
1. by Ojciec udzielił mi łaski wykorzystania dla siebie Jezusowego opuszczenia, lęku i 
cierpienia 
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2. bym chciał uczestniczyć w utrapieniach i cierpieniach moich sióstr i braci. 
 
Jak mam się modlić: 
 

Dzień Pismo św. Moje życie 

A Łk 22,39-45 

Konanie 

w Ogrodzie 

Oliwnym 

Moim powołaniem jest uczestnictwo w trudach, uniżeniu, 
ciemności i zwątpieniu Jezusa przez akceptację woli Bożej. 

B Łk 22,47-53 
Od Ogrodu 
aż do domu 

Annasza 

Zostać zdradzonym znakiem miłości i doznać zaparcia się od 
tego, którego nazwał Skała, oto los Jezusa, który 
powinienem dzielić. 

C Powtórzenie  

D Iz 53,13-53,12 Wsłuchuję się w ten tekst i pozwalam, by los Sługi Bożego 
oddziaływał na mnie. 

E Hbr 4,14-5,10 Jezus, nasz Arcykapłan 

F Powtórzenie  

G  Zastosowanie poglądowe 

 
Uwaga! Duże litery w tabelce oznaczają dni tygodnia. 
 
Na co mam codziennie zważać: 
 Gdzie napotykam na zwątpienie i bezsensowność, które wzbudzają we mnie 
lęk? 
 Kiedy dostrzegam w sobie beznadziejne i bezsensowne sytuacje, które 
powodują we mnie lęki? 
 
Zalecana lektura: 
 Konstytucje 47; 48; 49 
 Dyrektorium Generalne 043 
 
Moje uwagi i spostrzeżenia: 
 
 

PRZED  WYSOKĄ  RADĄ 
 
O co tu chodzi: 
 Jezus jest posłuszny woli Ojca i wierny swemu mesjańskiemu posłannictwu, 
nawet jeżeli z tego powodu musi cierpieć niesprawiedliwy wyrok, upokorzenia, 
szyderstwa, kpiny i tortury. "Winien jest śmierci i powinien umrzeć" krzyczy tłum 
podczas przesłuchania Jezusa. Jezus przyjmuje niesprawiedliwy wyrok. Tym samym 
kruszy On łańcuch ludzkich uzależnień i przynosi nam prawdziwe wyzwolenie. Także i 
dzisiaj działa Chrystus w naszym świecie dla naszego wyzwolenia. Dzisiaj również jest 
On oskarżany, niesprawiedliwie sądzony, wyszydzany i torturowany - także i przeze 
mnie. 
 
O co mam prosić: 
1. by Ojciec pociągnął mnie do Jezusa, 



63 

 

2. bym potrafił głęboko z Nim współczuć, 
3. by Ojciec pozwolił mi wewnętrznie uczestniczyć w utrapieniach i cierpieniach Jezusa, 
które wycierpiał dla mnie i całego świata, 
4. bym potrafił uczestniczyć w utrapieniach i cierpieniach moich sióstr i braci. 
 
Jak mam się modlić: 
 

Dzień Pismo św. Moje życie 

A Mt 26,57-77 Modlę się gorąco o pragnienie naśladowania Jezusa w 
znoszeniu zniewag i upokorzeń 

B Mt 27,11-26 Rozszalały tłum, polityk pod presją, strategiczny kozioł 
ofiarny, cierniowa korona i trzcinowe berło jako pozdrowienia 
dla Króla królów. Ja mogę tylko stanąć obok Niego. 

C Mt 27,24 
Jezus przed 

Piłatem 

Piłat kazał przynieść wody, umył ręce przed tłumem i 
powiedział: „Nie jestem winien krwi tego Człowieka”. Co jest 
we mnie z Piłata? Wobec jakich ludzi umywam swoje ręce? 
Kogo przez to zdradzam, a kogo uniewinniam? 

D Łk 23,6-12 „Herod bardzo się ucieszył na widok Jezusa”. Ciekawość i 
żądza sensacji u Heroda zamykają Jezusowi usta. To Mu 
przynosi publiczną pogardę i szyderstwa. Jednak Herod i Piłat 
z nieprzyjaciół stali się przyjaciółmi. 

E J 15,18-25 „Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że najpierw Mnie 
znienawidził”. 

F Powtórzenie  

G Rzut oka na 
całość 

 

 
Na co mam codziennie zważać: 
 Czy mam świadomość, że jako chrześcijanin nie będę traktowany poważnie, lecz 
z uprzedzeniem?  Jak na to zareaguję? 
 
Zalecana lektura: 
 Ps 22 
Moje uwagi i spostrzeżenia: 
 
 

WYROK  I  UKRZYŻOWANIE 
O co tu chodzi: 
 Jezus aż do końca szedł drogą uniżenia i posłuszeństwa, aż do śmierci na krzyżu. 
 
O co mam prosić: 
1. bym odczuwał ból i wyniszczenie razem ze zbolałym i wyniszczonym Jezusem. 
 
Jak mam się modlić: 
 

Dzień Pismo św. Moje życie 

A J 19,8-16 
Wyrok 

Kiedy ja próbowałem zrzucić z siebie odpowiedzialność? 
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B Łk 23,26-34 
Droga 

Krzyżowa 

Wraz z innymi Jego uczniami stoję przy drodze na Kalwarię i 
obserwuję. Jestem wdzięczny kobietom, które starały się 
pocieszyć Jezusa i Szymonowi z Cyreny, który niósł Jego krzyż. 
Słyszę odgłos wbijania gwoździ. 

C Powtórzenie  

D Słowa 
Jezusa na 

krzyżu 

Stojąc obok Maryi, biorę sobie do serca słowa Jezusa na 
krzyżu. Które z nich szczególniej mnie dotknęło? 
„Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią” (Łk 23,34 
„Zaprawdę, powiadam ci: Jeszcze dzisiaj będziesz ze Mną w 
raju” (Łk 23,43 
„Niewiasto, oto syn Twój – Oto Matka twoja” (J 19,26) 
„Boże mój, Boże, czemuś Mnie opuścił” (Mt 27,46) 
„Pragnę” (J 19,28) 
„Wykonało się” (J 19,30) 
„Ojcze w Twe ręce składam Ducha mego” (Łk 23,46) 

E Powtórzenie  

F 1 P 2,18-25 Czy żyję w świadomości, że jestem powołany do 
naśladowania Jezusa w Jego cierpieniach? 

G Przegląd 
ogólny 

 

 
Na co mam codziennie zważać: 
 Jak ja realizuję moje powołanie do naśladowania Jezusa na drodze uniżenia i 
cierpienia? 
 
Moje uwagi i spostrzeżenia: 
 
 

ŚMIERĆ  NA  KRZYŻU,  GRÓB 
 
O co tu chodzi: 
 Chrystus, nasz Pan, także i dzisiaj trudzi się na tym świecie dla zbawienia 
wszystkich ludzi. Również i dzisiaj jest On przybijany do krzyża. 
 
O co mam prosić: 
1. by Ojciec umieścił mnie obok ukrzyżowanego Chrystusa w dzisiejszym świecie. 
 
Jak mam się modlić: 

Dzień Pismo św. Moje życie 

A J 19,16-30 
Jezus umiera 

na krzyżu 

Wszyscy przyjaciele i kobiety, które Mu towarzyszyły z 
Galilei, stali w pewnej odległości i obserwowali wszystko. 
Stanę pomiędzy nimi i będę patrzył, słuchał oraz rozważał tę 
tajemnicę. 

B Powtórzenie  

C J 19,31-37 Patrzę na Tego, którego przebodli. 

D J 19,38-42 Dołączam się do tego małego orszaku pogrzebowego. 

E Iz 52,13 – 
53,12 

„W jego ranach jest nasze uzdrowienie” (Iz 53,5) 
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F Powtórzenie  

G Spojrzenie na 
całość 

 

 
Na co mam codziennie zważać: 

W jakim stopniu żyję w tej świadomości, że śmierć jest integralną częścią 
mojego życia? 
 
Moje uwagi i spostrzeżenia: 
  
 

Medytacja nt. wolny wybór Jozefa 
- granice wolności w życiu zakonnym 

 
Po medytacji fragmentu z Pisma św. spróbujmy odpowiedzieć sobie na kilka 

pytań: 
- czy poślubiając Maryję św. Józef stał się człowiekiem prawdziwie wolnym? 
- w czym św. Józef może być naszym nauczycielem wolności? 
- czy jest możliwa prawdziwa wolność od momentu złożenia ślubów zakonnych? 
- co jest kresem mojej indywidualnej wolności? 
 

Na podstawie poniższych fragmentów z Pisma św. można przeprowadzić 
medytacje w inne dni marca: 
 

Pochodził w królewskiego rodu Dawida 
(potomek Dawida) 

Mt 1,1.16.20 
Łk 1,26-27; 2,4; 3,23.31 

Ubogi (przy ofiarowaniu Jezusa złożył tzw. „ofiarę 
ubogich”) 

Łk 2,24 

Trudnił się obróbką drewna Mt 13,54-55 

Zamieszkały w Nazarecie Mt 2,23 
Łk 2,4.39.51 
J 1,45 

Człowiek sprawiedliwy Mt 1,19 

Oblubieniec (mąż) Maryi, Opiekun Jezusa Mt 1,16.18-25 
Łk 1,26-38; 2,4-5 

Udał się na spis ludności do Betlejem, gdzie nadszedł dla 
Maryi czas rozwiązania 

Łk 2,1-7.15-16 

Nadał dziecku imię Jezus Mt 1,21-23 
Łk 2,21 

Był przy ofiarowaniu Jezusa w świątyni Łk 2,28-38 

Uciekał z Dziecięciem i Maryją do Egiptu Mt 2,13-15 

Powrót do Nazaretu Mt 2,19-23 
Łk 2,39-40.51-52 

Przez współczesnych uważany był za ojca Jezusa Mt 13,55 
Łk 3,23; 4,22 
J 1,45; 6,42 

Był przy poszukiwaniu i znalezieniu dwunastoletniego 
Jezusa w świątyni 

Łk 2,41-51 
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Nawrócenie do Ojca - Syn Marnotrawny 

odkryty na nowo sakrament pojednania 

 

 

 

 
 

 

 

Kwiecień 1999 
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Temat miesiąca: 

 
Nawrócenie do Ojca  

Syn Marnotrawny odkryty na nowo sakrament pojednania 
 
Intencja modlitewna: 

 
 Abyśmy w ostatnim roku przygotowania do Wielkiego Jubileuszu zdobyli się na 
naprawienie krzywd, jakie wyrządziliśmy ludziom, do których jesteśmy posłani, 
współbraciom, z którymi  żyjemy na co dzień oraz Zgromadzeniu, które jest naszym 
jedynym, naturalnym środowiskiem bytowania. 
 
Pro memoriam: 

 
Bóg Ojciec stwarzając świat i utrzymując go w istnieniu oraz zbawiając go 

poprzez posłanie swojego Syna, który w Duchu Świętym uczy nas miłości, dał najwyższy 
dowód swojego przywiązania do człowieka. Stał się jego Ojcem. Stał się Ojcem Twojego 
powołania. Realizując swoje powołanie pamiętaj, że nawet najbardziej mroczne 
odejścia od Niego są do wybaczenia. Bądź tym, który jak św. Józef wiernie wsłuchuje 
się w głos dobrego Ojca. 
 
 
Imieninowym solenizantom życzymy z całego serca przejrzystości intencji na wzór św. 
Józefa: 
 
Ks. Ryszardowi Krzykowi, Ks. Ryszardowi Boćkowskiemu, Ks. Ryszardowi Jasiakowi, Ks. 
Ryszard Pierzchale, 17.  Ks. Robertowi Ciżewskiemu, 23. Ks. Wojciechowi Egiertowi, Ks. 
Wojciechowi Walczynie,  24. - Ks. Jerzemu Kallusowi, Ks. Jerzemu Sołtysiakowi, Ks. 
Jerzemu Łapińskiemu, Ks. Jerzemu Ziębie, Br. Jerzemu Jankowskiemu, 25. Ks. Markowi 
Michalskiemu, Ks. Markowi Winiarskiemu, Ks. Markowi Sanecznikowi, 30. - Ks. 
Marianowi Kołodziejczykowi 
 
 

Wypowiedzi Ojca Założyciela 
 
8.11.1905: Ten, kto będzie zawsze starał się robić coś innego niż to, czego chce wola 
Boża, będzie zawsze żył w nieszczęściu. Szczęście jest tam, gdzie ktoś się znajduje. Jego 
doskonałość, to żyć w swym stanie tak, jak tego chce wola Boża.  
 
28.12.1905: Szczęśliwa wspólnota zakonna, w której jest jedność poglądów i wysiłków, 
by dojść do doskonałości, w której ożywia się i zachęca wzajemnie do dobra, w której 
nie ma innych ambicji jak ta, by się przewyższać w szacunku i miłości braterskiej. 
Moje dzieci, nie przestaję zalecać wam jedności i zgodności zapatrywania w tym 
wszystkim, co czynicie i w tym wszystkim, co będziecie robić w dalszym ciągu; przez to 
bez  żadnych cudów wzmocnicie się i przyczynicie się do rozkwitu dzieła powołań. Ale 
zapamiętajcie sobie, że niezgoda jest ruiną wszystkich domów zakonnych.  
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11.2.1906: Bądźcie tego pewni, moje dzieci, że we wszystkich waszych kazaniach, w 
waszych nauczaniu, w waszych katechezach, w waszych zachętach, które skierujecie 
później do wiernych, uczynicie dla nich najwięcej dobra, prowadząc ich do 
nabożeństwa i do naśladowania św. Rodziny z Nazaretu. Mówiłem to już często i będę 
powtarzał bez przerwy; chciałbym również  widzieć umocnionym to nabożeństwo w 
sercu każdego z was. 
 
12.6.1906: Nie zapominajcie moje dzieci, że miłość braterska jest doskonałością duszy, 
szczęśliwością czasu i ceną wieczności; posłuszeństwo i ubóstwo skończą się, miłość 
pozostanie - manet caritas. 
Nie zapominajcie, że upór jest straszną córką szatana, tego, który powiedział w niebie: 
Non serviam. Dziś jest on jeszcze ten sam i podpowiada to słowo wszystkim tym, którzy 
nadstawiają mu ucha. 
 
24.6.1906: Wzór św. Rodziny wystarczyłby sam jeden, by uleczyć nas ze wszystkich 
naszych małostek. Kto nie umie zapanować nad sobą samym i poskromić swych 
gustów, pokazuje słabość charakteru. Nauczmy się poświęcać nasze radości, po to, aby 
okazywać naszym braciom miłość. 
 
10.8.1906: Szacunek jest wszystkim we wspólnocie. 
 
27.7.1906: Im dłużej jesteśmy w domu, tym większe mamy również zobowiązanie, by 
być dobrymi robotnikami w winnicy Pana, uległymi dziećmi św. Rodziny. 
 
28.7.1906: Św. Rodzina ma więc na pewno nieskończenie większą wartość niż 
jakikolwiek inny święty; proście ją więc, by dała się poznać przez cuda, by była znana 
przez wszystkich; wskutek czego zło, na które cierpi obecne społeczeństwo, zostanie 
skutecznie zablokowane. 
 
16.8.1906: Gdy macie ducha św. Rodziny, zauważycie, że jesteście zawsze 
wystarczająco bogaci.  
 
23.7.1907: Przyszłość wspólnoty będzie w zachowywaniu poleceń przełożonych i w 
zachowaniu regulaminu. Wierzcie mi, to nie jest bez znaczenia dla mnie. Gdy ktoś 
poświęcił całą swą fortunę, wszystkie swe prace, swe przykrości i swoje życie dla 
podobnego dzieła jak to, to nie chce, by jego wysiłek poszedł na marne. Jeśli jakieś 
dzieło, podobne naszemu, upada, to zawsze dzieje się to przez czyjąś głupotę. To co 
będzie waszą siłą, to zgodność: ut sint unum: jednomyślni: jedno serce i jedna dusza. Z 
tego wszystkiego popłynie wasza siła jak z duszy wypływają jej moce: inteligencja i 
wola. Jedność i zrozumienie w kierownictwie i nauczaniu, jedność woli w waszych 
pragnieniach, waszych dążeniach, w waszych przedsięwzięciach. Jednomyślni: 
glorificamus Patrem omnipotentem, a Ojciec niebieski będzie zachwycony widząc was 
jednego serca i jednej duszy. Ale jeśli byście żywili niezgodę, nie będzie tak; będzie 
wtedy jak ze skrzypcami, które mają porwane struny.  Muzyka którą wykonacie na nich 
rozerwie uszy Ojcu niebieskiemu.      
 
Wypisy z adnotacji  Ks. Diesburga 
Asystenta generalnego 
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Niezwykła historia ojca, 
który stracił syna i jak obaj się odnaleźli 
(kontemplacja na podstawie obrazu Rembranta 

Powrót Syna Marnotrawnego) 
   
 Człowiek, który namalował "powrót syna marnotrawnego" to człowiek nie 
używający zbędnych słów. Dzieło przed nami ogromne. Otwiera się na przestrzeń 
poufności jedynej w swym rodzaju w całej historii sztuki zachodniej. Jest to pierwszy 
portret "naturalnej wielkości", w którym sam Bóg na zawsze utrwalił swą pozę. Ojciec 
w swym majestacie zapisuje się wielką literą na początku dziejów. Przygarbiony niczym 
łuk w sztuce romańskiej i całkowicie pochylony. Jego postać dopełnia się w półkolistym 
owalu. Twarz jakby niewidomego. Stracił już oczy w swym "zawodzie" Ojca. Zgłębiać 
noc, oczekiwać, wypatrywać tęsknym spojrzeniem, nieprawdopodobnego powrotu 
syna; Nie licząc już wszystkich łez wylanych ukradkiem... I żeby być tylko wtedy sam na 
sam! Tak, to właśnie Ojciec, płakał najwięcej. 

Spoglądam na syna. 
Kark galernika. 
Liche odzienie, w którym drżą jego szczątki 
Zmięte fałdy, gdzie drga jeszcze wiatr nawałnic, obcasy zdarte i chropowate jak 

grzbiet rafy koralowej, blizny na skutek błąkania się bez celu. Rozbitek oczekuje 
sędziego: 

 "Traktuj mnie - mówi jak ostatniego ze wszystkich w twym domu."  
Nie wiesz, że oczach takiego ojca, ostatni z ostatnich są pierwsi ze wszystkich. 

Spodziewał się sędziego, a odnalazł się w porcie przegrany, stracony, zrezygnowany, 
pusty jak sandał, wreszcie zdolny, by pozwolić się kochać. 

Oparty policzkiem - niczym niemowlę - w zagłębieniu matczynego łona - 
dopełnia procesu rodzenia się. Cichy głos z wnętrzności, od którego się odwrócił 
dźwięczy teraz w jego uchu. 
 

Klęcząc podnosi oczy, przerażony w swej nędzy i już całkiem obmyty dzięki 
wspaniałości ojca... 

Podnieś oczy i patrz: 
To oblicze, święta twarz, która cię kontempluje z miłością. Jesteś akceptowany, 
upragniony od wieków. 

Zanim świat powstał, 
Zanim wytrysnęły źródła, długo marzyłem o tobie i wymówiłem twe imię. 

 
Wiedz, że cię wyryłem na mych dłoniach, 
masz wielką wartość w moich oczach. 
Pozostały mi już tylko dłonie, ubogie, gorące dłonie, spoczywające jak płaszcz 

na twoich chudych ramionach, powracasz z tak daleka! 
Czułe, silne i świetliste, jak miłość mężczyzny i kobiety, dłonie drżące jeszcze - i 

na zawsze - rozdzierane szczęściem. 
 

Trzeba doświadczyć nędzy, aby mieć serce. A z cierpliwości, która czeka i z 
oczekiwania, które słucha rodzi się szczery dialog. Nasza pewność nie jest już w nas, ale 
w tym, który nas kocha. 
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Zaakceptować, by być kochanym... 
Akceptować, żeby kochać siebie. Wiemy o tym, jak bardzo łatwo jest 

nienawidzić, łaską jest zapominać o sobie. 
Łaską nad łaski będzie, by pokornie kochać siebie samego, tak jak każdy inny 

cierpiący członek Jezusa Chrystusa. 
 

I jeszcze trzeba nauczyć się co to znaczy upaść, jak kamień wpadający w nocy do 
wody;  Co to znaczy "pęknąć". 

Jak drzewo trzaskające na mrozie, pod uderzeniem topora. 
Cóż mogą wiedzieć o miłosierdziu poranków ci, których noce nie były nigdy nawałnicą i 
trwogą? 
 

Aby nauczyć się coś z tych zranień, należy przeżyć - i żyć jeszcze - jak na 
wzburzonym morzu. 

Zagrożonym być może, rozbitym, ale trwać na fali królewskiej pewności, gdyż 
wówczas miłość może czynić swe dzieło, napełniać nas życiem i odmładzać. 
 

Chociaż byśmy trwali w niepokoju, zwątpieniu, czy smutku, czy szli ze 
ściśniętym sercem, przez dolinę cienia i śmierci! 

Choćby nasze oblicza nie miały innego blasku jak ten, tryskający ze szczątków 
stłuczonego zwierciadła... 

Nawet wtedy Miłość poprzedza nas, kroczy za nami, otacza nas wokół... 
Nieznajomy z Emaus stawia swe stopy w nasze ślady i zasiada z nami do stołu 

ubogich. 
Mimo tylu trucizn zmieszanych z krwią serca, pośród zimy, kiedy nie oczekuje 

się już na nic, świecie odtąd niezwyciężone lato.  
Padając ze zmęczenia, trafimy już tylko w ramiona Boga Ojca. 
On wyznacza nam spotkanie na złocistym jeziorze! 

 
Zwierci adło jest bez zmarszczek. 
Z głębi wszelkiej nędzy wyłania się wreszcie nasze prawdziwe oblicze, 

wycieńczone, ale i w zachwycie, nasze dawne twarze błaznów są odtąd ikoną 
Chrystusa, dla zadziwienia świętych. 
 

Ikona jest bardziej subtelna, drogocenna, i piękna, kiedy człowiek, który ją 
maluje przeszedł przez piekło. 

Trójca Święta Rublowa i Trójca Święta Rembranta, obrazy te powstają z głębin 
ziemi, gdzie Ojciec nieustannie rodzi Syna i rodzi synów pod osłoną swych rąk dających 
życie, rąk bardziej rozległych niż skrzydła. 

Cień wielkiego ptaka pada na naszą twarz. 
 

Prawdziwe spojrzenia miłości to te, które darzą nadzieją. 
 
Paul Baudiquey 
tłum. s. Anna Kołodziejczyk fmm 
„Posłaniec Świętej Rodziny” 3:1998  s. 10-11. 
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Święty Józef opiekunem św. Rodziny 
  
Modlitwa do św. Józefa w różnych potrzebach 
 Święty Józefie, Twoja moc rozciąga się na wszystkie nasze sprawy. Ty umiesz 
uczynić możliwym to, co wydaje się być niemożliwym. Spójrz z ojcowską miłością na 
wszystkie potrzeby duszy i ciała. Udziel mi łaski o którą Cię z ufnością proszę. Amen. 
 
 

MĄŻ  SPRAWIEDLIWY 
 
 "Sprawiedliwość" jest to przymiot wyraźnie przyznany Józefowi w Ewangelii. 
Musiała ona więc być charakterystyczną cechą jego osobowości. Mówiąc o 
postanowieniu, jakie Józef zamierzał podjąć, kiedy stwierdził, że Maryja spodziewa się 
Dziecka, św. Mateusz zauważa: "Józef był człowiekiem sprawiedliwym" (Mt 1,19). Ten 
przymiot sprawiedliwości wyjaśniał jego decyzję. 
 Przymiotnikiem tym określano w Starym Testamencie tych, którzy podobali się 
Bogu, wypełniając Jego wolę. Wskazywała ona na świętość osobistą, rozważaną od 
strony postępowania moralnego. Sprawiedliwi byli ci, którzy czynili dobro: 
przeciwstawiano ich grzesznikom. 
 Zazwyczaj właśnie wierne przestrzeganie prawa określano mianem 
sprawiedliwości. I tak czytamy na początku Ewangelii św. Łukasza pochwałę 
Zachariasza i Elżbiety: "Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie 
według wszystkich przykazań i przepisów Pańskich" (Łk 1,6). 
 Tym bardziej godny uwagi jest fakt, że przedstawiając Józefa jako 
"sprawiedliwego", św. Mateusz odnosi to do okoliczności, w której nie chodziło o 
wypełnienie prawa. Prawo upoważniałoby Józefa lub nawet zmuszało go do 
publicznego oskarżenia narzeczonej. Lecz będąc sprawiedliwym, Józef uważał, że nie 
może publicznie oskarżać Maryi, gdyż uważał Ją za niewinną, pomimo że pozory 
przemawiały przeciw Niej. Z drugiej strony nie przyznawał sobie prawa do tego, by móc 
Ją wziąć do swego domu jako swoją żonę, ponieważ Ona miała mieć Dziecko, które nie 
było jego dzieckiem. "Sprawiedliwość" Józefa polegała więc nie na prostym 
wykonywaniu przepisów prawnych, lecz na głębokim poszanowaniu prawa i dobrej 
sławy drugiego człowieka. Była to uczciwość, która w wysokim stopniu przerastała 
zewnętrzne wymagania prawa. 
 Można by innymi słowy określić tę zaletę sprawiedliwości stwierdzając, że Józef 
był człowiekiem, który postępował według swego sumienia. W ten sposób 
przeciwstawiał się on wielu faryzeuszom, którzy utrzymywali, że są także sprawiedliwi, 
a nawet pierwsi wśród sprawiedliwych, ponieważ zachowują wszystkie, nawet 
najmniejsze przepisy wymagane przez prawo, pozwalając sobie przy tym bez 
skrupułów na ciężkie uchybienia przeciwko sprawiedliwości i miłości. Ich 
sprawiedliwość prawna był blichtrem, który osłaniał przewrotne sumienie. Znamy 
słowa, jakimi grodził Chrystus tym hipokrytom. 
 "Bo powiadam wam, oświadczył On swoim uczniom, jeśli wasza sprawiedliwość 
nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszy, nie wejdziecie do królestwa 
niebieskiego" (Mt 5,20). Jezus chciał wyższej sprawiedliwości, polegającej nie na ilości 
zachowanych przepisów, lecz na zgodności z duchem prawa, duchem, którego sednem 
jest istota miłości Boga i bliźniego. Taka była sprawiedliwość praktykowana przez 
Józefa. W jego oczach prawo nigdy nie powodowało ograniczania miłości i zamknięcia 
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jej w pewnych zewnętrznych manifestacjach. Było ono wezwaniem do oddania Bogu 
głębi swej duszy i poznania godności osoby bliźniego, jego praw do szacunku i miłości.  

Dla Józefa zatem być sprawiedliwym znaczyło mieć jak największą delikatność 
sumienia. Delikatność, jaką okazał podczas decyzji oddalenia potajemnie Maryi, nie 
była czymś wyjątkowym w jego życiu. Rozumiał on, iż powinien być doskonały, tak jak 
Ojciec Niebieski jest doskonały. Nie chciał stawiać żadnych granic praktykowaniu 
dobra; pragnąc przyjąć całą świętość, jaką Bóg chciał napełnić jego duszę, wyciskając w 
niej swoje podobieństwo. 
 Stosując do Józefa określenie sprawiedliwy, powinniśmy przeto wystrzegać się 
fałszywego wrażenia, jakie mogłoby ono wywołać, mianowicie myśli o takim 
postępowaniu moralnym, które miałoby charakter raczej prawny, a które, stosując się 
ściśle do reguł, pozbawione byłoby wewnętrznego porywu do doskonałości oraz nie 
tryskałoby głębią miłości. 
 Sprawiedliwość Józefa można jeszcze nazwać absolutną prawością. Była to 
prawość człowieka, który nie tylko nie chciał oszukiwać innych, lecz unikał oszukiwania 
samego siebie oraz nie czynił nic, aby, gdyby to było możliwe, oszukać Boga. Właśnie 
wobec Boga, pod Jego wejrzeniem Józef chciał być tylko tym, kim był. 
 Człowiek tak łatwo szuka szacunku u drugich; doświadcza pokusy, by działać 
według opinii, którą o jego postępowaniu urobili sobie inni i szukać ich aprobaty jako 
celu życiowego. Była to wada, której hołdowali faryzeusze i od której Mistrz będzie 
odwodził swoich uczniów: "Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali 
przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca 
waszego, który jest w niebie" (Mt 6,1). 
 Józef nigdy nie pragnął ściągać na siebie ludzkich spojrzeń i właśnie dlatego jego 
cnota pozostawała w cieniu, nieznana nikomu poza Maryją i Jezusem. Nie 
dopatrywano się w nim niczego nadzwyczajnego, ponieważ pragnął wyłącznie podobać 
się Bogu, a oceny ludzkie, pochwały czy też krytyka były mu obojętne. Wiedział, że te 
oceny nie mogą nic dorzucić ani nic odjąć od rzeczywistej doskonałości duszy. To nie 
szacunek otoczenia ani tym bardziej powszechna opinia publiczna przyczynia się do 
prawdziwej wartości człowieka. Wartość ta jest głęboko wyryta w naszym jestestwie i 
liczy się tylko ocena zawarta w wejrzeniu Bożym. 
 Józef zatem zachowywał całkowitą przejrzystość duszy. Nie było w nim wcale 
komplikacji wzbudzanych przez miłość własną, która nawet przy dobrym postępowaniu 
domaga się i szuka zadowolenia z siebie. Nie było tam żadnych starań o to, aby 
wzmocnić czy też ochronić swoja dobrą sławę. Józef wiedział, że jego dobre imię jest w 
rękach Pana. Ubiegać się natrętnie o szacunek drugich  -  znaczyłaby to samo, co chcieć 
wyrwać swoją reputację z rąk Bożych. 
 Widać stąd, jakie cechy zawiera w sobie zaleta sprawiedliwości; jest tam 
prawość wewnętrzna, której odpowiada widoczna prawość w postępowaniu 
zewnętrznym. Gdyby ktoś chciał zatrzymać się, by dobrze przypatrzeć się Józefowi, 
dostrzegłby, że w głębi swej istoty był człowiekiem prawdziwie pobożnym i świętym, 
takim właśnie, jakim się wydawał. Żadnego odchylenia, żadnego zboczenia z drogi. 
Jego dusza była jasna i szczera. 
 Takiej właśnie potrzebował duszy, aby pozostawać w nieustannej zażyłości z 
Jezusem. Wszelki brak prawości wprowadzałby przykre skrępowanie. Spojrzenie 
Zbawiciela, które przenikało aż do głębi serca, cieszyło się doskonałą przejrzystością 
duszy Józefa. Właśnie jedną z radości rodziny nazaretańskiej była owa przejrzystość 
dusz, które się tam zgromadziły. Nie było cienia ukrytej myśli, a otwartość serca 
akcentowała głębię ich zjednoczenia. 
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 Sprawiedliwy Józef przedstawia się nam u progu Nowego Testamentu jako 
wezwanie do doskonałej szczerości, którą Chrystus pragnie znaleźć w swoich uczniach. 
Dzięki niej Józef był  już świadkiem zwycięskiej walki światła z ciemnościami. Czymże 
jest bowiem przejrzystość i prawość duszy, jeśli nie tryumfem światła Bożego, światła, 
które oświeca jej najbardziej tajemne zakątki? 
 Józef chce nas poprowadzić na drogę takiego tryumfu. Pomaga nam usunąć 
wszystko, co stanowi przeszkodę dla światła, wszelki blichtr, jakim staraliśmy się 
przyozdobić w oczach bliźniego, wszelkie kłamstwo nawet nieświadome, przez które 
próbujemy uchodzić w swoich własnych oczach za lepszych, niż jesteśmy. Józef 
wzbudza w nas pociąg do tej szczerości, która stawia nas pod wejrzeniem Bożym, budzi 
pragnienie ofiarowania Bogu duszy przejrzystej, z otwartością, która odrzuca wszelkie 
zasłony, z prawością, która przystaje do absolutnie prawego spojrzenia Jezusa. 
 
Jean Gralot SJ 
 
 

Kontemplacja 
Ból z powodu utraty Jezusa (Łk 2, 41-50) 

 
Modlitwa przygotowawcza 
Proszę Cię, Panie Boże, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w 
sposób czysty do służby i chwały Twojego Boskiego Majestatu. (CD 46) 
 
Wprowadzenie 1 
Tutaj przypomnieć sobie, jak co roku Rodzice Jezusa chodzili do Jerozolimy na Święto 
Paschy. Jezus mając dwanaście lat udał się razem z nimi. Wracając po skończonych 
uroczystościach Jezus pozostał w Jerozolimie. Rodzice po trzech dniach odnaleźli Go w 
świątyni. Oczami wyobraźni dostrzegać całą tę scenę. 
 
Wprowadzenie 2 
Prośba o owoc kontemplacji: 
Prosić o dogłębne poznanie życia ukrytego Pana Jezusa przy boku św. Józefa i Maryi, 
aby Go bardziej kochać i naśladować. 
 
Punkt 1 
Spokój życia w Nazarecie był zmącony tylko jednym wydarzeniem, które wstrząsnęło 
zarówno Józefem, jak i Maryją. Tak przyzwyczaili się do wzorowej grzeczności Dziecka. 
Można odgadnąć, jaka owładnęła ich trwoga, kiedy stwierdzili zaginięcie Jezusa.  
Dopiero po trzech dniach poszukiwań znaleźli Go w świątyni Jerozolimskiej gdzie 
rozmawiał z uczonymi. W sercu Józefa, jak i w sercu jego Oblubienicy, trwoga ustąpiła 
miejsca radości. W krótkim czasie Józef doświadczył bólu i radości, które pociąga za 
sobą zażyłość z Jezusem. W zdarzeniu zagubienia Jezusa sprawdza się dramat 
nieobecności Chrystusa, który będzie przejmował bólem dusze najbardziej doń 
przywiązane. Najwięcej cierpią z powodu tej nieobecności ci, którzy, jak Józef, żyją w 
miłości do Chrystusa, a ideałem ich jest zjednoczenie z Nim.  
Zdarzenie przeżyte przez Józefa wskazuje jasno, że u jego początku była zamierzona 
wola Jezusa. Właśnie Jezus świadomie zesłał zmartwienie swoim rodzicom. W ten 
sposób Józef został poddany wielkiemu prawu wyrzeczenia, ustanowionemu przez 
Chrystusa dla tych, którzy przylgnęli do Niego. 
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Czy postępuje tak, jak św. Józef w chwilach "nieobecności" Jezusa? 
 
Punkt 2 
Dialog z Bogiem. 
 
Rozmowa końcowa 
Odmówić "Ojcze nasz" i modlitwę: 
Zabierz, Panie, i przyjmij całą wolność moją, pamięć moją i rozum, i wolę mą całą, 
cokolwiek mam i posiadam. Ty mi to wszystko dałeś - Tobie to, Panie, oddaję. Twoje 
jest wszystko. Rozporządzaj tym w pełni według swojej woli. Daj mi jedynie miłość twą 
i łaskę, albowiem to mi wystarcza. Amen. (CD 234) 
 
 
Modlitwa św. Bernarda ze Sieny do św. Józefa 
 Pamiętaj o nas, błogosławiony Józefie i wstawiaj się za nami u Twego Jezusa, 
którego byłeś opiekunem oraz spraw, aby nam była łaskawa Błogosławiona Dziewica 
Oblubienica Twoja, a Matka Tego, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje po 
wszystkie wieki wieków. Amen. 
 
 

ROZWAŻANIE  ZMARTWYCHWSTANIA  CHRYSTUSA 
 
Dla zrozumienia 
 
 Doświadczenia wielkanocne pierwszych Uczniów są niepowtarzalne. One 
zakładają zupełnie określoną sytuację historyczną. Jednak w tych niepowtarzalnych 
doświadczeniach wielkanocnych pierwszych świadków wiary i wielu chrześcijan jest coś 
wspólnego, co się może powtarzać, a mianowicie doświadczenie, że można nagle 
spotkać Boga w Jezusie Chrystusie i już nie można się z tego wycofać; doświadczenie 
głębokiej radości i wdzięczności, doświadczenie pewności i pokoju. 
 Kto już raz zaczął wkraczać w tę boleśnie wyzwalającą dialektykę drogi 
Jezusowej,  będzie wciąż doznawał takich doświadczeń i będzie mógł wierzyć, że 
wówczas, przed blisko dwoma tysiącami lat, dwaj uczniowie na pewnej określonej 
drodze i o pewnej określonej godzinie doświadczyli, że Jezus żyje i jest z nami. On 
sprawia, że nasze serce płonie, oraz obdarza nas swoim wielkanocnym pokojem. 
 
 Uczestnik ćwiczeń duchownych doznał, być może, w trakcie tych ćwiczeń 
podobnego doświadczenia, które odkryło przed nim nieznane dotychczas wymiary 
życia. W każdym razie będzie z pewnością otwarty na takie uszczęśliwiające 
doświadczenie trwałego współżycia ze Zmartwychwstałym (Ćwiczenia duchowne 224) 
podczas rozważania opowiadań wielkanocnych. 
 
 

CHRYSTUS  PAN  PRZEZWYCIĘŻA ŚMIERĆ 
 
O co tu chodzi: 
 Jeżeli chcemy żyć i działać w wierze naszego powołania jako misjonarzy, 
musimy wciąż na nowo spoglądać na rzeczywistość świata, żeby Chrystus, który umiera 
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i zmartwychwstaje w biedzie i w tęsknocie człowieka, porywał nas wciąż na nowo 
swoim wezwaniem. 
 Zmartwychwstały Pan jest z nami, tak jak obiecał, by nas pocieszać i obdarzać 
swoimi darami, byśmy my również mogli pocieszać tych, którzy cierpią w dzisiejszym 
świecie.  
 
O co mam prosić? 
1. by Ojciec mi pomógł przeżywać radość ze zmartwychwstania Chrystusa, 
2. bym był zdolny do przekazywania tej radości innym. 
 
Jak mam się modlić: 
 

Dzień Pismo św. Moje życie 

A Łk 24,1-12 Miłość ku Jezusowi prowadzi kobiety do grobu i jako pierwsze 
do wiary w zmartwychwstanie. 

B J 20,1-10 Także i uczeń, którego Jezus miłował, zobaczył i uwierzył 

C J 20,11-18 Razem z Marią Magdaleną słyszę Jezusa wołającego mnie po 
imieniu 

D Łk 24,13-35 My także często nie rozpoznajemy Jezusa idącego z nami. 
„Łamał chleb i podawał im; wówczas otworzyły się ich oczy i 
poznali Go”. 

E Powtórzenie  

F J 20,24-29 Mnie także prowadzi Jezus od zwątpienia do wiary 

G Spojrzenie 
na całość 

 

 
Na co mam codziennie zważać: 
 W jakich okolicznościach przeżywam rodzenie się nowego życia ze śmierci? 
 
Moje uwagi i spostrzeżenia: 
 
 
 

CHRYSTUS   ROZSYŁA   SWOICH   NAŚLADOWCÓW 
 
O co tu chodzi: 
 "Jak Mnie posłał Ojciec, tak Ja was posyłam" (J 20,21). 
 
O co mam prosić: 
Bym się otworzył na posłannictwo Zmartwychwstałego. 
 
Jak mam się modlić: 
 

Dzień Pismo św. Moje życie 

A J 20,19-23 Do przygnębionych i wystraszonych uczniów dociera 
posłannictwo Jezusa 

B J 21,1-14 Nasza apostolska praca będzie owocna tylko w 
posłuszeństwie Jego słowu. 
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C J 21,15-19 Nie talenty ani zdolności, ale tylko miłość, jakiej domaga się 
Jezus, kwalifikuje nas w pełni do apostolskiego 
posłannictwa. 

D Mt 28,16-20 Pomimo naszych wątpliwości posyła nas Jezus i przyrzeka 
nam swoją nieustanną obecność 

E Dz 1,4-11 Obiecany przez Jezusa Duch Święty czyni i nas świadkami 
Jego Radosnej Nowiny. 

F Ps 18 Razem z Psalmistą modlę się z radością i dziękczynieniem za 
wielkie dzieła Boże. 

G Spojrzenie na 
całość 

 

 
Na co mam codziennie zważać: 
 W jakim stopniu przeżywam radość z odkupienia i w jakim stopniu pomagam ją 
przeżywać innym? 
 
Moje uwagi i spostrzeżenia: 
 

DUCH  JEZUSA 
O co tu chodzi: 
„Ześlesz swego Ducha, a zostaną stworzone  i odnowisz oblicze ziemi” (Ps 104,30). 
Ojciec wylewa wciąż na nas Chrystusowego Ducha. Ten Duch działa również i dzisiaj w 
Kościele, i wciąż go odnawia. On posyła nas do wszystkich, którzy tęsknią za 
odkupieniem, byśmy im zanieśli Dobrą Nowinę o nowym życiu. 
 
O co mam prosić: 
1. bym coraz głębiej doświadczał działania Jezusowego Ducha we wszystkich 
wydarzeniach mojego życia. 
 
Jak mam się modlić: 
 

Dzień Pismo św. Moje życie 

A J 16,5-15 Duch, którego Jezus pośle od Ojca, doprowadzi nas do 
wszelkiej prawdy. 

B Dz 2,1-21 Obietnica Zesłania Ducha Świętego spełnia się w Jerozolimie 
w dzień Zielonych Świąt. 
„Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić 
różnymi językami, jak im Duch Święty pozwalał mówić”. 

C Powtórzenie  

D Dz 10,44-48 Kiedy Piotr jeszcze mówił, zstąpił Duch Święty na wszystkich, 
którzy słuchali. Rozpoczęło się dzieło przepowiadania. Będę 
prosił, bym mógł współpracować w tym dziele mocą Ducha 
Świętego. 

E 1 Kor 12,1-11 Podczas mojego rozmyślania będę się modlił o głębszą wiarę 
w dary Ducha Świętego. 

F Powtórzenie  

G Spojrzenie na 
całość 
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Na co mam codziennie zważać: 
 Jakie dary Ducha Świętego mogę zauważyć u siebie? 
 
Moje uwagi i spostrzeżenia: 
 
 

ROZRZUTNY   BÓG 
Rozważanie o pogłębieniu miłości 

 
O co tu chodzi: 
 Na końcu Ćwiczeń duchownych znajduje się tak zwane rozważanie o 
pogłębieniu miłości. Streszcza ono całą dynamikę "Ćwiczeń duchownych": Miłość Boga 
do nas, do mnie, i moja odpowiedź. Jest to odruch pochodzący od Bożej Istoty, 
stwarzającej świat i zapraszającej nas przez swego Syna do swego królestwa i 
posyłającej swego Ducha dla odnowienia świata. Podobny odruch musi się wyrażać w 
mojej miłości do Boga przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. 
 
O co mam prosić: 
1. by Ojciec dał mi coraz głębsze poznanie Jego miłości i otrzymanych darów, 
2. bym we wszystkich sprawach szukał i znajdował Boga, miłował Go i służył Mu,  
3. bym zawsze trwał we wspólnocie z Jezusem i w Jego miłości 
 
Jak mam się modlić: 
 

Dzień Pismo św. Moje życie 

A Mk 12,28-31 Czy Bóg i ludzie są pierwsi i najważniejsi w moim życiu? 

B 1 Kor 12,31b; 
13,1-13 

Miłość jest siłą mojego życia, która mnie gruntownie 
przemienia i nadaje nową wartość moim czynom i 
decyzjom. 

C 1 J 4,7-12 Miłość jest Bożą tajemnicą w nas. „Boga nikt nigdy nie 
widział; kiedy się miłujemy wzajemnie, Bóg w nas 
przebywa a Jego miłość jest w nas doskonała”. 

D Rz 8,31.35-39 Nic na tym świecie nie może nas odłączyć od miłości 
Chrystusowej. Oderwanie się od Niego i Jego miłości 
byłoby dla nas śmiercią. 

E J 15,1-17 „Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi obfity owoc; 
beze Mnie bowiem nic nie możecie uczynić. 
… To jest moje przykazanie, byście się wzajemnie miłowali, 
jak Ja was umiłowałem”. 

F Powtórzenie  

G  Rzut oka na całość ćwiczeń duchownych 

 
Na co mam codziennie zważać: 
 Kiedy odczuwam, że ogarnia mnie w życiu codziennym miłość Boża i kiedy żyję 
w ścisłej łączności z Bogiem? 
 
Moje uwagi i spostrzeżenia: 
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Józef głową św. Rodziny 

Moja odpowiedzialność za innych 

 

 

 

 
 

 

 

Maj 1999 
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Temat miesiąca: 
 

Św. Józef głową św. Rodziny 
moja odpowiedzialność za innych 

 
Intencja modlitewna: 
 

O świadomość wielkiej odpowiedzialności za życie duchowe ludzi związanych  
z Misjonarzami św. Rodziny 
 
Pro memoriam: 
 

W sytuacji, kiedy ludzie masowo przestają chodzić do kościoła potrzebna jest 
głęboka refleksja, czy jako misjonarze, a więc ci, którzy zobowiązani są do działania nie 
tylko w ustabilizowanych warunkach życia parafialnego, nie powinniśmy rozpocząć 
działań bardziej niestereotypowych w przekazywaniu prawdy ewangelicznej. Św. Józef 
będąc odpowiedzialny za  stronę materialną i duchową  życia św. Rodziny podejmował 
czasami decyzje nieszablonowe np. ucieczka do Egiptu. Zawsze jednak za jego 
rozstrzygnięciami stał Anioł Pański. 
 
Solenizantom ad multos annos i umiejętności działania nieszablonowego: 
 
02. Ks. Zygmuntowi Żubryckiemu, 03. Ks. Marianowi Bocianowi, Ks. Marianowi 
Jaśkiewiczowi, Ks. Marianowi Machinkowi, 05. Ks. Waldemarowi Murachowi, Ks. 
Waldemarowi Staniszewskiemu, Ks. Waldemarowi Pałęckiemu, 08. Ks. Stanisławowi 
Florczakowi,  Ks. Stanisławowi Czarnemu, Ks. Stanisławowi  Michalikowi, Ks. 
Stanisławowi Malinowskiemu, Ks. Stanisławowi Krząkale, 14. Ks. Maciejowi Ostoja-
Lniski, Br. Maciejowi Maciejczykowi, 25.  Ks. Grzegorzowi Kałdowskiemu, Ks. 
Grzegorzowi Chudemu, 30. - Ks. Feliksowi Filipowskiemu 
 
 

Wypowiedzi Ojca Założyciela 
 
Porządek dzienny pierwszej wspólnoty w Grave 
 A.M.D.G.   J.M.J. 
 
 Mater, custodi me ut pupillam oculi, sub umbra alarum tuarum protege me. 
  

Na wstanie należy dzwonić o godzinie 4-ej od Wielkanocy do Niedzieli 
Różańcowej, a od Niedzieli Różańcowej do Wielkanocy - o godzinie 4.30. 

O godzinie 4.15 lub 4.45, zależnie od pory roku, odmawia się wspólnie modlitwy 
ustne. Bezpośrednio po nich rozpoczyna się modlitwa myślna i trwa godzinę. 

Od godziny 6-ej do 7-ej odprawia się Msze święte. Przed godziną 7.30 
porządkowanie swojego pokoju. O godzinie 7.30 udajemy się do refektarza na 
śniadanie, które trwa kwadrans. O godzinie 8.45 godziny mniejsze. Poprzedzający je 
czas winien być przeznaczony na studium Pisma świętego. Poświęca się na to wszystek 
czas wolny z rana. 
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O godzinie 9.15 wykład z Pisma świętego, który trwa godzinę. Można go 
ewentualnie przedłużyć do godziny 10.30. Od godziny 10-ej do 11.30 przygotowanie do 
konferencji z duchowości. 

O godzinie 11.30 nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, a następnie 
szczegółowy rachunek sumienia. 

Po obiedzie jest nawiedzenie Najświętszego Sakramentu w kościele. Od godziny 
12.30 do 14-ej rekreacja. 

O godzinie 14-ej nieszpory i kompleta. Po komplecie prace ręczne. Na znak 
dzwonka przerywa się pracę i udajemy się na czytanie duchowne, po którym następuje 
wykład reguły. Obywa się to wspólnie i trwa pół godziny. Po tych ćwiczeniach jest czas 
wolny do godziny 16-ej. 

O godzinie 16-ej matutinum i laudesy we wspólnocie. Po laudesach 
nawiedzenie Matki Bożej do godziny 17-ej. Bezpośrednio po nawiedzeniu jest 
konferencja z duchowości do godziny 18-ej. 

Od godziny 18-ej do 18.30 czas wolny. O godzinie 18.30 rozmyślanie wieczorne. 
Zimą o godzinie 19-ej są ćwiczenia wspólnotowe w kościele. Następnie kolacja i 
rekreacja. 

Latem po kolacji następuje rekreacja do godziny 20-ej, a następnie jest 
ćwiczenie wspólnotowe. O każdej porze roku o godzinie 20.40 jest rachunek sumienia 
w kościele i na dany znak udajemy się do pokoju żeby przygotować rozmyślanie na 
dzień następny, chyba że ks. Magister sam poda jego temat. Przed udaniem się do 
pokoju prosimy Najświętszą Dziewicę o błogosławieństwo. 

O godzinie 21 jest dzwonek na spanie i natychmiast wygasza się wszystkie 
światła. 
 
 

Bóg moim Ojcem 
 

"Myślę o śmierci. Chciałbym patrzeć na nią jako na nowe życie, jako na drwa 
konieczne dla rozpalenia ognia, jako na pole, które kryje skarb, jako na księgę, którą 
należy otworzyć, jako na ziarnko nasienia, które musi zakiełkować, jako na tajemnicę, 
którą muszę poznać, jako na przejście, którego muszę dokonać. 

Właśnie to ostatnie określenie najbardziej przystoi śmierci: "przejście". 
Rzeczywiście, śmierć została wyrażona przez przejście Hebrajczyków przez 

Morze Czerwone, a w ostateczny sposób przez "przejście" Chrystusa poprzez Jego 
"wyjście" w noc zmartwychwstania. 

Jest momentem, który poprzedza pojawienie się światła. Jest stanem 
wyczekiwania. Jest wiarą w Boga Stworzyciela. Jest nadzieją pokładaną w Bogu 
niemożliwości. Jest miłością wymaganą od nas wszystkich w zamian za radowanie się 
na zawsze Miłością. 

Tym, który nam wszystko wyjaśnił i ukazał na sobie, jest Jezus. Jezus 
Pierworodny Syn. Pierwszy, który powstał spośród zmarłych. 

To właśnie On, przeszedłszy zwycięsko przez śmierć, płacąc za to cenę życia, 
zwraca się do nas słowami: "(...) miejcie odwagę, Jam zwyciężył świat" (J 16, 33). 

To, co się wydarzyło w noc zmartwychwstania, dotyczy nas wszystkich. 
Było to prawdziwe "przejście" całej ludzkości w Chrystusie, Głowie Ciała, jakim 

jest Kościół, i Początku wszystkich zbawionych. 
Jest to wydarzenie tak nadzwyczajne, że Kościół raduje się śpiewając Exultet. 
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Rzeczywiście można oszaleć z radości widząc, że ktoś powstał z martwych, 
widząc życie, które rozpala się na nowo na wygasłych popiołach ludzkości, nagłe 
światło, które tryska blaskiem z ciemności. 

Oznacza to, że Bóg jest Bogiem, że życie płynie dalej swoim nurtem i że 
wszystkie rzeczy i wydarzenia, nawet najbardziej niezrozumiałe albo wyraźnie 
przerażające czy gorszące, mają swoje wytłumaczenie. 

Oznacza to, że człowiek jest powołany do życia wiecznego i że śmierć, która 
przedtem napełniała go tak wielkim strachem rzucając groźny cień na jego egzystencję, 
obecnie stała się dla niego czymś niewytłumaczalnym, zrozumiałym, jasnym, 
przezwyciężonym. 

Teraz mogę się śmiać z mojego strachu. Teraz, gdy ujrzałem 
zmartwychwstałego Chrystusa, mogę z całą odwagą stawić czoło mojej śmierci. Ja 
także zmartwychwstanę! 

Ale pozwólcie mi, bym rozciągnął pojęcie śmierci jako "przejścia" także na to 
wszystko, co się nam przydarza każdego dnia, w każdej godzinie, w każdym momencie 
naszego duchowego i fizycznego życia. 

Normalnie pojęcie śmierci zwężamy do momentu, w którym oddajemy ostatnie 
tchnienie, czyli do kresu naszego ziemskiego życia. 

Ale jest to o wiele głębsza i ogólniejsza rzeczywistość, dlatego też sądzę, że 
pojęcie śmierci należy łączyć nie tylko z ostatnim dniem naszego życia ludzkiego, ale, 
jak wspomniałem, z każdym dniem naszej egzystencji. 

Każdy moment naszego życia zawiera w sobie bolesną rzeczywistość śmierci, a 
ze względu na zmartwychwstanie Chrystusa prawdziwą i autentyczną ukrytą moc 
przyszłego zmartwychwstania. 

Te dwie rzeczywistości są w sobie ukryte, podobnie jak są w nas ukryte śmierć i 
zmartwychwstania Jezusa. 

"Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa stało się 
widoczne w naszym śmiertelnym ciele" (2 Kor, 4, 10). 

Moment starcia między tymi rzeczywistościami jest przejściem do królestwa, do 
tego królestwa, które nam zapowiedział Jezus jako już obecnego wśród (zob. Łk 17, 21), 
a które się rozwija i rozrasta, by osiągnąć pełnię na końcu czasów. 

Jest to przejście między rzeczywistością widzialną i niewidzialną, granica między 
naturą człowieka i naturą Boga, owoc całego naszego pragnienia, nagroda za wszelką 
ofiarę, potwierdzenie każdego aktu miłości, powolne i autentyczne dojrzewanie do 
tego, aby w pełni stać się synem Bożym. 

Tak, to wyrażenie śmierć-życie, które w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa 
otrzymuje swoje potwierdzenie, swoje wytłumaczenie, swoją pełnię, swoje włączenie 
do królestwa, jest niewątpliwie zwornikiem wszystkich pytań, jakie nas dręczą, i 
najpełniejszą odpowiedzią na trudności, które targają ludzkim sercem. 

Śmierć i życie, a zwłaszcza ich wzajemne starcie, oznaczają stawanie się rzeczy, 
ustawiczną ewolucję stworzenia, następujące po sobie zrywy życia, owe wspaniałe dni 
opisane w Księdze Rodzaju, sposób postępowania Boga, zrodzenie Syna i przekazanie 
Mu doświadczenia swojej miłości. 

Nasze umieranie na ziemi jest momentem nowego narodzenia, i to o wiele 
doskonalszego, które nazywa się życiem Bożym w nas. 

Nasze umieranie na ziemi jest powolnym wychodzeniem z łona rzeczy 
stworzonych i historii, aby osiągnąć pełnię królestwa i trwały związek z Bogiem. 

Jeśli sprawy przedstawiają się tak, jak o tym mówi Ewangelia Jezusa, a nasza 
nadzieja w tym nas utwierdza, powinniśmy całkowicie zmienić sposób naszego 
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myślenia, powinniśmy przyzwyczajać się do myśli, że to, co widzimy jest akurat 
odwrotnością tego, co jest naprawdę. 

To ziemia jest znakiem nieba, a nie niebo znakiem ziemi. To słońce jest znakiem 
Chrystusa, a nie odwrotnie, Wszystko, co widzę, jest znakiem tego, czego nie widzę, 
jest tego odbiciem, uzasadnieniem. Wszystko jest znakiem rzeczywistości 
niewidzialnej, która jest o wiele ważniejsza niż rzeczywistość widzialna. 

To, co ma nadejść, ma większą wartość niż to, co już nadeszło. 
Dzień jutrzejszy będzie lepszy od dzisiejszego. 
To, co już mam, jest znakiem tego, co będę miał w przyszłości, a przyszłość 

przewyższa teraźniejszość doskonałością w taki sposób, jak narodzone dziecko 
przewyższa płód, jak dojrzałość przewyższa niedojrzałość. 

Jutro będzie lepsze niż dzisiaj, i tę pewność daje mi wiara w Boga, który jest 
miłością. 

A miłość idzie zawsze naprzód, nigdy się nie cofa. Miłość zawsze buduje i 
tworzy, nigdy nie niweczy. Miłość zawsze żyje, nigdy nie umiera. 

Patrząc na życie ludzkie powinienem przyzwyczaić się rozpoznawać we 
wszystkim znak życia Bożego, które Chrystus mi przekazuje i którym mnie ożywia 
każdego dnia. 

Mój ojciec i moja matka są znakiem innego ojca i innej matki, jakich będę miał 
w przyszłym królestwie; mój dom, który zamieszkiwałem od dziecka, a który już nie 
istnieje zniszczony przez czas, jest znakiem innego domu, który nigdy nie ulegnie 
zniszczeniu. 

Moje siostry i moi bracia, którzy żyli razem ze mną, są znakiem innych sióstr i 
innych braci, którzy będą żyli ze mną w wiecznym królestwie Ojca. 

Pokarm, który mnie żywił, ogień, który mnie ogrzewał, góry, które mnie tak 
radowały, są znakiem innego pokarmu, innego ognia, innych gór, którymi będę się 
cieszył w królestwie. 

Nawet zgromadzenie liturgiczne, w którym brałem zawsze udział, Eucharystia, 
którą przyjmowałem z taką rozkoszą, są żywym znakiem innego zgromadzenia, w 
którym będę uczestniczył w królestwie, krzepiony wreszcie jedynym pokarmem, jaki 
zasługuje na ustawiczne przyjmowanie: samym Bogiem. 

Jakże wspaniale jest pomyśleć, że wszystko jest znakiem tego niewidzialnego 
świata, w którym jestem zanurzony, a który tylko wiara pozwala mi stopniowo 
odkrywać, nadzieja mi go przybliża, a miłość mi go ofiaruje w darze. 

Wszystko jest znakiem! Gdy zaś wzbijamy się coraz wyżej, od znaku do znaku, 
wówczas dochodzimy do raju, którego znakiem jest miłość lub dom. 

Dom, w którym panuje miłość, jest rajem. Niekiedy nazywa się go niebem, 
niekiedy zaś królestwem. 

Ale jest to ta sama rzeczywistość. 
Jest ona podstawowym dążeniem każdego człowieka na tej ziemi.  
Kiedy przebywałem koło Tamanrasset albo Beni Abbes, często widywałem na 

pustynnych szlakach bardziej odważnych hippisów - tych prawdziwych hippisów - i 
wtedy mogłem zauważyć, jak wraz z upływem czasu coraz bardziej ociężały stawał się 
ich krok i to ich pielgrzymowanie. 

Im bardziej upływał czas, tym wolniej wędrowali i częściej pragnęli zatrzymać 
się na dłużej w naszej wspólnocie. 

Pozostawili swój dom, którego nie kochali, swój świat, którym pogardzali, 
struktury społeczne, od których uciekali, i udawali się na poszukiwanie - często nawet 
nie zdając sobie z tego sprawy lub nie zdradzając świadomej chęci - innego domu, 
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innego świata, innych struktur, streszczających i wyrażających poszukiwanie świata, 
struktur, domu, których ideał posiadali w głębi serca. 

Jest to nieubłagane pragnienie. Człowiek na tej ziemi poszukuje domu... 
prawdziwego Domu. A poszukuje go jako miejsca, w którym można by prawdziwie żyć, 
oddychać, kochać, wypoczywać. 

Jeśli ktoś, jak sierota, nie doświadczył, czym jest autentyczny dom, ten 
poszukuje go z bolesną natarczywością. 

I przeciwnie, jeśli ktoś miał dom, ale był to dom pełen obłudy, pozbawiony 
miłości, skłócony dom, gdzie się krzyczy i nienawidzi, ten będzie szukał przez całe życie 
czegoś odmiennego i pozostanie do końca duchowo chory, rozbity. 

Ileż głębokich urazów jest w tym, kto nie zaznał miłości! Ileż duchowych udręk 
przeżywa ten, kto nigdy nie miał prawdziwego domu! 

Pojęcia domu i raju są tożsame i żaden człowiek nie potrafi nigdy wyzwolić się 
od podświadomego pragnienia domu, ponieważ zarówno dom, jak i raj nawiązują 
wyraźnie do pierwszego przykazania, jakie Bóg umieścił w jego sercu. 

Ty szukasz domu, ponieważ szukasz miłości. Miłość jest rajem, brak miłości jest 
piekłem. Człowiek musi kochać, podobnie jak musi oddychać czy się odżywiać. 

"My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci, kto zaś nie 
miłuje, trwa w śmierci" (1J 3, 14). 

Nie można mieć tutaj żadnych złudzeń, nawet, gdy się wznosi sztandar 
sprawiedliwości. Tylko miłość zdolna jest nasycić w pełni serce człowieka. I rzeczywiście 
Bóg umieścił ja w sercu człowieka jako coś najgłębszego i najistotniejszego, a nawet 
utożsamił się z samą miłością. 

Miłość jest życiem człowieka, jest jego pokarmem, jego dopełnieniem, jego 
zachwytem, jego pełnym szczęściem. Beż miłości człowiek nie potrafi żyć. Wystarczy 
popatrzeć na jej brak, aby zrozumieć, czym jest piekło. Piekło jest brakiem miłości i już 
tu na ziemi możemy go doświadczyć. Człowiek ustawicznie dąży do miłości. 

Powoli odkrywamy i przeżywamy w naszej ziemskiej egzystencji różne jej 
przejawy. Pokarm, przyjaźń, seks, kultura, dobro, sprawiedliwość, światło są tylko 
stopniami, które przygotowują, rozwijają, oczyszczają miłość prawdziwą, świętą, 
wypełniającą wszystkie miłości cząstkowe: miłość Boga, która stanie się naszym 
wiecznym dziedzictwem, pochłaniającym ogniem naszego raju. Wówczas dopiero 
zrozumiemy, dlaczego narodziliśmy się, dlaczego Bóg powołał nas do życia. W miłości 
Boga tkwi wytłumaczenie wszystkiego. Oto, jak treściwie ujmuje to Pismo święte (Pwt 
6, 4 nn.): "Szema Israel - szema Israel, Adonai Elohen, Adonai Ehad." 

Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym. Będziesz miłował 
Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. 
Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję.  Wpoisz je twoim 
synom, będziesz o nich mówił przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i 
wstając ze snu. Przywiążesz je do twojej ręki jako znak. Niech one ci będą ozdobą przed 
oczami. Wypisz je na odrzwiach swojego domu i na twoich bramach. 

Przybądź wreszcie, moja śmierci! Przyjdź, czekam na ciebie. Teraz już mnie nie 
przerażasz. Teraz już nie uważam cię za nieprzyjaciółkę. Uważam cię za siostrę. Patrzę 
ci śmiało w oczy. Teraz cię rozumiem. 

I gdy ty zbliżasz się do mnie, mówię, myśląc o Tym, który trzyma cię mocna w 
swojej prawicy: "Uczyń ze mną to, co Ci się podoba." 

Mówię Ci to z głębi serca. 
Mówię Ci to z całą prawdą. 
Mówię Ci to z miłością : "Uczyń ze mną to, co Ci się podoba." 
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Przygotuj mnie do ostatecznego oddania się bez reszty. 
Przygotuj mnie do tego egzaminu, który nigdy się nie kończy, do złożenia 

pocałunku, który trwa zawsze, do przyjęcia pieniędzy, które nigdy się nie wyczerpują, 
do nawiązania dialogu, który nigdy nie zostanie zakończony. 

Przygotuj mnie stopniowo, rozciągając moją śmierć na każdy dzień mojego 
życia. 

Wetknij mi ją w chleb w postaci popiołu lub ziarenek piasku, aby żył nie tylko 
samym chlebem (zob. Mt 4, 4). 

Wprowadź mi ją do domu w postaci jakiegoś niedostatku, abym się nie 
ograniczał w swoim wygodnictwie do zakresu rzeczywistości widzialnej.  

Wprowadź mi ją jako niepewność w moje bezpieczeństwo, abym pokładał całą 
rękojmię w Tobie, który jesteś Absolutem. 

Wprowadź mi ją jako napomnienie w sam wir moich wesołych zabaw, abym się 
przyzwyczaił być sam jak w owej chwili, gdy będę sam na sam z Tobą. 

Gdy umierał mój ojciec, prosił mnie, abym był blisko niego. Miał do mnie 
wielkie zaufanie i kochaliśmy się bardzo. Bóg okazał mi tę łaskę, że mogłem spędzić 
przy nim ostatnią noc. Trzymałem jego dłoń i czułem w uścisku jego palców, co chciał 
mi wtedy powiedzieć. Wyglądał, jakby chciał się o mnie oprzeć, ale ciągle spoglądał 
przed siebie. Coraz bardziej czuł się sam. Zbliżając się do granicy rzeczywistości 
niewidzialnej - był sam. Nikt nie mógł mu pomóc. Był sam. Tak, umiera się rzeczywiście, 
w całkowitej samotności. 

Wszelka pomoc na nic się tu nie zda. 
Jest się sam na sam z Bogiem. 
W tym przejściu tylko ręka Boga może cię wziąć za rękę. 
Cofnąłem delikatnie swoją dłoń. 
W tym momencie tylko do Boga można powiedzieć: "Uczyń ze mną to, co Ci się 

podoba", ponieważ tylko On jeden jako Bóg nie może zawieść naszej nadziei... 
 
Carlo Caretto. Bóg moim Ojcem 
 
 

Święty Józef opiekunem św. Rodziny 
 
Modlitwa do św. Józefa w różnych potrzebach 
 
 Święty Józefie, Twoja moc rozciąga się na wszystkie nasze sprawy. Ty umiesz 
uczynić możliwym to, co wydaje się być niemożliwym. Spójrz z ojcowską miłością na 
wszystkie potrzeby duszy i ciała. Udziel mi łaski o którą Cię z ufnością proszę. Amen.  
 
 

GŁOWA  RODZINY 
 
 W rodzinie żydowskiej władza ojca i jego autorytet posiadały szczególną wagę. 
Zresztą przez akt władzy właśnie rozpoczynało się małżeństwo, ponieważ do 
narzeczonego należało wziąć do siebie narzeczoną. Wiemy zaś, że Józef, gdy w 
pierwszej chwili cofnął się przed tym aktem przez szacunek dla tajemnicy 
macierzyństwa Maryi, otrzymał następnie od anioła nakaz wypełnienia go. Tym 
rozkazem sam Bóg przyznał Józefowi autorytet w ognisku rodzinnym. 
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  W rzeczywistości można by zapytać, czy z racji swego macierzyństwa, 
pochodzącego z tak wysoka, Maryja musiał być poddana Józefowi. Otrzymała Ona ze 
względu na macierzyństwo pełnię łaski, która Ją uczyniła najwznioślejszym ze 
stworzeń. Doskonałość Maryi przewyższa niezmiernie doskonałość Jej Oblubieńca. 
Przyszła Królowa wszechświata czyż może podlegać komuś, kto nie był w stanie 
dorównać Jej wielkości? Anioł, żądając od Józefa, by wziął Maryję do siebie, rozwiązał 
problem. Józef miał być małżonkiem i głową rodziny. I do niego należała władza. 
 Widać z tego niezmierną godność Józefa. Władza jego okazuje się jeszcze 
bardziej godną podziwu przez fakt, że przyznano mu ją nad Dzieckiem, które było 
Bogiem i które przyszło ustalić swe rządy królewskie zarówno na ziemi, jak i w niebie. 
Jeśli można porównać świętość Józefa ze świętością Maryi, to nie można tego samego 
uczynić, gdy chodzi o Józefa i Jezusa. Zbawiciel posiadał doskonałość niezrównaną, a 
Jego boska wielkość ustanawiała nieskończony dystans między Nim a Jego ziemskim 
ojcem. Ten dystans nie przeszkadzał Józefowi sprawować władzy nad Dzieckiem. 
Wcielenie musiało aż do końca rozwinąć swą wstrząsająca tajemnicę. 
 Ponieważ zaś tajemnica ta dokonała się prawdziwie, Józef był głową rodziny nie 
z pozoru, na zewnątrz, w oczach ludzkich. Był on rzeczywiście oblubieńcem Maryi i 
dziewiczym ojcem Jezusa. Dzierżył prawdziwą władzę, której odpowiadało rzeczywiste 
poddanie dwóch Istot wyższych od Niego. 
 Zresztą Józef miał temperament pełen męskiej stanowczości i odpowiadało mu 
pełnienie władzy. Gdyby Józef nie miał silnego charakteru, nie byłby odpowiedni do 
swojej misji. Wiedział, czego chciał, i jego stanowcza i wytrwała wola pozwoliła mu 
zachować doskonałość postępowania, pomimo wielu przeciwności, jakie spotykał w 
swoim otoczeniu. Jego doskonała czystość i uczciwość nie byłyby możliwe bez siły woli. 
 Spokojnie, lecz pewnie kierował więc rodziną, która była mu powierzona. To 
właśnie on podejmował decyzje ważne, jak decyzja udania się do Betlejem w 
towarzystwie Maryi, pomimo obaw, jakie można było żywić ze względu na Jej stan i na 
Dziecko, które nosiła. On po prostu zadecydował o zawodzie, jakiego miał się nauczyć 
Jezus, nie bez liczenia się z zamiłowaniami Dziecka. On podejmował także drobne 
decyzje, jakich wymagał byt rodziny. 
 Józef był świadomy, że władzę, którą sprawował, otrzymał od Boga. Zdawał 
sobie dobrze sprawę z tego, że nie stało się to z powodu zasług za praktykowanie cnoty 
i że jego rola głowy rodziny nie oznaczała wyższości w porządku doskonałości moralnej. 
Zdarza się, że przełożony ma pokusę uważać się za wyższego od tych, od których 
słusznie powinien domagać się uległości. Nie tak było w wypadku Józefa. Uważał się on 
za niższego do Maryi i Jezusa. Zbyt szczerze Ich podziwiał, aby chciał się wynosić ponad 
Nich. Uważał więc swoją władzę za dar, który mimo jego głębokiej niższości Bóg mu 
ofiarował. Działając jako głowa rodziny, był tym pokorniejszy, ponieważ uważał się za 
niegodnego tego zaszczytu. W głębi serca stawiał siebie na ostatnim miejscu. 
 Ta pokora pozwoliła Józefowi sprawować władzę z największą delikatnością i 
dobrocią. Byłoby wręcz niepojęte, gdyby swą władzę narzucał w sposób szorstki czy 
surowy. 
 Józef miał głęboki szacunek dla osobowości swej Oblubienicy, jak również dla 
osobowości wzrastającego Jezusa. Przy podejmowaniu decyzji jego pierwszą troską 
było wzięcie pod uwagę ich sposobu patrzenia. Starał się odpowiadać jak najlepiej na 
ich potrzeby i dążenia. 
 Bardziej jeszcze niż wszelka inna władza, autorytet głowy rodziny wymaga 
atmosfery wzajemnego zrozumienia. Decyzje Józefa wynikały z głębokiej harmonii 
wzajemnego współżycia z Maryją. Wobec miłości, która ich związała, nie istniało żadne 
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ryzyko niezgody. Każde z nich troszczyło się tylko o to, by spełniać życzenia drugiego. 
Toteż nie mieli trudności we wzajemny uzgadnianiu swoich poglądów. Obydwoje 
wyrażali swoje zdanie swobodnie, lecz z chęcią dostosowania się do pragnień i sądów 
drugiego. Gdy Jezus dorósł, On także dorzucał swój głos do zdania rodziców. 
Poszukiwano więc wspólnie drogi, którą należało postępować, a decyzja, jaką 
podejmował Józef, była wynikiem tego poszukiwania, prostym jej zakończeniem. 
Współdziałała tu cała rodzina. 
 W ten sposób autorytet Józefa, daleki od stwarzania jakieś bariery między nim a 
jego rodzinną czy też wzbudzania lęku, zbliżał go jeszcze bardziej do Maryi i Jezusa. Ten 
autorytet spełniał wyznaczoną mu rolę, stał się cementem jedności. Nie tylko chodziło 
o jedność zewnętrzną, która wynikała ze zgodności pomiędzy władzą a poddanie, lecz o 
jedność wewnętrzną dusz, która polegała na harmonii woli i uczucia. 
 Józef chciał, by sprawowanie przez niego władzy było wyrazem miłości, która 
łączyła jego małą wspólnotę. Wskazuje on drogę ojcom rodzin, którzy powinni starać 
się rządzić nie autorytatywnie, lecz z delikatnością, umożliwiając i ułatwiając zgodność 
zapatrywań, biorąc pod uwagę dążenia wszystkich poszczególnych członków rodziny. 
 W dziedzinie władzy ludzie popełniają najwięcej, być może, nadużyć. Człowiek, 
który posiada władzę, ulega często silnemu popędowi do rozciągnięcia jej poza 
określone granice, do sprawowania jej w sposób zbyt imperatywny, prawie tyrański. 
Grozi mu niebezpieczeństwo, że pozwoli się ponieść miłości własnej, która pragnie 
podporządkować sobie inne istoty, pragnienie panowania bowiem jest bodźcem żywo 
podniecającym ludzką psychikę. Stanowi to powód, żeby każdy, kto sprawuje władzę, 
był czujny i działał tylko z pobudek miłości jako przedstawiciel Boga. 
 Tak właśnie postępował Józef. Wiedział, że jest przedstawicielem Ojca 
Niebieskiego, i tylko nim chciał być. Miał też przed oczyma sposób, w jaki Bóg okazuje 
swoją wszechmoc. Najwyższy Pan nieba i ziemi okazał szczyt swej potęgi objawiając 
swą dobroć. Co więcej, Jahwe prowadził lud izraelski nie po prostu jako król absolutny, 
który narzuca swe nakazy. Przeciwnie, okazywał mu troskliwość pasterza i czujność 
oblubieńca. Znaczy to, że władza Boga była wyrazem miłości: chciał On, by ją ludzie 
przyjęli przez swe rządy pełne miłości. Józef dostosował się do tego wzniosłego 
przykładu. Uważał więc swą władz za przywilej świadczenia drugim większej dobroci. 
Wszelka władza nad innymi jest ostatecznie tylko możliwością kochania. Jako głowa 
rodziny Józef cieszył się, że może głębiej kochać Maryję i Jezusa. 
 Jeśli Józef przez tę większą miłość staje się wzorem dla ojców rodzin, pozwala 
on także zrozumieć wszystkim, którzy otrzymali władzę od Boga, główny sens tego 
daru. Wzywa ich do wywiązania się z tej odpowiedzialności z mocną, lecz pokorną 
dobroci. 
 
Jean Galot SJ 

 
 

Kontemplacja 
Robotnik (Mt 13,55; Mk 6,3) 

 
Modlitwa przygotowawcza 
Proszę Cię, Panie Boże, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w 
sposób czysty do służby i chwały Twojego Boskiego Majestatu. (CD 46) 
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Wprowadzenie 1 
Józef  miał powołanie niezwykłe. Kiedy jednak zapytamy, czym było wypełnione jego 
życie, dowiemy się, że było poświęcone zwyczajnej pracy. Był cieślą - obrabiał drewno, 
był dobrym rzemieślnikiem. W Nazarecie zawód ten nie cieszył się zapewne 
poważaniem, ponieważ powołano się nań, aby odeprzeć mesjańskie roszczenia Jezusa: 
"Czyż nie jest On synem cieśli?" Mt 13,55. 
 
Wprowadzenie 2 
Prośba o owoc kontemplacji: 
Prosić o dogłębne poznanie życia ukrytego Pana Jezusa przy boku św. Józefa i Maryi, 
aby Go bardziej kochać i naśladować. 
 
Punkt 1 
W osobie Józefa została uczczona każda ludzka praca, zwłaszcza praca fizyczna. Bóg 
ceni zajęcia wszelkiego rodzaju, nawet bardzo skromne, niepokaźne. 
Rzeczywistość jest taka, że obok wielkich imion, tych którzy odegrali rolę 
pierwszoplanową w historii ludzkości, istnieje ogromna liczba ludzi, którzy niczego nie 
wynaleźli, a którzy mimo to przyczyniają się swą pracą do dobra społeczeństwa. Praca 
Józefa miała szczególną wartość w oczach Bożych dzięki usposobieniu duszy, z jakim 
była wykonywana. W oczach Bożych liczy się nie to, co się robi, lecz w jaki sposób się to 
robi.  
 
Punkt 2 
Dialog z Bogiem: 
Józef poprzez swoją pracę świadczy o wielkości w jaką się przyobleka wszelki trud 
towarzyszący każdej pracy ludzkiej. Trud ten przyczynia się do tego, aby ludzkość stała 
się lepsza. 
 
Rozmowa końcowa 
Odmówić "Ojcze nasz" i modlitwę: 
Zabierz, Panie, i przyjmij całą wolność moją, pamięć moją i rozum, i wolę mą całą, 
cokolwiek mam i posiadam. Ty mi to wszystko dałeś - Tobie to, Panie, oddaję. Twoje 
jest wszystko. Rozporządzaj tym w pełni według swojej woli. Daj mi jedynie miłość twą 
i łaskę, albowiem to mi wystarcza. Amen. (CD 234) 
 
 

Modlitwa do św. Józefa  papieża Jana XXIII 
 
 O Święty Józefie, stróżu Jezusa, małżonku przeczystej Maryi, który przeszedłeś 
przez życie doskonale, spełniając swój obowiązek, utrzymując pracą rąk Świętą Rodzinę 
z Nazaretu, wspieraj przychylnie tych, którzy - ufni - do Ciebie się zwracają!  
 Ty znasz ich dążenia, ich braki, ich nadzieję, oni się do Ciebie uciekają, ponieważ 
wiedzą, że w Tobie znajdą tego, kto ich zrozumie i obroni. 
 Również i Ty zaznawałeś przeciwności, trudu, zmęczenia; ale właśnie przez te 
starania o zapewnienie bytu materialnego, Twój osiągnął najgłębszy pokój, cieszył się 
niewypowiedzianą radością z obcowania ze Synem Bożym i Maryją, Jego najmilszą 
Matką, Tobie powierzonymi. 
 Niech zrozumieją ci, których otaczasz swoją opieką, że nie są samotni w swej 
pracy, niech umieją odkrywać obok siebie Jezusa, przyjmować Go z wdzięcznością i 
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strzec Go wiernie, tak jak Ty to czyniłeś. I wyjednaj, by w każdej rodzinie, w każdej 
fabryce, w każdym warsztacie, gdzie pracuje chrześcijanin, wszystko było uświęcone 
miłością, cierpliwością, sprawiedliwością, troską o dobro - ażeby łaski niebios spływały 
obficie. Amen. 
 

FAZA  NAWRÓCENIA 
 
Dla zrozumienia 
 W fazie nawrócenia odprawiający ćwiczenia powinien wziąć pod uwagę to 
wszystko, co mu przeszkadza w stosunku do różnych "rzeczy", do samego siebie, do 
bliźnich i do Boga. Powinien być roztropny względem swoich nieuporządkowanych 
wniosków - przede wszystkim w dziedzinie uczuciowej, aby w swoim głębokim 
zamieszaniu zdecydowanie oderwać się od tego, co wykrzywia i wypacza jego życia - od 
tego, co się sprzeciwia jego wewnętrznemu powołaniu. 
 
W ćwiczeniach podczas tej fazy chodzi  
 - o zaskoczenie potęgą grzechu w moim życiu, 
 - o proces wyzwalania się z mocy grzechu w życiu codziennym, 
 - o otwarcie się na działanie we mnie miłości Bożej. 

Jako członek wspólnoty zakonnej znajduję się wraz z innymi o podobnym 
usposobieniu na drodze naśladowania. Podczas fazy nawrócenia poświęcę więcej 
uwagi zmianom w stosunkach z poszczególnymi współbraćmi i z całą wspólnotą. Moc 
grzechu może działać we wspólnocie za pośrednictwem poszczególnych jej członków, a 
równocześnie może ona paraliżować jednostki za pośrednictwem wspólnoty. 
 
 

MOJE ILUZJE I ROZCZAROWANIA 
 
O co tu chodzi? 
 To co nas trzyma z dala od Boga prawdopodobnie jest nie tyle świadomym 
grzechem, co raczej uporczywym trzymaniem się stworzonych przez siebie ideałów i 
wyobrażeń o doskonałości. W celu ich realizacji robimy wciąż różne postanowienia i 
wyrzeczenia, a w końcu rozczarowujemy się do samych siebie. Jak długo będziemy 
przekonani, że te ideały stanowią naszą najwyższą wartość, tak długo nie potrafimy się 
wyzwolić z tego błędnego koła. Droga do zbawienia powinna rozpocząć się od tego, że 
przedstawimy Bogu naszą nędzę i doświadczymy przy tym, że prawda wyzwala. 
 
O co mam prosić: 
1. by Bóg otworzył mi oczy na moje iluzje, 
2. by Bóg całkowicie ukierunkował moją nadzieję na Niego samego, jako jedynego 
Zbawiciela. 
 
Jak mam się modlić: 

Dzień Pismo św. Moje życie 

A Ps 77 Bóg działa inaczej, niż ja sobie wyobrażam. Czy potrafię się 
wczuć w rozczarowanie Psalmisty i spojrzeć, jak on, na 
zbawcze dzieła w historii, by się otworzyć na nowe działanie 
Boga? 
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B Ps 77 Jakie ideały i nadzieje nie spełniły się dotychczas w moim 
życiu? Czy potrafię zawierzyć je Bogu, by On je spełnił lub nie 
spełnił, zgodnie ze swoją wolą? 

C J 2,1-12 Jestem jak uczniowie zaproszeni na wesele. Wyczerpało mi się 
wino. Zwracam się do Jezusa. Czy potrafię uwierzyć wraz z 
Maryją, że On coś uczyni, nawet jeżeli ja nie zasługuję na to? 

D J 3,1-9 Nie chodzi jedynie o poprawę mojego życia, lecz chodzi przede 
wszystkim o ponowne narodzenie się. Czy potrafię zaufać 
Bogu i Jego Duchowi? 

E J 4,1-26 Jezus doprowadza Samarytankę do prawdy o jej własnym 
życiu i do poznania Zbawiciela. Czy ja również jestem gotowy 
pozwolić się prowadzić? 

F J 4,1-26 Jakiej wody szukam? Jakich rozwiązań zastępczych wciąż 
próbuję? Jakie wyznanie mogłoby stać się dla mnie bramą do 
wyzwolenia? 

G Powtórzenie Z jakimi fałszywymi nadziejami muszę się pożegnać? Czy 
pozwolę się obdarzyć prawdziwą nadzieją? 

 
Na co mam codziennie zważać: 
Gdzie napotykam na rozczarowania lub na rezygnację? Jak sobie z tym radzę? 
 
Zalecana lektura: 
Rz 1-4; 7; Konstytucje 11-17 
 
Moje uwagi i spostrzeżenia: 
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Józef pierwszym uczniem Chrystusa 

Czy mogą służyć nie wsłuchując się w 

słowa Chrystusa 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Czerwiec 1999 

 



91 

 

Temat miesiąca: 
 

Św. Józef pierwszym uczniem Chrystusa 
Czy mogę służyć nie wsłuchując się w słowa Chrystusa? 

 
 
Intencja modlitewna: 
 

Aby przełożeni wsłuchiwali się w głos podwładnych i w ten sposób na zasadzie 
wymiany wartości budowali braterskie zjednoczenie, pomagające zakonnikowi trwać 
we wspólnocie 
 
Pro memoriam: 
 

Carlo Caretto opisując nasz stosunek do Boga Ojca zaproponował taki obraz. 
Znajdujemy się w sercu Boga, właściwie pod Jego sercem, jak niemowlę w łonie matki. 
Jesteśmy tak silnie z nim związani, że wystarczy pokorne powiedzenie: Ufam Tobie! 
Poprowadź mnie Twoimi drogami! Drogą przyjaźni podążył przed nami św. Józef. Uczył 
się dobroci Boga opiekując się Jego Synem. 
 
Solenizantom dobrego ustawienia hierarchii wartości w życiu zakonnym: 
 
06. - Ks. Norbert Maier, 13. -  Ks. Antoni Klag, Ks. Antoni Pietrzyk, Ks. Antoni Burba, Ks. 
Antoni Cholewa, Ks. Antoni Chabraszewski, Ks. Antoni Żebrowski,24. - Ks. Jan Kobelak, 
Ks. Jan Zimnoch, Ks. Jan Tetzlaff, 27. - Ks. Władysław Biedrzycki, Ks. Władysław 
Grzegorek, Ks. Władysław Szynal, Ks. Władysław Marczyński, Ks. Władysław Głębocki, 
28. - Ks. Ireneusz Szulc, 29. - Ks. Piotr Żelichowski, Ks. Piotr Pietrzyk, Ks. Piotr Lipski, Ks. 
Piotr Piksa, Ks. Piotr Michalski, Ks. Piotr Krupa, Ks. Piotr Wypych, Dk. Piotr Grabski, Kl. 
Piotr Blicharz, Kl. Piotr Małek,  Ks. Paweł Ludwig, Ks. Paweł Zimniewicz, Ks. Paweł Gnat,  
Ks. Paweł Dudek, Kl. Paweł Górecki 
 
 
 

Przesłanie Ojca Założyciela 
 

Postanowienia rekolekcyjne naszego Ojca Założyciela Ks. Jana Berthiera 
 

A. M. D. et M. V. S. G. 
 

Kto kieruje sam sobą, zawierza głupiemu przewodnikowi. (2. 07. 1865) 
 

Nie będę szczęśliwy i nie przyniosę Bogu żadnej chwały, jeżeli nie wyzbędę się 
wszystkiego z miłości ku Niemu, a w swoim działaniu nie będę się starał wypełniać 
tylko Jego woli. 

Sam jednak mogę ulec złudzeniom i swoją własną wolę uważać za życzenie 
Boga.  
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Będę posłuszny - nie tylko zewnętrznie, lecz z całego serca; nie tylko w tym, co 
się odnosi do pracy zewnętrznej, ale i w tym, co dotyczy studiów i innych spraw nie 
zawartych w przykazaniach ani w regule. 

Jakże jednak mogę być uległy, jeżeli nie będę kochał Boga; będę więc usiłował 
zachować ducha uległości, pielęgnując ducha modlitwy. 

Będę szanował swojego Przełożonego jako przedstawiciela Boga względem 
mnie. Ofiara Mszy świętej i duch modlitwy. 

Względem bliźnich: przywiązanie do swoich pomysłów w dyskusjach. - Utinam 
omnes prophetent. -  Względem samego siebie: pycha in confessionibus audiendis et 
in verbo Dei annuntiando. 
 Czuwajcie i módlcie się, byście nie ulegli pokusie - "my zaś oddamy się 
wyłącznie modlitwie i posłudze słowa" - Tradit gratiae 
 O cokolwiek będziecie prosić Ojca w imię moje, da wam. - Daj mi Panie, ducha 
modlitwy.  

Trzeba się dobrze modlić rano i wieczorem. - Naucz nas modlić się. - 
Ustanowiony dla ludzi w tym, co należy do Boga. - Modlitwa jest najpotężniejszym 
środkiem osobistego uświęcenia, najpotężniejszym środkiem do nawracania 
grzeszników i uświęcania dusz, oraz najważniejszym obowiązkiem kapłana. - A więc do 
modlitwy! 
 Przygotowanie do modlitwy: Krzyż i obrazek Maryi. - Akty chrześcijańskie. 
 Po modlitwie odnowić postanowienie zwalczania pychy.  
 Przygotowanie do Mszy świętej: 
 Zjednoczę się z Jezusem ukrzyżowanym. Uznam siebie za obarczonego krzyżem, 
by zostać wraz z Nim ukrzyżowanym. - Christo confixus sum cruci. - Wyobrażę sobie 
Maryję u stóp krzyża współofiarującą się ze swoim Boskim Synem, a w La Salette 
noszącą krzyż na swoich piersiach.  
 Zawsze będę składał Najświętszą Ofiarę w zjednoczeniu z intencjami 
Najświętszej Dziewicy i będę się z Nią łączył podczas świętych czynności.  
 Po Mszy św. dziękczynienie - Najpierw modlitwy liturgiczne, a następnie 
poproszę pokornie Maryję, by Ona podziękowała swojemu Boskiemu Synowi.  
 Przed przystąpieniem do świętego trybunału pokuty odrzucę wszelkie naturalne 
myśli i uczucia i zjednoczę się z Jezusem i Maryją.  
 Będę kochał wszystkie święte funkcje i będę się starał zamienić je w nieustanną 
modlitwę przez ducha wiary. - Bez żalu będę rezygnował dla ich wypełnienia z innych 
zajęć, nawet pozornie ważniejszych.  
 Nieustanna modlitwa będzie moim ratunkiem. Ona jednak zakłada skupienie. 
Będę więc kochał swój pokoik i w miarę możliwości zachowywał milczenie. 
 Będę się gorliwie modlił przed wejściem na ambonę, będąc przekonanym o 
swojej absolutnej bezsilności w świadczeniu dobra i błagając Boskiego Zbawiciela, 
odwieczne Słowo, by On sam przemawiał do serc i dusz, gdy ja będę mówił do uszu.  
 Ponieważ nie mogę sprawować posługi kaznodziejskiej oraz posługi pojednania 
i pokuty rzetelnej pracy, będę się więc starał nie tracić czasu na angażowanie się w 
prace materialne i zewnętrzne, by zapewnić sobie odpowiedni czas na studium.  
 Mój Boże kocham Cię. Mój Boże, muszę być całkowicie Twoim, ponieważ 
nabyłeś mnie za tak wysoką cenę i często mi przebaczałeś, gdy nadużywałem swojego 
życia i zasługiwałem na jego utratę i na pogrzebanie w drugiej śmierci.  
 Twoim jestem, zbaw mnie! Jestem Twoim sługą, daj mi Cię zrozumieć! Nie 
znam Ciebie i nie znam też siebie. - Panie, Ty jesteś Stwórcą, my zaś błotem. Twoje ręce 
uczyniły i ulepiły mnie. Nie mam nic, co należałoby do mnie, chyba że grzech. Wiesz, 
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Panie, że nieprawości moje "supergressae sunt caput meum, et sicut onus grave 
gravatae sunt super me". 
 Nie zasługuję więc na żadną pochwałę za to, co Ty mi dałeś. "Soli Deo honor et 
gloria, nobis autem confusio faciei nostrae". Wstydzę się więc wobec Ciebie, gdy je 
otrzymuję, ponieważ dajesz mi je ze względu na jakieś moje rzekome zasługi, które w 
Twoich oczach skażone są nieprawością. Czyż nie jest to wystarczającą racją, bym nie 
starał się o to, by korzystnie o mnie mówiono; bym nie robił niczego dla swej miłości 
własnej i nie wygłaszał żadnych słów na swoją pochwałę.  
 Gdy przyjdzie mi jakaś myśl schlebiająca miłości własnej, uspokoję moją duszę, 
ukazując jej prawdę, a następnie powrócę do tej myśli, by ją całkowicie zwalczyć.  
 Panie, spraw bym kochał przede wszystkim spełnianie z miłości ku Tobie 
powierzonej mi przez Ciebie posługi względem małych i biednych, Ty bowiem chciałeś 
stać się biednym i małym dla naszego zbawienia i dla pouczenia nas wybrałeś biednych 
- infirma et contemptibilia - i małym dzieciom pozwoliłeś przychodzić do siebie.  
 Mój Boże, jakież to szczęście być sługą biednych, jakież to szczęście być zawsze 
ostatnim i kochać poniżenie. - "Discite a me quia mitis sum et humilis corde et 
invenietis requiem animabus vestris". - Pycha to niepokój, ponieważ wprowadza 
zamieszanie. - Jakież to wspaniałe być podobnym do Ciebie w pokorze!!! 
 
 

Doświadczenie ojcostwa na przykładzie "Braci  Karamazow" 
Fiodora Dostojewskiego. 

 
...czymże jest ojciec, prawdziwy ojciec, cóż to za słowo tak wielkie, jak strasznie wielka 
myśl jest w tym słowie? 
                                   Fiodor Dostojewski 
 
 W artystycznym świecie Fiodora Dostojewskiego nie brakuje wątku analizy 
relacji zachodzących pomiędzy dziećmi a ich rodzicami. Wszędzie tam, gdzie pisarz 
zajmuje się psychologią dzieci, wyczuwalne jest osobiste doświadczenie 
Dostojewskiego - syna obciążone duchowym osieroceniem. Przez całe swe dorosłe 
życie autor „Młodzika" nosił w swej pamięci bolesne zranienie, spowodowane utratą 
matki, którą zapamiętał jako kruchą, ale wytrwałą w znoszeniu udręk ze strony męża 
tyrana. 

Tragizm dzieciństwa Dostojewskiego zasadza się przede wszystkim na obrazie 
rodzonego ojca, którego 'wykrzywione' oblicze postrzegał on jako dziecko w 
zwierciadle lęku. Tragizm ów, tak bardzo ujawniający się w sferze psychicznej pisarza, 
zostaje z czasem przetransportowany przy pomocy środków artystycznych w 
przestrzeń dociekań religijnych i metafizycznych czy - jakby to określił Bierdiajew - 
pneumatologii. I dopiero w tym wymiarze pisarz ostatecznie rozstrzyga swe zmagania z 
brakiem duchowego rodzicielstwa. 

 
 

Ojciec i matka pisarza 
 

 Ojciec pisarza, Michał Andrejewicz, niedoszły duchowny, uczęszczał w Moskwie 
do Akademii Medycznej a następnie pracował jako lekarz wojskowy. Była to posada 
raczej mało intratna, dająca dochody w wysokości około 100 rubli miesięcznie. 
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Prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej  zapewniało dodatkowo niewielkie profity, 
ale fakt, iż dysponował siedmioma osobami służby i czterema końmi świadczył w 
owych czasach o pozycji materialnej co najwyżej średniej. W 1831 roku, posiadając 
pewne oszczędności, nabył co prawda dwie wioski: Darowoje Czeremosznię, czyli 
razem około stu pięćdziesięciu 'dusz' poddanych, ale to i tak stanowiło posiadłość 
bardzo skromną. 
 W wieku lat trzydziestu poślubił kobietę o jedenaście lat młodszą. Z tego 
związku doczekał się siedmiorga dzieci, drugim w kolejności był właśnie Fiodor. 
Rodzina zajmowała dwupokojowy apartament w szpitalu. Ponurym tłem dzieciństwa 
pisarza był więc szpital, w którym Dostojewscy przemieszkiwali przez większą część 
roku. Dzieci bawiły się zwykle w tamtejszym ogrodzie. Ponieważ był to też szpital dla 
ubogich, nie brakowało w nim nędzarzy, ludzi bez środków do życia. Tam też Fiodor po 
raz pierwszy zetknął się z tak wielkim, niejako skondensowanym cierpieniem. 
 Pedantyczny i surowy w swej metodyce wychowawczej ojciec nie przebaczał 
synom najmniejszego przekroczenia prawa, które dla nich ustanowił. Wyznaczał je 
nienaruszalny harmonogram dnia: o godzinie szóstej pobudka, modlitwa i śniadanie; 
od ósmej do południa nauka; o dwunastej obiad, po którym, w okresie letnim, jedno z 
dzieci miało obowiązek odganiać muchy, by nie zakłócały wypoczynku ojca. O 
piętnastej rodzina gromadziła się przy herbacie, wieczorem o dwudziestej pierwszej 
spożywano kolację, po czym przewidziana była lektura historii Karamzina i Biblii. 
Naruszenie tego porządku kończyło się najczęściej ordynarną awanturą. 
 Dwaj najstarsi synowie, Michał i Fiodor, nauczyli się czytać już w wieku lat 
czterech. W domu zatrudniani byli nauczyciele prywatni, zarówno francuscy jak i 
rosyjscy, sam ojciec - w swoim mniemaniu humanista - po poobiedniej herbacie uczył 
dzieci łaciny. Tych lekcji synowie obawiali się najbardziej. Odbywały się one w 
atmosferze lęku; ojciec nie stosował kar cielesnych, dominująca była jednak jego 
apodyktyczność. Dzieci cierpiały także z powodu małoduszności ojca, która przejawiała 
się na przykład w skąpstwie i swoiście rozumianym oszczędnym trybie życia. 
 Tyranię Dostojewskiego - ojca odczuwali zarówno żona, dzieci jak i służba. 
Obcowanie z nim sprowadzało się do ciągłego doświadczenia nieufności i podejrzeń z 
jego strony. Bezustannie posądzał pokojówki o kradzieże, martwił się o łyżkę, której mu 
zabrakło w komplecie po wyjeździe rodziny na wieś, kontrolował ilość zimowej 
garderoby, która pozostała w mieszkaniu szpitalnym, gdy bliscy wyjechali na letni 
wypoczynek. 
 Chłopcy szukali schronienia u matki przed surowością ojca. Jej cechami obdarzył 
przyszły pisarz matkę Młodzika Aleksego Karamazowa. Była jedną z kobiet, które 
spotykamy na kartach jego powieści: cichą, spokojną, delikatną, znoszącą cierpienie 
bez pytań i dociekań. Nieustannie zaniepokojona o zdrowie fizyczne i duchowe swoich 
synów, uczyła ich pacierza i zabierała do cerkwi. To od niej Dostojewski przejął 
systematyczną lekturę Pisma świętego i uwrażliwił na cierpienia drugiego człowieka. 
Kiedyś w Wielkim Tygodniu, gdy miał osiem lat, usłyszał podczas nabożeństwa 
fragmenty z  Księgi Hioba. Wywarły one na nim tak wielkie wrażenie, że przez całe swe 
życie powracał do treści tej księgi z czcią, a nawet pietyzmem. 
 Matka zmarła, gdy Fiodor miał szesnaście lat. Liczne bohaterki jego powieści 
umrą z tego samego powodu, co ona - na gruźlicę. Po śmierci żony rozpacz ojca 
przejawiała się w krzyku i waleniu głową o ścianę. Jego nie opanowane namiętności, 
podsycane alkoholem, przemieniły życie rodziny w istne piekło. Tylko żona mogła 
powstrzymać jego pijackie furie i ekscesy. Gdy jej zabrakło, nikt nie mógł powstrzymać 
wściekłości tego - jak go określa świadectwo jednego z chłopców - 'dzikiego zwierza'. 
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 Pewnego dnia znaleziono go na drodze nieopodal własnej posiadłości, 
zamordowanego przez poddanych. Udusili go poduszką podczas jednej z ciemnych 
nocy w jego własnym powozie. W innej wersji przyczyną śmierci był wlany na siłę do 
gardła spirytus. W taki to sposób chłopi pomścili nieludzkie traktowanie i seksualne 
napastowanie ich córek i sióstr. 
 I tak, w wieku zaledwie osiemnastu lat, Fiodor odzyskał wolność. W listach i 
dzienniku Dostojewskiego nie znajdziemy nigdzie wzmianki na ten temat. Uwolnienie 
od ojca-tyrana było jedynie zewnętrzne. W duszy pozostała bolesna pamięć ojca Jego 
widmo prześladowało go do końca życia. Odpryski owego trudnego doświadczenia 
odkrywamy zwłaszcza w "Braciach Karamazow", powieści napisanej trzydzieści lat 
później, gdzie postać starego Karamazowa nosi cechy jego rodziciela. Można 
przypuszczać, że dopiero ta powieść wyzwoliła go w pełni od koszmarnych wspomnień, 
które go nękały  przez całe dorosłe życie. 
 W opinii Stanisława Mackiewicza Cata, ostatnie dzieło pisarza jest "olbrzymim 
rachunkiem sumienia" i "autoanalizą psychologiczną". W tej ostatniej powieści-tragedii 
Dostojewski odsłania drastyczną antynomię między ojcostwem  "sponiewieranym" 
(anty ojcostwem) i ojcostwem "miłującym" (ocalającym i rodzącym). Ta dwubiegunowa 
struktura ojcostwa, mająca dwa punkty odniesienia, z jednej strony starego 
Karamazowa, a z drugiej ikonę starca Zosimy, wyznacza przestrzeń, w której zagubiony 
syn błąka się, poszukując własnej tożsamości i prawdy o sobie. 
 Poszukiwanie ojcostwa utraconego odbywa się na trzech wyraźnie 
zarysowanych poziomach osobowych, które symbolizują trzej bracia Karamazow; 
Dymitr - reprezentujący wymiar emocjonalny i zmysłowy; Iwan - ucieleśnienie sfery 
rozumu; i Aleksy - odzwierciedlenie wymiaru serca, czynnej miłości  (platońskiego 
erosa). 
 W metafizycznej warstwie tego literackiego arcydzieła napotykamy jakby 
trzygłosową partyturę. Mamy tu do czynienia z osobą kolektywną, rozpisaną na 
życiorysy trzech bohaterów. To jeden syn, właśnie Dostojewski, przedziera się trzema 
traktami własnej osobowości, pragnąc odnaleźć zagubiony, prawdziwy obraz. 
 

Fiodor Pawłowicz Karamazow - ojcostwo  " sponiewierane" 
 

 Byłoby nadmiernym uproszczeniem twierdzić, że stary Karamazow to wierna 
kopia rodzonego ojca pisarza, o czym przekonana jest na przykład córka 
Dostojewskiego. Ten jeden z najbardziej odrażających bohaterów powieściowych 
uosabia raczej same negatywne strony ojcostwa, które Dostojewski zapamiętał z 
dzieciństwa. 
 "W istocie był to tylko kiepski błazen i nic ponadto" - w tym chłodnym i 
lakonicznym sformułowaniu wziętym z opisu starego Karamazowa nie ma współczucia, 
nie ma najmniejszej próby tłumaczenia owego odrażającego osobnika, którego 
stworzyła (odtworzyła)  literacka wyobraźnia Dostojewskiego. Jedynym, który ma w 
sobie litość dla ojca, jest najmłodszy syn - Alosza. Tylko on ogarnia swoim 
chrześcijańskim uczuciem tego lubieżnika i niegodziwca, broni ojca przed nim samym: 
"Wierzę, że ojciec jest nie tylko błaznem". Dymitr i Iwan po prostu nim gardzą.   
 Zasadniczą przyczyną owej pogardy nie jest wyłącznie alkoholizm Fiodora 
Pawłowicza, lecz przede wszystkim to, że jest on "wyuzdany i nikczemny". Moralnie 
jest reprezentantem największej nędzy w dziedzinie zniewolenia zmysłowością, do 
tego stopnia, że Hessen odbiera go jako "przedmiot raczej niż podmiot", jako byt 
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aetyczny, żyjący na poziomie impulsu, jako skondensowaną manifestację tego 
wszystkiego, co Dostojewski uważa za naturę karamazowiańską. 
 Ojcostwo Karamazowa zniszczone jest przede wszystkim przez niewolę 
instynktu. Dla Dostojewskiego zło Karamazowa tkwi nie w zmysłowości, ale w 
rozpuście, która jest wykwitem idolatrii własnego ja. Nie ma tu jakiejkolwiek kontroli 
zmysłów i uczuć przez rozum; intelekt i wola są całkowicie podporządkowane żądzy. 
Ofiarami tego są nie tylko obie żony Karamazowa, ale każda napotkana przez niego 
kobieta. Zatracenie rozwiązłości każe mu nawet tworzyć zasady w tej swoistej logice 
nieprawości: "Ach, chłopcy! Dzieciaki, prosiaki wy malutkie, dla mnie... przez całe me 
życie nie było brzydkiej niewiasty, oto moja zasada! {...} już to samo, że jest kobietą, już 
to połowa wszystkiego... ale co wy tam rozumiecie! Kopciuszka i brzydką trzeba 
najsampierw zadziwić - ot jak, bracie, trzeba się do nich zabierać". 
 Hegemonia zmysłów, podlewana obficie alkoholem, prowadząca między innymi 
do traktowania kobiety jako przedmiotu do zaspokojenia żądzy spowodowała, że ja 
tego człowieka zamknęło się w ciemnych pokładach - jakby to określił Dostojewski - 
podziemia duszy, bez zdolności otwarcia się na innego, na osobowe ty drugiego. 
Wskazuje to przede wszystkim na nieobecność miłości w życiu tego nieszczęśnika, a 
przez to, na ostateczną przyczynę całkowitej dewastacji ojcostwa. 
 W takiej sytuacji bohater powieści,  rozumiany jako kolektywny syn, odrzucony i 
pozbawiony miłości, wszczyna rebelię przeciw "takiemu" ojcu. Bunt obejmuje całą jego 
istotę, rozpisaną na Dymitra, Iwana i Aloszę. Siłą motoryczną tego buntu jest brak 
miłości, prowadzący konsekwentnie do chęci unicestwienia ojca, do całkowitego 
uwolnienia się od niego. Wszystko to dokonuje się kosztem samozniszczenia 
osobowości. Przypatrzmy się, jak ów proces przebiega na wspomnianych trzech 
poziomach: zmysłowym, rozumowym i serca. 
 

Dymitr - niewola zmysłów i emocji 
 

 Dymitr, najstarszy syn z pierwszego małżeństwa z Adelajdą Iwanowną, jest 
dzieckiem porzuconym. Najpierw przez zdesperowaną i oszukaną matkę, która "koniec 
końców rzuciła męża i uciekła z jakimś ginącym z nędzy nauczycielem seminarzystą, 
zostawiwszy Fiodorowi Pawłowiczowi trzyletniego Mitię", ten zaś " całkowicie o nim 
zapomniał". Te suche fakty podane przez narrator są wystarczające, by domyślić się, 
czym było dzieciństwo Dymitra. Ograniczmy się zatem do przypomnienia, że 
wychowywany był najpierw przez służącego, potem kuzyna zmarłej matki, następnie 
przez ciotkę kuzyna, a na końcu jej córkę. Nie może zatem dziwić, że "dzieciństwo jego 
i młodość były bezładne". 
 Dymitr "odziedziczył" po ojcu tę samą lubieżność, to samo 
niepodporządkowanie sfery zmysłowej rozumowi. Niepohamowana namiętność 
powoduje, iż przyczynia się on do zamordowania ojca w sensie moralnym, co sam 
przyznaje "...nie jestem winien zabójstwa mego ojca! Przyjmuję karę nie za to, że 
zabiłem go, ale że chciałem go zabić, i kto wie, może bym go naprawdę zabił..." 
 Pogardzający sobą samym, określający siebie jako "zwierzę" i "robaka", 
uwikłany i rozdarty wewnętrznie, odnajduje ocalenie na poziomie serca. Świadomość 
własnej nędzy nie popycha najstarszego z braci Karamazow w rozpacz tylko dlatego, że 
w "naturalny" sposób wyposażony jest on w zwykłą ludzką dobroć. Oprócz wstydu za 
własne postępowanie i szacunku do rzeczy świętych, płonie w nim jeszcze współczucie 
dla każdego człowieka skrzywdzonego i poniżonego. W odróżnieniu od młodszego 
brata Iwana, jego litość do ludzi cierpiących jest szczera, prawdziwa, nie zaś 
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abstrakcyjna i idealistyczna. Świadczy to o jednym - Dymitr chce być kochany i sam 
pragnie kochać. Czyni to niedojrzale, szaleńczo (uczucie do Gruszeńki), ale w jego 
dzikim postępowaniu nie odkrywamy tęsknoty za miłością, którą odebrano mu tak 
brutalnie w dzieciństwie? 
 

Iwan - zbuntowany rozum 
 

 Mimo iż to Dymitr odpowiada przed sądem za ojcobójstwo, 
najdramatyczniejszy przebieg buntu wobec ojcostwa "sponiewieranego" ukazuje 
Dostojewski w "Braciach Karamazow" poprzez Iwana. Iwan, drugie dziecko 
Karamazowa, jest ucieleśnieniem rozumu. O ile Dymitr moralnie przewyższa "tatkę" 
świadomością własnego stanu i współczuciem dla moralnie i materialnie 
pokrzywdzonych, o tyle Iwan różni się od nich obu szczególną sprawnością umysłu, 
ukształtowanego według oświeceniowych wartości i ideałów. 
 Dzieciństwo Iwana jest repliką przeżyć starszego brata. W scenariuszu okresu 
dorastania nie zabrakło opuszczenia, osamotnienia, błąkania się po domach obcych 
ludzi. Stary Karamazow po śmierci pierwszej żony znalazł kolejny "łup". Tym razem była 
to niewinna szesnastoletnia dziewczyna. Rok po ślubie z tego związku urodził się Iwan, 
trzy lata później Aleksy. Matka, nie wytrzymując gehenny, wyczerpana nerwowo 
umarła po ośmiu latach małżeństwa. O Wianie z tego okresu wiemy tylko, że : "Rósł na 
ponurego i milczącego chłopca. Nie był bynajmniej nieśmiały, ale chyba już od 
dziesiątego roku życia zrozumiał, że wraz z bratem wychowuje się w obcej bądź co 
bądź rodzinie, że obydwaj są na czyjejś łasce, że mają ojca, o którym nawet wstyd 
wspomnieć". 
 Jak już zauważyliśmy,  antyojcostwo Karamazowa niszczy u najstarszego syna 
równowagę między rozumem a uczuciami, rozpętująca w nim iście dionizyjskie 
szaleństwo zmysłów i emocji. W przypadku drugiego syna  tragiczny w konsekwencjach 
kryzys osobowościowy prowadzi do świadomego wypierania się własnych namiętności 
i przeżyć przy całkowitym absolutyzowaniu euklidesowego sposobu pojmowania 
świata Tam zaś, zgodnie z założeniami illuminizmu, którego stał się adeptem, króluje 
bożek rozumu. Następuje tu jakby oberwanie drugiego brzegu w duszy tego 
kolektywnego syna, to znaczy świadome i założone z góry rezygnowanie z 
odwoływania się do sfery serca. 
 Wypieranie się serca jest swoistym zakłamaniem rozdwojonego wnętrza Iwana, 
tak że Alosza odczytuje brata jako "zagadkę", a Dymitr jako "grób". Jak jego bracia 
"kocha życie, jest wzruszony łzą, którą widzi na policzku dziecka, interesuje go i 
przejmuje los ludzi nieszczęśliwych. Rozdźwięk między rozumem i sercem rodzi w nim 
chaos i spustoszenie, co ostatecznie prowadzi do szaleństwa. Rebelia Iwana przeciw 
ojcu jest najsilniejsza To "ojcobójca na odległość" (H. Brzoza), który faktycznie posłużył 
się rękami Smierdiakowa, przygotowanego do morderstwa jego poglądami i 
sugestiami. 
 Dotykamy tu głębokiego przekonania Dostojewskiego, zaczerpniętego z 
duchowego dziedzictwa chrześcijańskiej myśli Wschodu, do którego pisarz się 
odwoływał. W antropologii Ojców greckich  duchowe zwyrodnienie człowieka 
spowodowanie jest odłączeniem rozumu od sfery serca, co prowadzi najczęściej do 
odseparowania funkcji aksjologicznej od funkcji gnoseologicznej, prawdy teoretycznej 
od prawdy moralnej. W tym to właśnie braku zintegrowania inteligencji z uczuciem 
należy dopatrywać się przyczyn finałowej patologii Iwana. 
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 Skutkiem tego jest jego nieustanna  walka z Bogiem-Ojcem. Stąd w powieści 
mamy do czynienia z "zabójstwem metafizycznym" (E. Gasparini). Oznaczałoby to, że 
Iwan, zabijając ojca "na odległość", symbolicznie buntuje się przeciw istnieniu Boga 
jako Miłosiernego Ojca. Bóg jawi mu się jako bezduszny Absolut, Deus ex machina, 
stworzenie zaś jako mechaniczne horologium Dei. 
 

Starzec Zosima - ojcostwo "rodzące" 
 
 Oprócz przemożnego i niszczącego antyojcostwa, obecne jest w powieści 
ojcostwo "rodzące" Zosimy. Jak to postrzega Czesław Miłosz: "władzy ojca z ciała 
(Fiodor Karamazow) przeciwstawiona jest władza ojca z ducha (starzec Zosima)". 
 Zaistnienie ojcostwa duchowego Zosimy związane jest z procesem metanoi, 
który przemienił tego człowieka z "istoty prawie dzikiej, okrutnej i bezmyślnej" w 
świętego starca obdarzonego charyzmatem rozeznawania duchów. Ten z "natury  
dobry" człowiek traci ojca w wieku dwóch lat, potem zaś brata i matkę. Jak sam 
wyznaje na łożu śmierci, z dzieciństwa pozostały mu tylko piękne wspomnienia. Matka, 
przed swym zgonem, zdążyła przekazać mu wiele ze swej miłości do Boga i szacunku 
dla Pisma świętego. Jednakże w szkole kadetów, w której przebywał osiem lat, 
poddany laickiemu wychowaniu, traci to wszystko, co wyniósł z rodzinnego domu. 
 Niespodziewanie przeżywa radykalną transformację, kiedy to po 
niepowodzeniu uczuciowym wyładowuje swój gniew na służącym, uderzając go w 
twarz aż do krwi. Przeżycia duchowe, które towarzyszą Zosimie po tym czynie, 
sprowadzają go przede wszystkim do odczuwania własnej nędzy i grzeszności. W 
konsekwencji prosi o przebaczenie swego sługę i zaraz potem - wplątany w pojedynek 
na pistolety - także swego przeciwnika. Tak rodzi się jego powołanie monastyczne i 
związane z tym powołanie ojcowskie. 
 Przemiana duchowa i narodzenie do ojcostwa zaczyna się więc u Zosimy od 
doświadczenia przebaczenia. Starzec staje się w pełni ojcem wtedy, gdy osiągnie stan 
theosis - stan przebóstwienia własnego bytu - kiedy staje się ikoną dla innych. Oznacza 
to posiadanie Bożego daru agape - miłości, za przyczyną której człowiek jest zdolny, na 
podobieństwo Chrystusa, do umiłowania całego stworzenia. W swoim nauczaniu 
Zosima często podkreśla konieczność bezwarunkowej miłości do każdego grzesznika, 
nakazuje poszukiwanie dobra w każdym człowieku. Jego ojcostwo duchowe przez cały 
czas pozostaje otwarte na przyjęcie zagubionego syna reprezentowanego przez braci 
Karamazow. 
 Do najpiękniejszych sekwencji powieści należy ta, gdy kłania się on 
oszołomionemu Dymitrowi, dostrzegając w duszy najstarszego z braci ogrom 
cierpienia, a my, świadkowie tego zaskakującego gestu, stajemy jak gdyby  wobec 
Jezusa umywającego uczniom nogi: "Starzec skierował się ku Dymitrowi 
Fiodorowiczowi, a podszedłszy doń zupełnie blisko, osunął się przed nim na kolana [...} 
Klęcząc, starzec pokłonił się Dymitrowi Fiodorowiczowi do nóg pełnym, wyraźnym 
świadomym pokłonem i nawet czołem dotknął ziemi. [...] Darujcie! Darujcie wszyscy! - 
rzekł, kłaniając się na wszystkie strony obecnym. Dymitr Fiodorowicz stał jeszcze kilka 
chwil  jak rażony piorunem - jemu starzec pokłonił się do nóg, cóż to znaczy? Wreszcie 
zawołał: >O Boże!< i zasłoniwszy twarz rękoma, wybiegł z celi" 
 Starzec nie jest obojętny także wobec cierpienia Iwana, któremu wyraźnie 
wskazuje sposób wyjścia z duchowego zagubienia "Sam pan zna właściwość swego 
serca; i to pana najbardziej dręczy. Wszakże niech pan dziękuje Stwórcy, że dał panu 
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serce wzniosłe, zdolne do takich cierpień [...]. Oby Bóg dał, by rozstrzygnięcie serca 
twego zastało cię jeszcze na ziemi, oby Bóg błogosławił drogi twoje!" 
 Zosima jako ojciec, poprzez swoje gesty i słowa, wskazuje obojgu na serce, 
miejsce, które powinno skupiać wszystkie energie witalne i intelektualne człowieka. 
Serce, w sensie biblijnym, może spersonalizować biologiczny wymiar człowieka i 
przekształcić ślepe popędy instynktu w moc miłości. Doświadcza tego Dymitr po 
przebyciu katartycznej drogi zmysłów. Iwan natomiast, nie podporządkowawszy sferze 
serca swego umysłu, nie jest zdolny do spotkania z prawdą i miłością. 
 Poprzez starca Zosimę objawia się najistotniejsza funkcja ojcostwa Ojciec jest 
tym, który - doświadczywszy oczyszczenia i osiągnąwszy wewnętrzną spójność 
osobową - siłą swego przebóstwionego bycia i miłości dopomaga synowi w 
zintegrowaniu sił wewnętrznych na poziomie sensytywnym, psychicznym i duchowym 
(rozum i wola). To w sercu następuje podporządkowanie namiętności rozumowi, a 
także "usercowienie świadomości" (J.Y Leloup), czyli uruchomienie kontemplatywnej 
funkcji intelektu, który postrzegałby każdy byt bezpośrednio i całościowo. 
 Tylko takim spojrzeniem na człowieka zbliżamy się do spojrzenia Boga Ojca, 
którego obraz ukazuje nam przypowieść Jezusa o synu marnotrawnym. Syn 
postrzegany jest tam wyłącznie oczami czułej Miłości. Zosima uczy nas, jak to czynić, 
jak dokonywać integracji osobowości poprzez miłość. 
 

Alosza - zwątpienie na drodze miłości czynnej 
 

 Alosza, najmłodszy z braci Karamazow, jest tym, który najpełniej "osiągnął [...] i 
to już we wczesnej młodości taką równowagę" ducha. Jest ukochanym uczniem starca. 
Po Dymitrze i Iwanie, poprzez Aloszę, Dostojewski ukazuje ostatni etap na drodze 
duchowego usynowienia. Alosza realizuje w swym życiu miłość czynną, czyli spełnia 
jeden z zasadniczych warunków wymaganych do narodzenia się w synostwie Bożym. 
Jak bardzo ważne jest urzeczywistnienie miłości czynnej w życiu, dowiadujemy się z 
rozmowy starca z panią Chochłakow, kiedy ta, borykając się z kwestią wiary, pyta: "Jak? 
W jaki sposób?" Odpowiedź mnicha jest jednoznaczna: " - Doświadczeniem czynnej 
miłości. Niech się pani stara kochać bliźnich czynnie i bez ustanku. W miarę jak będzie 
pani czyniła na tej drodze postępy, będzie się pani równocześnie utwierdzać w wierze 
w Boga i w nieśmiertelność pani duszy [...] . Wypróbowany to sposób i pewny".                         
 Wejście Aloszy na drogę  miłości czynnej nie oznacza angelizmu, co sugerować 
mogłyby choćby opinie ludzi, którzy tego wyjątkowego bohatera określają mianem 
"anioła" i "cherubina". Także on podlega prawu metanoi, która swoje apogeum osiąga 
w momencie śmierci starca Zosimy. Wyraźnie dostrzegamy tutaj punkt krytyczny jego 
duchowego wznoszenia się w synostwie, tak jakby śmierć zmarłego Przewodnika 
zrodziła w sercu lęk, którego nigdy wcześniej nie odczuwał. Powoduje on, że w 
subtelnej duszy młodzieńca zagęszcza  się mrok zwątpienia. Oto do głosu dochodzi 
karamazowiańska siła, która pozostawała uśpiona w jego sercu. Przyczyna kryzysu jest 
oczywista: acedia, czyli gnuśność duchowa. Alosza po prostu nie wypełnił nakazu ojca 
Zosimy, który usilnie go prosił, by był blisko swoich braci, przede, wszystkim Dymitra. 
Młodzieniec pierwszy raz wżyciu zapomniał o drugim człowieku i działanie jego utraciło 
pełny wymiar miłości czynnej. 
 W pneumatologii Dostojewskiego jest to jeden z grzechów najcięższych przeciw 
Duchowi Świętemu. Raz popełniony staje się niczym drzwi, które otwarte, pozwalają na 
wtargnięcie demonów zniewolenia. W konsekwencji opieszałości duchowej Aloszę 
paraliżuje kryzys dwojakiego rodzaju: kryzys czystości i wiary, czyli wysubtelniona 
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replika zaślepienia zmysłowego Dymitra i intelektualnego buntu Iwana. Przeżywanie 
tego wewnętrznego tąpnięcia jest równie intensywne jak wspomniane powyżej dwa 
przypadki. Kryzys Aloszy trwa jednak krótko, dlatego - dla nieuważnego czytelnika - 
może pozostać nie zauważony. 
 Wszystko zaczyna się zaraz po śmierci Zosimy, gdy żądni sensacji ludzie 
przybywają do kaplicy klasztornej. W przekonaniu ludu rosyjskiego, zgon osoby 
uważanej za święta powinien pociągnąć za sobą cuda. Tymczasem zgromadzeni w 
kaplicy odczuwają  jedynie odór rozkładającego się ciała. Rozczarowanie jest 
powszechne, zawód wśród zgromadzonych ogromny. Przy marach pozostaje tylko 
Alosza. Jednakże i u tego ukochanego ucznia Zosimy, zaraz po odejściu ludzi, w 
rozmowie z Rakitinem ujawnia się desperacja ducha. Najpierw Alosza wyraża ten stan 
słowami, które są echem rozmowy z Iwanem: "Ja nie buntuję się przeciw mojemu 
Bogu, ja tylko >świata jego nie przyjmuję<". Kiedy zaś mówi jakby nie od siebie: "Dawaj 
kiełbasy", "Dawaj i wódki", godzi się na pójście do Gruszeńki, odkrywamy w jego 
słowach i czynie cień karamazowiańskiej natury Dymitra. 
 Chwilowa słabość zostaje jednak szybko pokonana. Alosza, w niespodziewanym 
dla wszystkich momencie, sięgając być może resztkami sił do zasobów swego serca, 
odkrywa w siadającej mu na kolanach kobiecie - dziecko Boże. I wypowiada, zdumiony 
tym co mówi, owo zbawienne słowo: "siostro". Działa ono niczym zaklęcie, zarówno na 
samego Aloszę jak i na Gruszeńkę, która czuje, że jako kobieta nie jest przez niego 
uprzedmiotowiona, że ktoś kocha ją inaczej, czysto i bezinteresownie. 
 Oto miłość czynna Aloszy, zagrożona pokusą, dotknęła tak charakterystycznej u 
Dostojewskiego Grenzsituation, czyli doświadczyła własnych granic. Pomimo to 
wytrwała i objawiła się jako miłość "wszech przebaczająca" i  rozumiejąca, jako miłość 
dobrego uczynku. W ten sposób stając na gruzach własnej mocy i pewności, w 
momencie krytycznym, Alosza jest świadkiem cudu, który odczytuje jako zetknięcie 
duszy z "innymi światami". Po powrocie do monasteru, słysząc odczytywany fragment 
o Godach w Kanie, doświadcza mistycznego spotkania ze starcem Zosimą, 
zapraszającym go na Ucztę Niebieską. I oto "padł na ziemię jako słaby młodzieniec, a 
podniósł się jako niezłomny wojownik". Proces duchowych narodzin spełnił się 
całkowicie właśnie po tej zwycięsko przebytej próbie. W jego ludzką miłość przeniknęła 
pełnia Bożej agape, która jest darem Ducha, czyli "boskim sposobem kochania, hojnym 
uczestniczeniem w nas miłości Trzech Osób w Trójcy" (Tomas Spidlik). 
 
Ks.  Dariusz  Jastrząb. ŻYCIE   DUCHOWE  13(5)1998 
 
Cytaty wg: Fiodor Dostojewski, Bracia Karamazow, przełożył Aleksander Wat, PIW, 
Warszawa 1984.  
 
 
 

Święty Józef opiekunem św. Rodziny 
 
Modlitwa do św. Józefa w różnych potrzebach 
 
 Święty Józefie, Twoja moc rozciąga się na wszystkie nasze sprawy. Ty umiesz 
uczynić możliwym to, co wydaje się być niemożliwym. Spójrz z ojcowską miłością na 
wszystkie potrzeby duszy i ciała. Udziel mi łaski o którą Cię z ufnością proszę. Amen.  
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PIERWSZY  UCZEŃ  MISTRZA 
 
 Józef, jakkolwiek był uprzywilejowanym wychowawcą Jezusa, został jego 
pierwszym uczniem. 
 We wszelkim wychowaniu, podkreślamy to, zachodzi analogiczna wymianie. 
Każde dziecko, choć istotnie kształci się poprzez kontakt z rodzicami, samo również 
czegoś ich uczy. Skłania ich do spojrzenia na świat nowym okiem; sprawia, że 
odkrywają pewne interesujące rzeczywistość, uważane za zbyt banalne, aby mogły być 
brane pod uwagę. Przez swoje "dlaczego" dziecko domaga się od rodziców, by 
zagłębiali się refleksją we wszystko, co ich otacza. 
 W wypadku Jezusa nie było to po prostu nowe spojrzenie i świeża inteligencja 
dziecka, które ukazuje rodzicom aspekty świata. W Jego słowach czy w najzwyklejszych 
postawach przejawiało się nadprzyrodzone widzenie wszystkich spraw. Posłannictwo, 
jakie przyniósł ludzkości przejawiało się w jego sposobie działania. Sztukę streszczenia 
w jednym słowie całej doktryny, którą Mistrz wykaże później w życiu publicznym, 
posiadał od początku. Już z Jego dziecięcych słów, które rzeczywiście były słowami 
dziecka, prostymi i naiwnymi, przebijało ukryte, lecz głębokie pouczenie.  
 Im bardziej dorastał Jezus, tym więcej rozwijał się ta mądrość nadprzyrodzona, 
występując w sugestywnych rozmowach o wielkiej sile przekonywania. Ewangelia 
zachowała nam świadectwo wrażenia, jakie wywarł na Maryi rozwój Dziecka. Za 
najbardziej zdumiewającą uważała rosnącą Jego mądrość, ponieważ opowiadając o 
wzrastaniu Jezusa, wymienia ją na pierwszym miejscu: "Jezus zaś czynił postępy w 
mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi" (Łk 2,52). 
 Józef musiał być nie mniej zdziwiony tą wzrastającą mądrością. Cicho poddał się 
szkole Dziecka, a potem Młodzieńca. Jeśli swoim autorytetem ojca i wychowawcy 
wywierał wpływ na Jezusa, to z kolei i sam ulegał wewnętrznemu Jego wpływowi. 
 Nie oznacza to, że Jezus w Nazarecie rozpoczynał nauczanie, któremu się potem 
oddał całkowicie w życiu publicznym. Nawet kiedy osiągną wiek dojrzały, nigdy nie stał 
się kaznodzieją swoich rodziców, ani też nie wyłożył im nauki, którą zamierzał objawić 
światu. Przypadkiem tylko, przy sposobności różnych wydarzeń życia rodzinnego czy 
życia miasteczka, wyrażał tę czy inną myśl o bardzo szerokim horyzoncie.  
 Sama obecność Jezusa, przykład Jego życia, stanowiły naukę. Jezus był 
nauczycielem bardziej przez to, kim był, niż przez to, co mówił. W życiu publicznym 
powie do tych, którzy pragnęli zostać Jego uczniami: "Chodźcie a zobaczycie" (J 1,39). 
Wezwał ich do wypróbowania swej przyjaźni. Kiedy wezwie apostołów uczyni to 
właśnie przede wszystkim po to, aby "byli z Nim" (Mk 3,14), gdyż powinni najpierw żyć 
w Jego towarzystwie, aby na wskroś przeniknęło ich promieniowanie Jego osoby. 
 Z Józefem było tak samo. W odróżnieniu od apostołów, Józef nie słyszał nauki 
Zbawiciela, lecz tak jak oni, miał się uczyć podczas wszystkich chwil, spędzonych w 
bliskości Jezusa, istoty Jego posłannictwa.  
 Choć dziwne to może się wydać, Józefowi wcale nie było trudno pogodzić 
swego autorytetu głowy rodziny z uległością ucznia. Jeśli bowiem wydawał polecenia, 
dotyczyły one spraw zewnętrznych, podczas, gdy w zakresie spraw wewnętrznych i 
duchowych ulegał wpływowi Jezusa. 
 Mając dusze otwartą, bez żadnych tajnych przemilczeń, Józef był idealnym 
uczniem Jezusa. Zanim Jezus nabrał doświadczenia, do którego aluzją była przypowieść 
o siewcy siejącym na ziemi niewdzięcznej czy skalistej, nie dającej przebić się nasieniu 
czy pozwalającej jedynie na wzrost karłowaty, znalazł w Maryi i Józefie ziemię 
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niezmiernie urodzajną i gotową wydać plon stokrotny. Józef nie stracił nic z mądrości, 
którą emanował jego Mistrz, na razie jeszcze ukryty. 
 Od Jezusa przyjął nowe spojrzenie na świat. W rzeczywistości należał on do 
świata, który wkrótce miał przeminąć; kształtowała go mentalność Starego 
Testamentu. Na nowy sposób myślenia Jezusa nie reagował ciasnym konserwatyzmem, 
jak to później czynili faryzeusze wobec kazań Mistrza. Z tajonym entuzjazmem 
przyjmował rozszerzenie myśli Nowego Testamentu.  
 Niewątpliwie pomiędzy tymi dwiema mentalnościami istniały przeciwieństwa, 
które Jezus sprecyzował pewnego dnia, oświadczając: "Słyszeliście, że powiedziano 
przodkom... A ja wam powiadam..." (Mk 5, 21-22). Lecz to, co zaproponuje Mistrz 
będzie tylko wykończeniem, doprowadzeniem do dojrzałości wszystkiego, co było 
najlepsze w tradycji żydowskiej. Również słuchając rozważań Jezusa, Józef chętnie je 
przyswajał, ponieważ czuł, do jakiego stopnia odpowiadały one najgłębszym jego 
aspiracjom religijnym.  
 To poszerzenie zaznaczało się głównie w zakresie miłości bliźniego. Każda 
postawa Jezusa względem tych, którzy Go otaczali, których spotkał czy o których Mu 
mówiono, była nasycona głęboką życzliwością. W Jego sposobie mówienia i działania 
czuło się, iż Jego miłość odrzuca wszelkie granice. Nie zgadzał się ani nie podzielał 
nienawiści; okazywał sympatię wszystkim, nawet obcym; do Jego serca nie miały 
dostępu żadne urazy; przebaczał natychmiast krzywdy, które wycierpiał; stał ponad 
nienawiściami i rywalizacjami narodowymi i umiał patrzeć z dobrocią na żołnierzy 
wojsk okupanta.  
 Józef, który słyszał słowa starego prawa: "Oko za oka, ząb za ząb", jak również 
bardzo ograniczony nakaz miłości: "Będziesz miłował twego bliźniego, a będziesz 
nienawidził twego wroga" (Mt 5, 38.43; Wj 21, 24: Pwt 19,21; Kpł 24,20; 19,18), musiał 
doznać prawdziwego wyzwolenia, kiedy pojął, jaki ogrom miłości mieszka w sercu 
Zbawiciela. Pragnął gorąco przyswoić sobie ten sam uniwersalizm, ponieważ także nie 
chciał wykluczać nikogo ze swej życzliwości i pragnął utrzymywać ze wszystkimi 
przyjazne stosunki. Z jakimż poczuciem szczęścia przewidywał tę większą miłość, która 
odtąd miała złączyć ludzi, według woli Jezusa! 
 Tak więc w obronie życia codziennego, bogactwo nauki i miłości, które 
zawierało serce Mistrza, przechodziło nieznacznie w serce Jego pierwszego ucznia. 
Józef otwarty całkowicie na ten wpływ, przekształcał się coraz więcej i napełniał swą 
duszę najbardziej autentyczną doskonałością chrześcijańską. 
 
Jean Galot SJ 
 
 
Modlitwa papieża Pawła VI do św. Józefa 
 
 Święty Józefie, patronie Kościoła, Ty, który u boku Słowa Wcielonego trudziłeś 
się każdego dnia, aby zapracować na chleb; Ty, który zaznałeś tyle niepokoju o jutro, 
goryczy ubóstwa, tymczasowości pracy; Ty, który promieniujesz dzisiaj, w dniu Twego 
święta liturgicznego, przykładem twej postaci skromnej przed ludźmi, ale wielkiej przed 
Bogiem - spójrz na ogromną rodzinę, która została Ci powierzona. Błogosław 
Kościołowi, przynaglając go coraz bardziej do podążania drogą ewangelicznej 
wierności, wspomagaj robotników w ich twardym bycie codziennym, broniąc ich od 
zniechęcenia, od buntu destruktywnego, jak również od pokus hedonizmu, módl się za 
ubogimi, którzy kontynuują ubóstwo Chrystusa na ziemi, wzbudzaj dla nich ciągłą 
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hojność w ich braciach bogatych, strzeż pokoju na świecie, tego pokoju, który jedynie 
może gwarantować rozwój narodów, w pełnym urzeczywistnieniu ludzkich nadziei dla 
dobra ludzkości, dla misji Kościoła, dla chwały Trójcy Przenajświętszej. Amen. 
 
 

JESTEM KOCHANY BEZ ZASTRZEŻEŃ 
 
O co tu chodzi: 
 Moje zbawienie, moja wartość osobista nie jest zależna ode mnie i nie opiera 
się na moich sukcesach ani na mojej sprawiedliwości, ale jedynie na miłości i na łasce 
Bożej. On daje mi się bez żadnych innych racji, ale tylko dlatego, że tak chce. Dlatego 
też wierzyć znaczy: zaufać tej bezwarunkowej miłości i uczynić ją podstawą swojego 
życia. Z tego wyrasta prawdziwa wolność i twórczość, która wyraża się w czynach z 
miłości. 
 
O co mam prosić: 
1.by Bóg dał mi niezachwianą wiarę w to, że takim, jakim jestem - jestem przez Niego 
umiłowany i akceptowany. 
 
Jak mam się modlić: 
 

Dzień Pismo św. Moje życie 

A Łk 7,36-50 Czy jestem grzesznicą? Czy jestem faryzeuszem? Spróbuję 
zająć takie właśnie miejsce i taką postawę, i tak właśnie 
rozmawiać z Jezusem. 

B Powtórzenie  

C Łk 15,11-32 Jestem młodszym lub starszym synem? Czy jest we mnie 
coś z ich obydwu? Czy naprawdę potrafię zaakceptować 
postępowanie Ojca? 

D Powtórzenie  

E J 13,1-15 Czy potrafię sobie wyobrazić jak Jezus czyści mi buty? Albo 
czy potrafię sobie wyobrazić, że ktoś inny czyści mi buty? 
Czy byłbym gotowy czyścić je innym? 

F Powtórzenie  

G Ps 103 Odmówię ten psalm jako swój, zatrzymam się przy 
wierszach, które szczególnie do mnie przemawiają i 
dołączę do nich moje własne słowa. 

 
Na co mam codziennie zważać: 
 W jakim zakresie stosuję w moim życiu bezinteresowną miłość ku Bogu? 
 
Zalecana lektura: 
 Izajasz 46, 3-5 
 Konstytucje 18-22 
 
Moje uwagi i spostrzeżenia: 
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Józef wybrany przez Ojca 

Odpowiedzialność za swoje powołanie 

 

 
 

 

 

Lipiec 1999 
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Temat miesiąca: 
 

Św. Józef wybrany przez Ojca 
odpowiedzialność za swoje powołanie 

 
Intencja modlitewna: 
 

Za naszych Współbraci, którzy pracują na Papui Nowej Gwinei i w Indonezji 
 
Pro memoriam: 
 

Św. Paweł mówiąc o powołaniu, stwierdzał, że jest to skarb noszony w 
glinianych naczyniach. Odpowiedzialność za swoje powołanie zmusza nas do takiego 
korzystania z tego, co przynosi nam tzw. „świat”, aby nie było to dla nas 
przekleństwem, ale błogosławieństwem.   
 
Obchodzącym imieniny dobrego wyboru przyjaciół i znajomych: 
03. Ks. Tomasz Górecki, 11. Ks. Benedykt Narloch, 15. Ks. Włodzimierz Burzawa,  16. Ks. 
Erwin Wieczorek, 17. Ks. Bogdan Cofalik, Kl. Bogdan Kulik, 20. Ks. Czesław Meres, 25. 
Ks. Krzysztof Sielski, Ks. Krzysztof Bukowski, Kl. Krzysztof Skorek, 26. Ks. Joachim 
Rzeźniczek, Ks. Joachim Fąs, Ks. Joachim Serafin, 30. Ks. Bogdan Mikutra, Ks. Bogdan 
Peć 
 
 

Przesłanie Ojca Założyciela 
 

Porządek tygodniowy pierwszej wspólnoty w Grave 
A.M.D.G.     J.M.J. 

 
Niedziela (w Grenoble) 

O godzinie 9-ej Msza wspólnotowa podczas której odmawia się godziny 
mniejsze. W czasie wolnym powtarza się wersety Pisma świętego wyuczone w ciągu 
tygodnia i wygłasza się je o godzinie 10,45. Po tym ćwiczeniu następuje rozdzielanie 
praktyk cnót i innych praktyk na rozpoczynający się tydzień. Nie ma wspólnego 
nawiedzenia Najświętszego Sakramentu, a rachunek sumienia jest o godzinie 11,15. 
Obiad o godzinie 11,30. O godzinie 13,30 wspólnie odmawiane nieszpory. O godzinie 
13,45 kompleta śpiewana w kościele. Po komplecie do godziny 17-ej czas wolny. O 
godzinie 17-ej matutinum i laudes, a następnie nawiedzenie Matki Bożej. O godzinie 
18-ej rozmyślanie wieczorne, a o godzinie 18,30 czytanie duchowne we wspólnocie. 
 

Poniedziałek 
Od godziny 10-ej do 11,30 przygotowywanie wtorkowej konferencji z 

duchowości. Od południa do godziny 17-ej czas wolny. Nieszpory odmawia się 
wspólnie podczas przechadzki. O godzinie 17-ej czytanie duchowne, o godzinie 17,30 
rozmyślanie, o godzinie 18-ej matutinum i laudesy, a następnie nawiedzenie Matki 
Bożej. 
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Wtorek 
O godzinie 10-ej przygotowanie do konferencji teologicznej. O godzinie 11-ej 

wykład teologii do godziny 11,45. Na znak zakończenia pracy ręcznej udajemy się do 
sali ćwiczeń na krótki wykład. Po krótkim wykładzie czytanie duchowne jak zwykle. 
Czas do godziny 16-ej nie jest wolny, lecz przeznaczony na przygotowanie konferencji. 
 

Środa 
O godzinie 17-ej konferencja z duchowości rozpoczynająca się "kulpem". O 

godzinie 18-ej do 19-ej jest spowiedź 
 

Czwartek 
Wszystko jak we wtorek 

 
Piątek 

O godzinie 14,30 Droga Krzyżowa. Nie ma prac ręcznych. Po Drodze Krzyżowej 
czytanie duchowne. 
 

Sobota 
Nie dzwoni się na śniadanie. O godzinie 14,30 lekcja śpiewu we wspólnocie, a 

następnie czytanie duchowne. O godzinie 17-ej konferencja z duchowości 
rozpoczynająca się "kulpem". 
 
 Zwolnienia nadzwyczajne będą udzielane z reguły w poniedziałki. 
 

Dzień skupienia miesięcznego ma miejsce 19 każdego miesiąca na pamiątkę 
objawienia się naszej Matki. W tym dniu jest specjalny porządek dnia. Jeżeli 19 dzień 
przypadnie w niedzielę lub w uroczyste święto, dzień skupienia ma miejsce dnia 
poprzedniego. 
 
 

Święty Józef opiekunem św. Rodziny 
 
Modlitwa do św. Józefa w różnych potrzebach 
 
 Święty Józefie, Twoja moc rozciąga się na wszystkie nasze sprawy. Ty umiesz 
uczynić możliwym to, co wydaje się być niemożliwym. Spójrz z ojcowską miłością na 
wszystkie potrzeby duszy i ciała. Udziel mi łaski o którą Cię z ufnością proszę. Amen.  
 
 

OJCIEC  JEZUSA 
 
 Gdy Józef zobaczył Nowonarodzonego położonego w żłobie, odczuł podziw oraz 
miłość do Niego jak do własnego dziecka. Nie biorąc żadnego udziału w kształtowaniu 
ciała Dziecka, był prawdziwie Jego ojcem i powinien był postępować jak ojciec. Idąc za 
wskazaniem anioła, dokonał wkrótce aktu ojcostwa, nadając Dziecku imię Jezus. 
 Oczywiście dla tych, którzy uważają, że ojcostwo polega na fizycznym zrodzeniu 
dziecka, Józef nie mógłby nazywać się ojcem Jezusa. Są jednak inne aspekty ojcostwa, 
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ważniejsze niż zrodzenie fizyczne. Wystarczy przypomnieć, że pierwszym ojcostwem w 
stosunku do każdego dziecka, które się rodzi, jest ojcostwo samego Boga. 
 Duchowy charakter ojcostwa Józefa zbliża je do ojcostwa Bożego. Zawierało 
ono wszystko, co znajduje się w ludzkim ojcostwie, z wyjątkiem aspektu fizycznego. 
Ustaliło ono Józefa zwłaszcza w Jego misji wychowawcy i wytworzyło między nim a 
Jezusem związki uczuciowe, jakie zachodzą między ojcem a dzieckiem. 
 Trzeba przyznać, że trudno jest jednym słowem scharakteryzować ojcostwo 
Józefa. Wyrażenie, którym się często posługiwano, nie zawsze było szczęśliwe i trafne, 
przy tym wybitnie niedostateczne. 
 Tak więc Józef nie był tylko legalnym ojcem Dziecka. Był niewątpliwie ojcem 
wobec prawa, lecz między nim a Jezusem istniały jeszcze inne więzy poza prawnymi. 
Synowskiego odnoszenia się Jezusa do Józefa nie usprawiedliwiałaby zwyczajna fikcja 
prawna. 
 Wyrażenie ojciec domniemany  jest także niedoskonałe. Oznacza ono, że Józef 
miał reputację ojcostwa, że uważano go za ojca Jezusa. W istocie takie było ogólne 
przekonanie, ponieważ św. Łukasz objaśnia, iż Jezus był "jak mniemano, synem Józefa" 
(Łk 3,23). Lecz to ojcostwo nie było jedynie osłoną wobec opinii publicznej; miało ono 
swoją własną rzeczywistość. 
 Nazwanie Józefa ojcem przybranym również nie określa prawdziwie jego 
pozycji. Dziecka przybrane jest obce w małżeństwie; adopcja wprowadza je w rodzinę, 
z której ono jednak nie pochodzi, a tak nie było w wypadku Jezusa. Zresztą Józef nie 
dokonał żadnego aktu adopcji: został ojcem Jezusa przez sam fakt, że był małżonkiem 
Maryi. 
 Częściej mówiło się jeszcze o ojcu żywicielu. Tytuł ten jest nieodpowiedni  z 
tego względu, że ogranicza rolę Józefa do spełniania zadań materialnych i wydaje się 
czynić z ojcostwa Józefa coś zastępczego, co miałoby jako podstawę tylko dobrą wolę i 
wspaniałomyślność. Otóż podstawą ojcostwa Józefa jest w rzeczywistości jego 
małżeństwo, a jego zadaniem ojcowskim było coś dużo większego, niż po prostu 
utrzymanie materialne i wyżywienie powierzonej mu rodziny. 
 Przeciwnie zaś wyrażenie: ojciec duchowny, które niekiedy, choć rzadziej, 
usiłowano mu przypisać, nie jest o wiele szczęśliwsze, ponieważ przywodzi ono zbyt 
łatwo na myśl pojęcie ojcostwa w dziedzinie umysłowej czy też kierownictwa 
duchowego. 
 Pośród wszelkich nazwań, których próbowano, najlepsze wydaje się ojciec 
dziewiczy. Okazuje się ono najstosowniejsze, gdyż sugeruje, że Józef posiada to 
wszystko, co stanowi ojcostwo ludzkie, z wyjątkiem zrodzenia fizycznego. Choć ta 
nazwa nie usuwa niejasności, stanowi jednak paralelę z dziewiczym macierzyństwem 
Maryi. Jednakże w zestawieniu z macierzyństwem Maryi w ojcostwie Józefa zachodzi 
zasadnicza różnica, ponieważ Maryja przyczyniła się do uformowania ciała Dziecka, 
pozostając całkowicie dziewicą, podczas gdy nie można w ten sposób myśleć o Józefie. 
Zrobiwszy jednak to zastrzeżenie, można przyjąć tytuł ojca dziewiczego jako najlepiej 
odpowiadający wyjątkowej sytuacji Józefa. 
 Ważniejsza od tytułu jest rzeczywistość: trzeba przyznać, że Józef był 
prawdziwie ojcem. Wiemy, iż Jezus uważał Józefa za swojego ojca i zachowywał się 
względem niego jak syn. Świadectwo ludzi z Nazaretu, którzy uważali Jezusa za syna 
Józefa i nie dostrzegali nigdy nic, co mogłoby pod tym względem nasunąć jakąkolwiek 
wątpliwość, wystarczyłoby już, aby nas przekonać, że Józef i Jezus postępowali jak 
ojciec i syn. Posiadamy ponadto świadectwo bardziej bezpośrednie, świadectwo Maryi, 
która mówi do Jezusa znalazłszy Go w świątyni: "Twój ojciec i ja..." (Łk 2,48). Jest to 
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oznaką, że w życiu Świętej Rodziny w Nazarecie Józef był zawsze uważany za ojca 
Dziecka.  
 Otóż jeśli Jezus uważał Józefa za swego ojca, to nie czynił tego w sposób 
fikcyjny, "na niby", niezgodnie z rzeczywistością. Józef znajdował się prawdziwie w 
sytuacji ojca: był prawowitym małżonkiem Maryi, głową prawdziwej rodziny 
ustanowionej przez prawdziwe małżeństwo, z Jezus urodził się w tym małżeństwie. 
Józef sprawował również władzę ojca; okazywał troskliwość i oddanie ojcowskie, a 
otrzymywał od Dziecka miłość synowską, posłuszną i ufną. Kiedy Jezus nazywał go 
imieniem ojca, wkładał w tę nazwę całą swą dziecięcą miłość, która sprawiała, że 
drżało ojcowskie serca Józefa. Zapewne, Jezus miał innego ojca, ojca Niebieskiego, 
tego, którego był zawsze odwiecznym Synem. Można było wskutek tego mniemać, że 
było dla Niego rzeczą niemożliwą mieć ponadto ojca ziemskiego, traktować człowieka 
jako ojca, poddawać się jego ojcowskiemu wpływowi. Ojciec Przedwieczny, ten 
doskonały Ojciec, czyż nie On sam jedynie powinien być Ojcem Jezusa? Lecz przez 
Wcielenie Bóg chciał, aby Jego Syn posiadał ojca ziemskiego, pozwolił mu się prowadzić 
i wychowywać. Ojcostwo Józefa jest więc jednym z cudów zawartych w tajemnicy 
Wcielenia. Wskazuje ono, do jakiego stopnia to Wcielenie było zupełne, do jakiego 
stopnia Słowo stało się ciałem i było Dzieckiem podobnym do innych dzieci. 
 Tutaj odsłania się tajemnica ukryta w ojcostwie Józefa. Rzemieślnik z Nazaretu 
mógł stać się ojcem Jezusa tylko o tyle, o ile był odbiciem Ojca Niebieskiego. Wobec 
Dziecka powinien był reprezentować tego Ojca Boskiego, zajmować Jego miejsce. 
Ponieważ Józef został przeznaczony boskim wyborem na Oblubieńca Maryi, był 
również przygotowany przez ukryte działanie ducha Świętego do wzniosłej misji 
ojcowskiej. Dusza jego została ukształtowana na podobieństwo Ojca niebios. Wypełniła 
ją dobroć, która naśladowała niewyczerpaną dobroć Ojca. 
 W ten sposób Jezus z zachwytem odkrywał w Józefie rysy, które przypominały 
Mu boskie oblicze Ojca Niebieskiego. Kochając tego ojca ziemskiego, wznosił z kolei 
swą miłość ku Ojcu Przedwiecznemu, którego tak ujmujący obraz miał przed sobą. 
 Nawet to, co nam się wydaje pomniejszać ojcostwo Józefa, fakt, iż nie 
współdziałał w zrodzeniu fizycznym, jeszcze bardziej uwydatnia podobieństwo z Ojcem 
Niebieskim. Józef, ojciec dziewiczy, mógł być obrazem Ojca, którego rodzenie jest 
całkowicie duchowe. 
 Taka jest zatem miara prawdziwej wielkości ojcostwa Józefa. Było ono wielkie 
dlatego, że dawało ziemskiego ojca Temu, który był Synem Bożym, i przez godność 
Jezusa podnosiło Józefa na zadziwiające wyżyny. Ojcostwo to posiada ogromną 
wielkość, gdyż w ziemskim ojcu wyraża się najpełniej ojcostwo boskie. 
 Choćby jednak oblicze Józefa było najpiękniejszym obrazem obliczem Ojca 
Niebieskiego i Jezus nie przestawał wpatrywać się weń z miłością synowską, która 
poprzez Józefa kierował się do Ojca Przedwiecznego, to i tak dotykamy tu wielkiej 
tajemnicy. Pokorne i ukryte ojcostwo było objawieniem i przedłużeniem 
najwznioślejszego z ojcostw. 
 
Jean Galot SJ 
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LECZENIE  ZRANIEŃ,  ROZGORYCZEŃ I  ZAŁAMAŃ  ŻYCIOWYCH 
 
O co tu chodzi: 
 Nie zaleczone rany, nie przebolane rozczarowania, nie wypłakane łzy, doznane 
a nie naprawione krzywdy - to wszystko spłyca życie, blokuje je, a niekiedy nawet 
zatruwa. Więcej opowiada się o Jezusowych uzdrowieniach niż o odpuszczaniu 
grzechów. Bardzo często "zranieni" dochodzili do Niego drogami prowadzącymi przez 
wiele etapów. Często inne osoby odgrywały przy tym poważną rolę, jak np. pomocnicy, 
lekarze, a nawet przeciwnicy. Także i w moim życiu mogą zaistnieć duchowe zranienia, 
jak np. przytłumione konflikty, nieuporządkowane postawy względem ludzi i sytuacji 
życiowych, które mogą przejawiać symptomy chorobowe. To wszystko może stanowić 
pożywkę dla różnych załamań życiowych i zahamowań w miłości. Mogą nam tu pomóc 
opowiadania Ewangelii o Jezusowych uzdrowieniach, byśmy w naszych zranieniach 
mogli udać się do Jezusa i uzyskać u Niego konkretne uzdrowienie i pojednanie. 
 
O co mam prosić: 

1. by mi Jezus wskazał na moje zastarzałe rany, na moje niestrawione 
rozczarowania, na moją nieprzejednaną postawę względem ludzi i instytucji, 

2. by mnie wprowadził na drogę uzdrowienia i pojednania. 
 
Jak mam się modlić: 

Dzień Pismo św. Moje życie 

A Mk 2,1-12 Gdzie jestem sparaliżowany? Czy pozwolę się zanieść do 
Jezusa? Kto mógłby mnie do Niego zanieść? Czy mógłbym 
go/ją o to poprosić? 

B Mk 5,24-34 Jaki ciężar dźwigam już od dłuższego czasu na sobie? O czym 
wstydzę się innym powiedzieć? 

C Powtórzenie  

D Łk 19,1-10 Pod jakim względem czuję się poniżony lub 
skompromitowany? Co czynię, by móc się skontaktować z 
Jezusem? 

E Powtórzenie  

F Mt 5,21-26 Zrobię przegląd ludzi, z którymi współżyje, i zbadam, kto 
może „mieć coś przeciwko mnie”. Wyznam to otwarcie 
Jezusowi i poproszę o wybaczenie. 

G Powtórzenie  

 
Na co mam codziennie zważać: 
Pod jakim względem czuję się zablokowany i niepogodzony? Kiedy wciąż powracają 
chorobliwe symptomy lub fizyczne reakcje? 
 
Zalecana lektura: 

2 Kor 5,14-21 
 Konstytucje 23-30. 
 
Moje uwagi i spostrzeżenia: 
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Wierność w miłości 

Przyjmowanie miłości i odpowiadanie na 

nią 

 

 

 

 
 

 

 

Sierpień 1999 
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Temat miesiąca: 
 

Wierność w miłości 
przyjmowanie miłości i odpowiadanie na nią 

 
Intencja modlitewna: 
 

Za Misjonarzy św. Rodziny pracujących na Madagaskarze, w Kanadzie i Norwegii 
 
Pro memoriam: 
 

Czas urlopu jest dobrą okazją do zrobienia  sobie takiego osobistego dnia 
skupienia tam  gdzie jesteśmy, poprzez odseparowanie się od spraw, ludzi. Nie musi to 
być cały dzień. Może to być dłuższy pobyt w przypadkowo napotkanym kościele lub na 
łonie natury. Nie można funkcjonować bez osobistej refleksji nad tym, kim jestem i jaka 
jest moja sytuacja w zakonie. 
 
Solenizantom życzymy radosnego podejmowania swojego powołania: 
 
05. Ks. Marianowi Gabryelczykowi, 09. Ks. Romanowi Rucińskiemu, 15. Br. Marianowi 
Kłodzińskiemu, 16. Ks. Stefanowi Pietraczykowi, Ks. Stefanowi Dudzie, Ks. Stefanowi 
Szymikowi, Ks. Stefanowi Amielawskiemu, 17. Ks. Jackowi Pilchowi, Ks. Jackowi 
Chudzińskiemu, Ks. Jackowi Wardakowi, Kl. Jackowi Rakowskiemu, 20. Ks. Bernardowi 
Goworkowi, 25. Ks. Ludwikowi Wawrzeczce, Br. Ludwikowi Handzlikowi 
 
 
 

Przesłanie Ojca Założyciela 
 

Zasady przeprowadzania Dnia skupienia  
we Wspólnocie Misjonarzy św. Rodziny w Grave  

według wskazań Ks. Jana Berthiera 
 

Dzień skupienia miesięcznego ma miejsce 19 każdego miesiąca na pamiątkę 
objawienia się naszej Matki. W tym dniu jest specjalny porządek dnia. Jeżeli 19 dzień 
przypadnie w niedzielę lub w uroczyste święto, dzień skupienia ma miejsce dnia 
poprzedniego. 
 
Regulamin miesięcznego dnia skupienia 
 

Dzień miesięcznego skupienia jest ustalany kilka dni naprzód przez ks. Magistra. 
 W dniu poprzedzającym o godzinie 18,15 wspólnie odmawiamy Veni Creator, a 
następnie hymn Stabat Mater. Każdy w milczeniu ofiaruje ten dzień ku czci Matki Bożej 
z La Salette. 
 O godzinie 18,30 ks. Magister ogłasza na sali zebrań porządek miesięcznego 
dnia skupienia i wyznacza rozmyślania, modlitwy ustne i urywki Pisma świętego na 
dzień następny. 
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 W dniu skupienia rozmyślanie o zwykłej porze. Przed konferencją biblijną, która 
ma miejsce o godzinie wyznaczonej przez ks. Magistra odbywają się modlitwy ustne 
prze niego określone. 
 
 Pozostały czas po konferencji biblijnej jest przeznaczony na: 
1. Przeczytanie z uwagą notatek z rekolekcji rocznych lub rekolekcji z lat poprzednich, 
oraz z dnia skupienia po ostatnich rekolekcjach rocznych. Dobrze byłoby również 
przeczytać notatki z rozmyślań i wszelkie inne, które wyrażają nasze duchowe 
potrzeby. 
2. Przeprowadzenie miesięcznego rachunku sumienia, szczególnie odnośnie błędów 
dominujących oraz najczęstszych okazji do grzechu. 
3. Zwrócenie uwagi na postanowienia, które już zostały podjęte i które należałoby 
podjąć. 
 
 Po nieszporach czytanie reguły oraz niektórych rubryk. 
 Czytanie duchowne na temat cnoty, której najbardziej potrzebujemy. 
 Rozmowa z ks. Magistrem lub z ks. Przełożonym, jeżeli jej ktoś potrzebuje, 
odbywa się w czasie poprzedzającym matutinum. 
 Po matutinum nawiedzenie naszej Matki z La Salette według metody opisanej w 
książce ćwiczeń. To ćwiczenie trwa pół godziny. 
 O godzinie 17,15 kapituła miesięczna i konferencja do godziny 18-ej. 
 O godzinie 20,40 odmawia się wspólnie Te Deum i Sub tuum praesidium. Potem 
następuje kilkuminutowe ciche dziękczynienie naszej Matce z La Salette. 
 Chociaż skupienie kończy się tym właśnie ćwiczeniem, lecz każdy może je 
kontynuować do dnia następnego, do dziękczynienia po Mszy świętej. 
 Ścisłe milczenie zachowuje się od Veni Creator aż do Te Deum. 
 
 

Dziecięctwo Jezusa objawieniem Ojcostwa 
 

Sposobem doświadczenia daru ojcostwa jest postawa dziecięctwa. Tak zdobyte 
doświadczenie sprawia, że dziecko samo staje się ojcem - promieniuje tym, co 
otrzymało. Postawa dziecięctwa nie jest jednak etapem, który przemija pozostawiając 
wolne miejsce dla daru ojcostwa, lecz pozostaje w jego dojrzałej strukturze jako 
nieustanne trwanie przy ojcowskim źródle. Ojciec, który w swej głębi odrzuca postawę 
dziecięctwa, poprzez zbyt surowe lub infantylne wychowanie, zatrzymuje rozwój 
swojego dziecka na własnym, infantylnym poziomie (ma czterdzieści lat, a osobowość 
trzynastoletniego chłopca). Dziecięctwo i ojcostwo wzrastają, podtrzymują się i 
upadają razem. Tę zależność ukazał Jezus Chrystus, który pozostając Dzieckiem (Synem 
Ojca), jest Słowem Ojca, Słowem o Ojcostwie. Prawdzie tej poświęcił wiele uwagi w 
swojej teologiczno-filozoficznej twórczości Hans Urs von Balthasar. To, co ukazał na 
kartach książek, przeżywał w swoim życiu. Na ścianie jego pokoju wisiał portret dziecka 
jego własny portret wykonany przez krewną) przypominający o darze dziecięctwa, do 
którego nigdy nie stracił prawa. Mottem książeczki "Jeśli nie staniecie się jak to 
dziecko", będącej jego duchowym testamentem, jest zdanie Novalisa, napisane na 
krótko przed śmiercią: "Być czysto dziecięcym to jest najlepsze. Nie ma nic 
trudniejszego od dźwigania swojej własnej słabości. Bóg pomoże we wszystkim". 
Wierny tej postawie aż do śmierci, pozostał w historii chrześcijaństwa jednocześnie 
jako jedna z najbardziej płodnych postaci. Oprócz imponującego dorobku literackiego 
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pozostawił wielu swoich uczniów (czego znakiem jest rzymska szkoła formacyjna Casa 
Balthasar), był współtwórcą i opiekunem instytutu świeckiego Johannesgemeinschaft, 
dyrektorem założonego przez siebie wydawnictwa Johannesverlag, a od roku 1972 
współredaktorem periodyku "Communio". Prowadził liczne rekolekcje, towarzysząc 
uczestnikom jako doświadczony kierownik duchowy. Przyjrzyjmy się myśli von 
Balthasara, dotyczącej relacji dziecięctwa do ojcostwa. 
 
1. Dziecko i Ojciec ("processio") - narodziny i bycie 
 

Dotykamy tutaj niezwykle ciekawego wątku myśli Hansa Ursa von Balthasara, 
który można by określić jako "filozoficzną antropologię dziecięctwa". W myśl tej 
antropologii, faza dziecięctwa nie kończy się wraz z zakończeniem okresu dziecięcego 
w historii życia człowieka, lecz trwa w nim (wraz z innymi etapami rozwoju) jako źródło 
siły, któremu on powinien być wierny. Do istoty człowieka należy "niezależny od wieku 
duch dziecięctwa". Ta myśl nie była obca ojcom Kościoła, czego przykładem jest św. 
Augustyn: "Wasze niemowlęctwo niech będzie niewinnością, wasze dziecięctwo 
głębokim szacunkiem, dojrzewanie cierpliwością, młodzieńczość dzielnością, dojrzałość 
zdobywaniem zasług, starość niczym innym jak dojrzałym, mądrym spojrzeniem. 
Poprzez te okresy życia nie rozwijasz się, lecz pozostajesz, nieustannie się odnawiając, 
tym samym. Podczas gdy stopnie (etapy) życia przechodzą (przemijają), pozostają one 
w chrześcijańskiej duszy jednocześnie i zgodnie" (Sermo 216, 83). Poglądy 
szwajcarskiego teologa są tutaj bliskie poglądom jego przyjaciela F. Ulricha (szczególnie 
dzieło "Człowiek jako początek. Ku filozoficznej antropologii dziecięctwa), a także 
częściowo zbieżne z niektórymi współczesnymi szkołami psychoterapeutycznymi - jak 
na przykład Analiza Transakcyjna czy model psychoterapii według E.J. Chopich i M. 
Paul. 

Podstawę dla eksponowania "antropologii dziecięctwa" widzi Hans Urs von 
Balthasar w życiu Jezusa Chrystusa, który całą swoją egzystencję ukazał jako 
egzystencję dziecka. To "Wieczne Dziecko" "nigdy nie opuściło łona Ojca (J 1, 18)". 
Nietrudno zauważyć, że cała Jego egzystencja zawarta jest w dziecięco-synowskiej 
relacji do Ojca: jako dziecko wypełnia wolę Ojca "...z nieba zstąpiłem nie po to, aby 
pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał" (J 6, 38); chwali się swoim Ojcem: 
"Ojciec jest większy ode Mnie" ( J14, 28);  dziecko potrzebuje potwierdzenia 
(miłosnego potwierdzenia) - "To jest mój Syn u m i ł o w a n y, w którym mam 
upodobanie, Jego słuchajcie" (Mt 17, 5) (odwieczne potwierdzenie miłości Ojca 
względem Syna). Krzyk Dziecka w Betlejem i krzyk Dziecka na Krzyżu: "Boże mój, Boże 
mój, czemuś Mnie opuścił" (Mk 15, 34) oraz "Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha 
mego" (Łk 23, 46) ukazują Dziecięctwo, które nie było tylko przejściowym momentem 
w egzystencji Syna. Balthasar zauważa, że dotyka to samej istoty owej egzystencji, 
gdzie etymologia słowa "jestem" (bin) -"ja jestem" (J 8, 58) wskazuje na pojęcia 
mówiące o stawaniu się i byciu (Werden und Sein) - bycie i nieustanne rodzenie się z 
"łona Ojca". Chrystus ofiarowuje nam to, czym sam żyje: wprowadza nas w Misterium 
swojego Dziecięctwa, potwierdzając i ostatecznie umożliwiając spełnienie najbardziej 
podstawowego prawa egzystencji: "Jest dla nas pociechą, że chrześcijaństwo ze swoją 
wspaniałą wiarą ukazuje się jako dopełnienie prawdy znanej nam już w naszym ludzkim 
świecie, a którą możemy uznać za najgłębszy i najbardziej płodny wątek życia: «ja» 
może powstać i istnieć tylko w miłującym je « ty». Bóg stał się człowiekiem po to, aby 
to proste i oczywiste prawo - może najbardziej oczywiste ze wszystkich praw - stało się 
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dla nas definitywnym prawem istnienia, wszystko wyjaśniającym i wszędzie 
przynoszącym, ,,pokój". 
 
2. Dziecko i modlitwa - miłosny dialog miejscem narodzin i bycia 
 

Dziecięca postawa Chrystusa względem Ojca rodzi się w modlitwie. On nie tylko 
modli się - On jest modlitwą. Cała Jego egzystencja jest modlitwą: medytacją -  
kontemplacją i akcją mistyką. Nawet jako niemowlę - poza granicą ludzkiej 
świadomości jest Słowem od i do Ojca. Jego łzy, nauczanie, śmierć i zmartwychwstanie 
są aktem modlitwy - Jego odwieczne bycie na łonie Ojca jest modlitwą. Chrystus 
włączając człowieka w swoją postawę dziecięctwa, włącza go tym samym w 
modlitewny dialog pomiędzy Nim a Ojcem. W tym dialogu rodzi się modlitwa człowieka 
(podobnie jak język dziecka w dialogu rodziców).Ta świadomość bycia ukrytym w 
trójjedynej modlitwie pogłębia w modlącym się postawę dziecięcej ufności i 
całkowitego powierzenia siebie miłującemu Ojcu. Najlepszym streszczeniem postawy 
dziecięctwa jest mała droga" św. Teresy z Lisieux, której wiele uwagi poświęcił 
szwajcarski teolog, nazywając ją "prawdziwą świętością (die wahre Heiligkeit). "Mała 
droga", wynikająca z dziecięcego poczucia bezpieczeństwa, ukazuje swoje bogactwo w 
przeżywaniu swojego życia "tu i teraz", umiejętności koncentracji i odkrywania 
ogromnego bogactwa chwili obecnej. Trudno bowiem modlić się temu, kto w ucieczce 
z "tu i teraz" całą energię traci na nałogach albo lękliwej analizie przeszłości lub 
przyszłości. 

Dziecięca koncentracja na tym, co dokonuje się "tu i teraz", pozwala 
modlącemu się włączyć w swoją modlitwę całą rzeczywistość swojej słabości. W 
modlitwie bowiem "zostaje rzucony pomost pomiędzy głębią Boga a potrzebami 
człowieka”. Owa możliwość słuchania i wyrażenia swoich potrzeb wprowadza  
modlącego się człowieka w jego głębię, pozwala na objawienie się i człowieka sobie 
samemu, ponieważ w modlitwie musi być "ja" i " ty" . Jest to wzajemne objawianie się 
sobie. Najgłębsze potrzeby człowieka ukazują jednocześnie jego słabość, pozwalają 
doświadczyć swoich granic, miejsca gdzie styka się "byt i nicość" (Sein und Nichts), 
poczucia bezsilności, niezrozumienia, wewnętrznej pustki i mroku. 

W Duchu Świętym, który "wspomaga naszą słabość" (Rz 8, 26), to 
doświadczenie może stać się słowem modlitwy, "wzajemnego objawiania się sobie", 
gdzie najwyraźniej widać, kim jest Bóg, a kim człowiek, który bez Niego pozostaje 
tragiczną nicością. Modlitwa rodzi się "W odczuciu naszej nicości", a "miejsce, z 
którego się modlimy, to bycie zagubionym, piekło naszej egzystencjalnej 
rzeczywistości. To, że Bóg pozwala modlącemu się przejść przez ciemność, poczucie 
zwątpienia i całkowitej nieraz bezradności, rodzi możliwość urealnienia swojego bycia, 
jeszcze głębszego zakorzenienia się w " tu i teraz", i pogłębienia postawy dziecka, które 
doświadczyło, że bez całkowitego, dziecięcego powierzenia siebie miłującemu Ojcu, 
zginie poza granicą "bytu i nicości". 

Tak przeżyta przed Ojcem słabość sprawia, że człowiek bierze za nią 
odpowiedzialność, a rodząca się postawa ojcostwa dotyczy wpierw siebie samego: 
"Jesteśmy zatem sami sobie rodzicami" (św. Grzegorz z Nyssy, Homilia do Księgi . 
Eklesjastesa). Wezwanie Chrystusa do ojcowskiego przyjęcia dziecka ("I kto by przyjął 
jedno takie dziecko w imię moje..." Mt 18, 5) związane jest także z przykazaniem 
miłowania siebie samego. Kto bowiem nie potrafi zatroszczyć się o swoją słabość (o 
swoje "wewnętrzne dziecko"), nie zatroszczy się także o słabość swojego dziecka 
(prowadzi to na przykład do perfekcjonizmu w wychowaniu - "nie możesz być słaby"). 
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3. Dziecko i nadzieja 
 

Poznanie swoich słabości bez Boga rodzi rozpacz, depresję; poznanie w 
modlitwie - nadzieję. Nie w analizie swoich słabości  dziecko odkrywa nadzieję, lecz w 
nadziei swojego Ojca, który widzi jego słabość: 
 

Tajemnica wszystkich tajemnic, 
która rozciąga się ponad nie wszystkie. 
Bóg w nasze ręce, w nasze słabe ręce, 

złożył swoją wieczną nadzieję, 
w nasze przemijające ręce, 

w nasze grzeszne ręce. 
A my, my grzesznicy, 

jakże więc nie mielibyśmy naszej słabej nadziei 
nie złożyć w Jego wieczne. 

 
Szwajcarski teolog nawiązuje tutaj do myśli trzech autorów: 

G. Bernanosa, który szczególnie mocno akcentował jedność, nadziei i postawy 
dziecięctwa,  
Małej Teresy z Lisieux, określanej, jako "Teresa od Dzieciątka Jezus i świętego Oblicza" 
(zawarta tu jest myśl o postawie dziecięctwa, która rodzi się z kontemplacji, świętego 
Oblicza), a także  
Ch. Peguy, który "małą nadzieję" umieszczał pomiędzy dużą wiarą i nadzieją, jak 
dziecko pomiędzy swoimi rodzicami (wokół którego koncentruje się całe życie, jak 
wokół źródła energii). 
 
4. Dziecko w posłuszeństwie i wolności 
 

Istotę dziecięctwa widzi Hans Urs von Balthasar w "miłującym zaufaniu (do 
osób troszczących się o dziecko) i bezwarunkowym (fragloser) posłuszeństwie". 
Chrystus jest posłuszny swojemu Ojcu do tego stopnia, że jest Słowem Ojca. "To 
bowiem, co z istoty tej miłości ujawnia się w egzystencji Syna, jest zrzeczeniem się 
prawa do dysponowania samym sobą. Wyłącznie temu zrzeczeniu zawdzięcza On 
niesłychany dynamizm, z jakim przeprowadza swoją misję. Odtrącił wszelką 
przezorność (Vor-Sicht). Całkowicie zdał się na opatrzność (Vor-Sehung) posyłającego i 
kierującego Nim Ojca. Uwalnia Go to od jakiegokolwiek obowiązku kalkulowania, 
dawkowania i dyplomacji w postępowaniu. To wszystko obdarza Go ogromnym 
zapałem i rozmachem. Nie musi się martwić z powodu czekających Go murów 
przeciwności, cierpień, porażek i śmierci, ponieważ Ojciec Go prowadzi. Ojciec wyciąga 
Go z najgłębszych otchłani nocy. Przez akt całkowitego posłuszeństwa Syn osiągnął 
absolutną wolność; dla Jego działania jest otwarty cały nieskończony bezmiar Boga i 
śmierci, nieskończony bezmiar wiecznej nocy jak i wiecznego życia. Od samego 
początku jest poza «troską» («Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie 
jeść i pić; ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać» (Mt 6, 25). Żyje w beztrosce, 
jaką cieszy się wyłącznie ten, kto raz na zawsze może wszystko zdać na troskliwego 
Ojca". 

Wolność i posłuszeństwo tworzą tu względem siebie układ cykliczny. Większa 
wolność rodzi większą możliwość posłuszeństwa i odwrotnie - większe posłuszeństwo 
rodzi większą wolność. Kryzys posłuszeństwa jest ostatecznie kryzysem wolności. 
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5. Dziecko i męstwo - posłannictwo ("missio") 
 

W wolności i posłuszeństwie dziecko nie przeżywa siebie jako "rzuconego w 
istnienie", lecz posłanego przez Ojca. Posłannictwo jest kluczowym terminem 
chrystologicznym w teologii Hansa Ursa von Balthasara. Świadomość bycia posłanym 
przez Ojca rodzi zapał i odwagę w wypełnianiu posłannictwa. Processio i missio łączą 
się tworząc razem kryterium dojrzałego dziecięctwa: "Dlatego Chrystus, wychowując 
apostołów jako swoich naśladowców, musi im wbijać do głów nieodłącznie zarówno 
przejęcie w pełnej odpowiedzialności naśladowania w posłannictwie, jak i dziecięctwo, 
bez którego to naśladowanie byłoby niemożliwe. Trzeba dużo odwagi, aby być ojcem, 
co niemożliwe jest do zrealizowania bez odwagi bycia dzieckiem. Z drugiej strony, bez 
dziecięcej ufności i zawierzenia nie zrodzi się odwaga do spełnienia ojcowskiej misji. 
 
6. Dziecko i śmierć 
 

Dziecko rodzi się nago, otoczone obietnicą troski; odchodzi nago - zanurzając 
się z ufnością dziecka w Misterium Ojcostwa: "W Twoje ręce powierzam ducha 
mojego" (Łk 23, 46)n. W tym zawierzeniu dziecko doświadcza chrześcijańskiego 
znaczenia śmierci: samotność i śmierć jako "opróżnienie ojcowskiego łona". 

Ludzka śmierć jako konsekwencja grzechu, doświadczenie całkowitego 
opuszczenia po grzesznym odrzuceniu miłości - może być wydobyta z niewoli egoizmu 
tylko poprzez "śmierć Boga" która, jako znak Jego miłości, potrafi "objąć" śmierć 
człowieka (Unterwanderung des Todes): Zawarte w posłannictwie Syna zadanie polega 
na tym, aby «grzeszną śmierć» ogarnąć śmiercią oddania. 

Ta obiektywna śmierć w Bogu jest definiowana przez von Balthasara jako 
bezgraniczne ofiarowanie siebie ("opróżnianie łona"), które jako środek życia jest 
wyrazem jedności całkowitego posiadania i ofiarowania, mocy i nie-mocy w Bogu. 
Ojciec ofiaruje wszystko co "posiada", Syn nie jest własnym słowem, lecz Słowem Ojca, 
Duch Święty nie jest własnym darem, lecz Tym, który od Ojca i Syna pochodzi. 

Zauważyć tutaj można duży wpływ myśli F. Ulricha, dla którego istnieje "jedność 
pomiędzy życiem a śmiercią" (śmiercią rozumianą jako gotowość do całkowitego 
ofiarowania siebie). Śmierć w tym rozumieniu nie znajduje się na końcu życia, lecz w 
samym jego środku, jako "bycie dla" - "każdego dnia umieram" (1 Kor 15, 31). 
Wszystkie posłannictwa w Kościele są "pracą śmierci" (Arbeit des Todes), dlatego 
śmierć fizyczna nie przychodzi na końcu ziemskiego życia jako ktoś obcy, lecz jako 
"siostra życia”. Tak rozumiana śmierć jest konsekwencją darowanej w Kościele 
możliwości uczestnictwa w "obiektywnej śmierci" Chrystusa, odwiecznego "Baranka 
jakby zabitego", w Bożej jedności pomiędzy śmiercią i życiem, gdzie śmierć jest 
znakiem trynitarnego życia, "przejściem do nowego życia". W takim znaczeniu 
samotność i śmierć jest ojcowskim źródłem rodzenia wspólnoty. Kościół narodził się z 
samotności i śmierci Jezusa na Krzyżu.  Nieustanne "opróżnianie łona Ojca" daje 
możliwość "opróżniania własnego łona", które nigdy całkowicie się nie opróżni. Cud 
bycia Ojcem - cud zdolności do miłowania - tworzy jedno z cudem dziecięctwa. 
Obydwie te rzeczywistości są owocem odkupienia. Kto jak dziecko, wraz z Chrystusem, 
przez Chrystusa i w Chrystusie złoży swoją egzystencję na "łonie Ojca", sam doświadczy 
bogactwa ojcostwa, rodząc i trwając przy życiu - " życiu w obfitości" (J 10, 10). 
 
KS. KRZYSZTOF GRZYWOCZ. Dziecięctwo Jezusa objawieniem Ojcostwa na podstawie 
twórczości Hansa Ursa von Balthasara.  „Życie Duchowe” 13:1998 
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Święty Józef opiekunem św. Rodziny 
 
Modlitwa do św. Józefa w różnych potrzebach 
 
 Święty Józefie, Twoja moc rozciąga się na wszystkie nasze sprawy. Ty umiesz 
uczynić możliwym to, co wydaje się być niemożliwym. Spójrz z ojcowską miłością na 
wszystkie potrzeby duszy i ciała. Udziel mi łaski o którą Cię z ufnością proszę. Amen.  
 
 

MIŁOŚĆ  WIERNA 
 
 Istnieje coś piękniejszego od narodzin miłości: to wierne w niej wytrwanie.  
 Gdy w sercu budzi się miłość, towarzyszy jej pełne poezji uczucie, które ułatwia 
oddanie siebie. Lecz to uczucie może z czasem zaniknąć. Skoro przeminie okres 
uniesień i zapału, ten, kto kocha, staje się wbrew rzeczywistości znacznie mniej 
pociągający, niż się spodziewał; rozważa szczegółowiej wymagania, jakie stawia ofiara, 
dar z siebie. Staje wówczas przed problemem wierności: czy wytrwa i nie cofnie swego 
daru, pomimo że jego uczucie jest równie silne, jak na początku? 
 Józef nigdy nie zakwestionował daru z siebie, jaki uczynił. Miłość jego była 
prawdziwa, silna i wierna aż do końca. Był wierny Bogu, przyjmując całkowicie Jego 
wolę w każdej okoliczności. Był wierny Maryi, szanując osobistą tajemnicę swej 
Oblubienicy, a zachowując jednocześnie całkowite z Nią zjednoczenie, pełne 
zrozumienie, którego nie mącił żaden cień, żadne niedomówienie. Pozostał wierny 
Jezusowi, miłując Go miłością ojcowską, poświęcając się bez miary i mając na celu tylko 
dobro Dziecka. 
 Wierność Maryi i Jezusowi wypływała z wierności wobec Boga. Miłość Boga była 
fundamentalną podstawą duszy Józefa, ona kierowała wszystkim. Życie rodzinne Józefa 
cechowała tak wielka wierność dlatego, że oboje z Maryją byli bezwzględnie wierni 
wobec Boga; dzięki wierności Panu, byli wierni wobec siebie. 
 Historia narodu izraelskiego świadczy dostatecznie o tym, jak wielkie znaczenie 
w oczach Bożych ma wierność w miłości. Te dzieje to dramat oblubienicy zdradzającej 
swą miłość. Bóg chciał być dla narodu wybranego Oblubieńcem i był Oblubieńcem 
idealnym, ofiarowującym najpiękniejszą miłość, wiernym i wytrwałym w miłowaniu, 
pomimo wszelkich przeszkód. Lecz ze strony Izraela spotkały Go jaskrawe i liczne 
dowody niewierności, tak że naród wybrany słusznie został porównany przez Niego do 
cudzołożnej oblubienicy. 
 Józef znał skargi i wyrzuty, jakie przez usta proroków wypowiadał Oblubieniec 
zraniony w swej miłości. Toteż w swym osobistym życiu pragnął zachować wierność, 
jakiej Bóg żądał od narodu wybranego. Była to nie tylko wytrwałość w wypełnianiu 
prawa Bożego, ale i stała wspaniałomyślność serca, które chciało czynić wszystko 
jedynie z miłości. Józef wiedział, że Bóg pragnie takiej głębokiej wierności. 
 Wierność Józefa i Maryi miała nadać nowy kierunek dziejom ludzkości. W 
przeciwieństwie do przeszłości Izraela, ich wierność pozwalała przewidywać absolutną 
wierność Kościoła, której naruszyć nic nie będzie w stanie. 
 Tak więc w wiernej duszy Józefa odnajdywał Bóg wreszcie to, czego szukał dla 
ludzi. Otrzymywał odpowiedź wzajemnej miłości, i to miłości wielkodusznej, 
zdecydowanej i stałej. Bóg, którego miłość jest wieczna, nie może zadowolić się 
miłością pełną kaprysów, wahań, gotową się rozwijać w obliczu przeciwności. Józef 
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radował Boga niezachwianą stałością miłości, milczącą wytrwałością dążącą do tego, by 
dać z siebie wszystko. 
 Józef wraz z Maryją wynagradzali za niewierność Izraela, ale wynagradzali też za 
pierwszą zdradę, jakiej dopuścili się nasi prarodzice. W Józefie i Maryi Bóg znajdował 
zadośćuczynienie za to, co stało się u początków ludzkości, gdy Adam i Ewa zawiedli 
zaufanie Boga i sprzeniewierzyli się boskiej przyjaźni. Tryumf łaski przewyższył 
niepomiernie sam upadek. O ile bowiem jedna chwila zdecydowała o niewierności, to 
potrzeba było całego życia ludzkiego, by okazać się wiernym. Józef i Maryja byli wierni 
Bogu przez całe życie i w każdej chwili. To, czego Bóg oczekiwał od pierwszego 
mężczyzny i od pierwszej niewiasty, a czego od nich nie otrzymał, to dało Mu w całej 
pełni i najdoskonalej dwoje ludzi z Nazaretu. Bóg odniósł zwycięstwo przez dar dwóch  
serc, które Mu dały pełnię miłości i niezłomną wierność. 
 Prawdą jest, że sam Bóg pierwszym sprawcą tej wierności. 
 Człowiek jest słaby i chwiejny, sam z siebie niezdolny do całkowitej wierności, 
gdyż zmienia się pod wpływem najrozmaitszych uczuć, które w nim powstają. 
Zaznaczyliśmy już, że kiedy bledną uczucia podsycające płomień miłości, grozi jej zanik. 
Każdy również, kto kochając liczyłby tylko na własne siły w dochowaniu wierności, 
naraża się na to, że nagle przekona się, jak bardzo jest słaby. Iluż ludzi wierzyło, że 
miłość ich przetrwa na wieki, a jakże prędko doszli do przekonania, że było to 
złudzenie! 
 Józef wierzył w trwałość swej miłości. Lecz aby ją sobie zapewnić, szukał oparcia 
w Bogu. Objawienie Starego Testamentu pokazało mu, jak wobec chwiejnej i zdolnej 
na długo się zabłąkać wierności ludzkiej, mocną jak skała pozostaje wierność Boga. 
Podczas, gdy Bóg stale się zawodził na postępowaniu ludzi, ludzie mogli podziwiać 
stałość, prawie uporczywość miłości Boga. Miłość ta nie zrażał się nigdy, choć w 
odpowiedzi doznawała obojętności, a nawet wrogości. Bóg nie przestawał dawać się 
pomimo wszelkich zniewag. Ponieważ miłość Boża gotowa była podtrzymywać dobrą 
wolę ludzką, Józef zaufał jej całkowicie. Otworzył się na potęgę wierności Bożej, aby 
włączają się w jego niemoc mogła stać się jego ludzką wiernością. 
 Wiedział zresztą, że dla czasów mesjańskich Pan wyraźnie obiecał, iż sam 
zapewni wierność tym, z którymi zawrze wieczyste przymierze. Będzie to część 
posłannictwa Zbawiciela. Dlatego Józef musiał zrozumieć, że jego wierność udzielona 
mu przez Boga stanowiła część tego wielkiego daru wierność, jaki Jezus przyniesie 
ludziom. 
 Wierność Józefa, oparta na tym fundamencie Bożym, przetrwała zwycięsko 
wszystkie wydarzenia jego życia. Bez względu na wstrząsy i doświadczenie, które go 
spotkały, Józef  pozostał wielkoduszny w oddaniu. W chwilach ciemności i znużenia, 
kiedy duszę ogarnia zniechęcenie i wątpliwości, Józef nie zawrócił z drogi, bez wahania 
szedł nią prosto naprzód. W pokusach okazał się nieustępliwy wobec zła, ku któremu 
szatan usiłował go pociągnąć. Wiedział, że z pokusami nie wolno dyskutować, lecz po 
prostu trzeba chcieć pozostać wiernym, odrzucając natychmiast i zdecydowanie 
wszelkie podszepty szatana. 
 Józef umiał być wiernym zarówno w wielkich, jak i w małych rzeczach. Właśnie 
w tych codziennych drobiazgach żył wielką miłością. Tak więc nie ulegał swoim 
humorom ani reakcją odruchowym, które mogłyby wprowadzić wielkie zmiany w jego 
postępowaniu. We wszystkim starał się wypełniać wolę Bożą, nie zważając na 
chwilowe uczucia i wrażenia. Jego życie było nastawione na dobro drugich, z 
pomijaniem siebie i swoich przeżyć. Gdy miał działać, patrzył na Boga. 
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 Miłować i odpowiadać na miłość - oto była wierność Józefa. Można by czasami 
myśleć, że wierność jest monotonna, nudna i pozbawiona życia. W Józefie była ona 
intensywnym życiem miłości, nieustannie się odnawiającej w różnych okolicznościach, 
miłości, która potrafiła heroicznie składać swój cichy dar - aż do końca. 
 
Jean Galot SJ 
 

RADZENIE SOBIE Z PRZECIWNOŚCIAMI I LĘKAMI 
 
O co tu chodzi: 
 Tak już przywykliśmy do różnych zahamowań i ograniczeń życiowych, że już w 
ogóle nie potrafimy sobie wyobrazić życia bez nich. Przezwyciężanie takich zahamowań 
prowadzi nas jednak do nowych i nieznanych sytuacji. To zaś odbiera nam pewność 
siebie, wzbudza w nas lęk, nawet wówczas, gdy oznacza to łatwiejsze życie. Pytanie 
Jezusa: "Czy chcesz być zdrowy?" (J 5,6) nie jest wobec tego wcale retorycznym 
pytaniem. Może być tak, że natkniemy się na wewnętrzne przeciwności, jeżeli 
zostaniemy o to wprost zapytani. Dlatego modlić się wśród takich przeciwności i 
przedstawiać je Jezusowi, by On je rozładował, oznacza decydujący krok naprzód w 
procesie uzdrawiania. 
 
O co mam prosić: 
 1. by Jezus dał mi odwagę do przeciwstawiania się przeciwnościom i lękom, 
 2. bym umiał Mu je przedstawiać, aby On mógł mnie uzdrowić i wyzwolić. 
 
Jak mam się modlić: 

Dzień Pismo św. Moje życie 

A J 5,1-9 
Uzdrowienie 

paralityka 

Czy chcę zostać uzdrowiony? Jakie myśli i wewnętrzne 
przeciwności budzą się wówczas? Czy potrafię je 
przedstawić Jezusowi? 

B Mk 10,46-52 Czy potrafię wyraźnie powiedzieć Jezusowi, co On powinien 
dla mnie uczynić? Kto lub co mogłoby mnie uspokoić? 

C Powtórzenie  

D J 11,1-44 Nawet śmierć nie potrafi ograniczyć Jezusowej mocy 
dawania pełni życia. 

E Powtórzenie  

F Mk 12,9-21 Solidarność Jezusa z upośledzonymi i chorymi stanowiła 
podstawę do skazania Go na śmierć. W ten sposób stał się 
On Sługą Jahwe, „Jego Umiłowanym, w którym On upodobał 
sobie”. 

G Refleksja Jaką praktykę pokutną stosuję i jak obchodzę Dzień 
Pojednania? Czy jest to skuteczne? Czy chciałbym coś 
zmienić? 

 
Na co mam codziennie zważać: 
 Z czym chciałbym się najchętniej sam uporać? To właśnie spróbuję przedstawić 
Jezusowi lub spróbuję porozmawiać o tym z jakimś człowiekiem. 
 
Moje uwagi i spostrzeżenia: 



120 

 

 
 

Józef wychowawcą Jezusa 

Kierownictwo duchowe owocem 

synowskiego posłuszeństwa 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Wrzesień 1999 
 

 

 

 

 

 

 



121 

 

Temat miesiąca: 
 

Św. Józef wychowawcą Jezusa 
kierownictwo duchowe owocem synowskiego posłuszeństwa wobec Ojca 

 
 
Intencja modlitewna: 
 

Za wstawiennictwem Matki Boskiej Saletyńskiej o jak najczęstsze powracanie 
do duchowego źródła, jakim są myśli i wypowiedzi Ojca Założyciela 
 
Pro memoriam: 
 

We wrześniu poprzez nowennę do Matki Bożej Saletyńskiej przygotujemy się na 
Uroczystość ku czci Płaczącej Pani. Maryja zawsze prowadzi do Jezusa, poprzez którego 
możemy zobaczyć Ojca. Spróbujmy rozważając materiały na ten miesiąc, razem z 
Matką z La Salette, w duchu pokuty za popełnione grzechy, odnaleźć prawdziwe rysy 
dobrego Boga, który jest naszym Ojcem. 
 
Naszym Wspóbraciom obchodzącym swoje imieniny życzymy wielu wzruszeń wobec 
Matki Bożej Saletyńskiej, do której z serca mogą powtarzać, jako modlitwę, refren 
znanej piosenki: „Ty jesteś Matko taka czysta jak łza grzesznika, gdy żałuje”. 
 
01. Ks. Bronisławowi Kartanowiczowi, 18. Ks. Stanisławowi Goszycowi, Ks. 
Stanisławowi Matczukowi, Ks. Stanisławowi Sałacie, Ks. Stanisławowi Banasińskiemu, 
26. Kl. Damianowi Szumskiemu, 28. Ks. Wacławowi Ryżkowi, 29. Br. Michałowi 
Mroczka, Kl. Michałowi Krych, Kl. Michałowi Studzińskiemu, Br. Rafałowi Paja, 30. Br. 
Hieronimowi Jankowskiemu 
 
 

Przesłanie Ojca Założyciela 
 

Ks. Jan Berthier będąc wiele lat misjonarzem na górze La Salette żył duchem 
pokuty, o jaką prosiła Maryja, która objawiła się dwojgu dzieciom. Łzy, które są 
symbolem pokuty i czystości stały się symbolem nawrócenia w duchu saletyńskim. 
Ojciec Założyciel obierając za patronkę nowego Zgromadzenia św. Rodzinę nie 
zapomniał, iż orędzie Jezusa Maryi i Józefa obejmuje i radość Wcielenia i naznaczone 
Krzyżem odkupienie człowieka. Dlatego do pełni duchowości Misjonarza św. Rodziny 
należy bez wątpienia duch pokuty i ciągłego nawracania się do dobrego Boga Ojca 
przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, za wstawiennictwem Matki Bożej, tej z La 
Salette oraz św. Józefa. Pomyślmy, co Ojciec Jan chce nam powiedzieć, podsuwają  do 
rozważania  wydarzenie na górze La Salette: 
 Kiedy dzieci zachwycają się nadziemską pięknością zjawionej "Pani", Ona tak do 
nich mówi: 

"Jeżeli lud mój nie zechce się poddać, będę zmuszona puścić ramię Mojego 
Syna. Jest ono tak mocne i tak ciężkie, że nie zdołam go dłużej powstrzymać. Od jak 
dawna już cierpię za was. Chcąc, by mój Syn was nie opuścił, jestem zmuszona 
ustawicznie Go o to prosić, a wy sobie nic z tego nie robicie! Choćbyście nie wiem jak 



122 

 

się modlili i nie wiem co czynili, nigdy nie zdołacie wynagrodzić trudu, którego się dla 
was podjęłam. Dałam wam sześć dni do pracy, siódmy zastrzegłam sobie i nie chcą mi 
go przyznać. To właśnie czyni tak ciężkim ramię Mego Syna. Woźnice przeklinając, 
wymawiają Imię Mego Syna. Te się rzeczy tak bardzo obciążają ramię Mego Syna. 
 Jeżeli zbiory się psują, to tylko z waszej winy. Pokazałam wam to zeszłego roku 
na ziemniakach, ale nic sobie z tego nie robiliście; przeciwnie, znajdując zepsute 
ziemniaki, przeklinaliście, wymawiając wśród przekleństw Imię Mojego Syna. Będą się 
one psuły nadal, a tego roku na Boże Narodzenie nie będzie ich wcale".  
 Ziemniaki stanowią w tym czasie główne pożywienie mieszkańców tych gór. 
Maksymin słysząc, że będą się psuły woła zasmucony: "Ach, nie, proszę Pani, przecież 
wszystkie się nie zepsują; zawsze coś zostanie!" Melania zwraca się do niego, co 
oznacza słowo "ziemniaki", lecz "Piękna Pani" uprzedza ją i tak mówi: "Ach, moje 
dzieci, wy nie rozumiecie po francusku; zaraz wam to powiem inaczej". Powtarza im 
natychmiast swoją mowę w miejscowym narzeczu, zaczynając od słów: "Jeżeli zbiory 
się psują...", i w tym narzeczu mówi dalej:  
 "Jeżeli macie zboże, nie trzeba go zasiewać, bo wszystko, co posiejecie zjedzą 
robaki. A jeżeli coś wyrośnie obróci się w proch przy młóceniu. Nastanie wielki głód, 
lecz zanim to nastąpi, dzieci poniżej lat siedmiu będą dostawały dreszczy i będę 
umierać na rękach trzymających je osób. Inni będą cierpieć z powodu głodu. Orzechy 
się zepsują, a winogrona zgniją". 
 Po tych słowach "Piękna Pani" zwraca się do Maksymina i powierza mu 
tajemnicę. Pastuszek nie zauważa wcale ściszenia Jej głosu, a mimo to Melania nic nie 
słyszy. Wydaje się jej, jakby nagle stała się głucha. Kilka minut później słyszy dokładnie 
"Piękną Panią", lecz głos ten nie dochodzi do uszu Maksymina. W ten sposób dzieci 
otrzymują tajemnice, podane im w języku francuskim. 
 Następnie tajemnicza "Pani" powraca do rozmowy w ich góralskim narzeczu: 
 "Jeżeli się nawrócą, kamienie i skały zamienią się w sterty zboża, a ziemniaki 
same się zasadzą". 
 Teraz stawia im pytanie: "Czy dobrze się modlicie, moje dzieci?" Pastuszkowie 
odpowiadają szczerze: "Nie, proszę Pani, nie bardzo" - "Ach, moje dzieci, trzeba się 
dobrze modlić, rano i wieczorem. Jeżeli nie macie czasu, odmawiajcie przynajmniej 
<<"Ojcze nasz">> i <<"Zdrowaś Maryjo">>, a jeżeli będziecie miały czas i będziecie 
mogły, módlcie się więcej. 
 Na Mszę świętą chodzi zaledwie kilka starszych niewiast. Inni pracują w 
niedziele przez całe lato, a w zimie, gdy nie wiedzą, czym się zająć, idą na Mszę świętą 
jedynie po to, by sobie drwić z religii. W czasie Wielkiego Postu jedzą mięso jak psy!". 
 "Piękna Pani" stawia dzieciom jeszcze jedno pytanie: "Moje dzieci, czy 
widziałyście kiedyś zepsute zboże?" "O nie, proszę Pani, nigdy go nie widzieliśmy", 
odpowiada nie zastanawiając się Maksymin. 
 "Lecz ty, moje dziecko - mówi do pastuszka - musiałeś je widzieć ze swoim 
ojcem, pewnego razu w okolicy Coin. Właściciel pola powiedział wówczas do twego 
ojca: <<Chodźcie zobaczyć, jak moje zboże się psuje>>. Poszliście razem. Twój ojciec 
wziął dwa lub trzy kłosy w dłonie, pokruszył je i wszystko obróciło się w proch. 
Wracaliście później do domu. Kiedy byliście jeszcze pół godziny drogi do Corps, ojciec 
dał ci kawałek chleba mówiąc: <<Masz dziecko, jedz jeszcze chleb w tym roku, bo nie 
wiem, czy kto będzie go jadł w roku przyszłym, jeżeli zboże będzie się tak dalej psuło". 
 Na te przypomniane szczegóły Maksymin odpowiada: "Rzeczywiście tak było, 
proszę Pani, nie pamiętałem o tym". 
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 Powracając ponownie do języka francuskiego, "Piękna Pani" wydaje 
następujące polecenie: "A więc, moje dzieci, ogłoście to całemu mojemu ludowi!". 
 Są to Jej ostatnie słowa wypowiedziane w La Salette. 
 
 

Olivier Clément - Ojcze nasz 
  
 "Ojcze nasz" jest modlitwą, którą Jezus przekazał uczniom, a którą Kościół z 
kolei nam przekazuje. Ta więc pozwala nam wniknąć w modlitwę Jezusa stanowiącą 
Jego jestestwo. Trzeba wiem zrozumieć, że liturgiczne bogactwo Kościoła, cała jego 
ascetyczna i duchowa spuścizna są tylko symbolem i narzędziem spotkania z 
Chrystusem. Kościół nie przywiązuje nas do siebie, lecz prowadzi do Chrystusa. 
Podobnie Chrystus nie zatrzymuje na samym sobie, lecz w Duchu Świętym prowadzi 
nas do Ojca. 
 Istnieją w Ewangelii dwie wersje "Ojcze nasz": Łukasza (11,2-4) i Mateusza (6,9-
13). Od początku istnienia Kościoła przyjęto dłuższą i już liturgiczną wersję Mateusza. 
 Pierwsze dwie prośby z "Ojcze nasz" odnajdujemy w żydowskim Qaddich, który 
kończył nabożeństwo w synagodze i musiał być Jezusowi znany. "Ojcze nasz" wrastając 
korzeniami w określoną historię - historię Starego Testamentu - rozpoczyna ją, 
przekracza i wypełnia. Pierwsze słowo modlitwy, którego uczy nas Jezus i które z 
pewnym sensie wymawiamy z Nim, w Nim, w jego Duchu to; "Ojcze" (Pater hémon 
"Ojcze nasz"). Zatrzymajmy się więc najpierw na słowie, które jest naprawdę pierwsze: 
"Ojcze". Brzmi ono obco dla współczesnego człowieka. Współczesny człowiek jest 
sierotą. Nie ma korzeni poza czasem i przestrzenią. Czuje się zagubiony w  
nieskończonym wszechświecie, wywodzi się od małpy i zdąża do nicości. 
 Powiedziano mu, że ojcostwo w rodzinie lub, w znaczeniu przenośnym, w 
społeczeństwie jest absurdem i posiada charakter "represyjny”. Rzeczywiście jest ono 
takie, kiedy nie przekazuje duchowego sensu życia: wtedy ojcowie służą tylko 
prokreacji. 
 Powiedziano mu, że "Bóg Ojciec" jest wrogiem jego wolności, kimś w rodzaju 
niebieskiego szpiega, ojcem sadystycznym i wywołującym kompleks kastracyjny. 
Trzeba przyznać, że na przestrzeni dziejów chrześcijaństwo na Wschodzie i na 
Zachodzie dostatecznie potwierdziło to oskarżenie.  
 Dlatego właśnie wielu ludzi zwraca się obecnie ku duchowości azjatyckiej, ku 
scientyzmowi wnętrza, w którym bezosobowa boskość kojarzy się raczej z ogromną 
matrycą kosmiczną. Tak właśnie, jesteśmy sierotami. Nasze społeczeństwo nękane jest 
przez kazirodztwo i homoseksualizm będące znakami braku ojca. Śmierć ojca znajduje 
swój wyraz w lęku przed drugim człowiekiem. 
 Dlatego niesłychanie rośnie tęsknota za ojcem, a Kościół uczy nas modlitwy 
zaczynającej się od słowa: "Ojcze". 
 Ojciec nie stoi ponad płciową dwoistością. Święty Jan mówi na o "łonie Ojca", a 
w całej Biblii mowa jest o "miłosiernym łonie", rahamim, w znaczeniu matczynym. Jest 
to Ojciec obdarzony łonem, "odczuwający" swe dzieci niczym matka, całą swoją istotą, 
całym ciałem, swoim łonem. 
 Jest to jednakże Ojciec. Symbolika owa służy nie unicestwieniu, lecz komunii - 
wyzwalającej i umożliwiającej wyjście naprzeciw drugiej osobie. 
 Tak więc Ojciec. Jakie znaczenie ma to w naszym życiu codziennym? Oznacza to, 
że nigdy, przenigdy nie jesteśmy zagubieni i zdanymi na uwarunkowania tego świata 
sierotami. Mamy ostoję i mamy swoje pochodzenie - spoza czasu i przestrzeni. Ów 
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wszechświat pozornie nieskończony (czas jednakże zaczął się od wielkiego wybuchu, a 
przestrzeń jest zakrzywiona i zwarta, jak stwierdził Einstein) ma swoje źródło w słowie, 
tchnieniu i miłości Ojca. Mgławice i atomy, które także są mgławicami, wyrażają miłość 
do Ojca bezosobowo, przez sam fakt istnienia, natomiast my, ludzie, możemy kochać 
Go osobowo, odpowiadać Mu świadomie i wyrażać Jego kosmiczne Słowo tak, że każdy 
z nas dzięki osobowym więzom z Ojcem staje się godniejszym i ważniejszym niż cały 
świat.  
 Osoby wpisują się w przestrzeń poza gwiezdną, w miłość Ojca. Pozornie krótkie 
momenty naszego życia, każda z owych chwil, jak mówi poeta, "mieliśmy w żyłach 
tętniącą życiem krew", wpisuje się na zawsze w przestrzeń kochającej pamięci Ojca. 
 Tak więc przezwyciężony został nihilizm naszej epoki, a drzemiący w głębi lęk 
może przeistoczyć się w ufność, nienawiść w przyjaźń. Oto, co trzeba odczuwać bardzo 
mocno każdego dnia i co w szczególności powtarzam młodym: dobrze jest żyć, życie 
jest łaską, chwałą, wszelkie istnienie jest błogosławieństwem. 
 Wydaje mi się, że w literaturze narodów, w których zaznaczył się wpływ 
prawosławia, odnajdujemy nawet u pisarzy nie będących w pełni ludźmi wierzącymi 
ową wspaniałą świadomość głębokiego dobra, piękna osób i rzeczy, dziękczynienie 
składane Pierwotnej Przyczynie, poczucie nieskończenie miłosiernego i ożywiającego 
wszystko ojcostwa. Dlatego zaobserwować możemy u tych pisarzy cudowną zdolność 
mówienia o dzieciach, o miłości pomiędzy rodzicami i dziećmi. Rzadko spotykana jest 
taka zdolność we współczesnej literaturze zachodniej. 
 Zgodnie z naszą teologią i duchowością nie można ograniczyć tajemnicy 
początków do słów i koncepcji. Jezus natomiast objawia, że ów bezmiar - o którym 
mówi także filozofia indyjska - to bezmiar miłości, bezmiar ojcowski. Z Jezusem, w Nim, 
w Jego tchnieniu śmiemy wyjąkać: "Abba, Ojcze" - słowo wyrażające nieskończoną, 
dziecięcą tkliwość i pełną szacunku ufność. W tym tkwi właśnie cały paradoks 
chrześcijaństwa. Jezus objawia nam, że ów paradoksalny związek nie istnieje jedynie 
pomiędzy Ojcem  a stworzeniem, lecz w Bogu samym, w największym absolucie. W 
samym Bogu istnieje początek bez początku, Syn, Tchnienie życia i miłości 
spoczywające na Synu i prowadzące Go do początki, a nas w Nim. W samym Bogu ma 
miejsce miłosne oddychanie wyrażające wielką tajemnicę jedności i różnicy. My 
natomiast na obraz Boży porwani zostajemy w ten rytm. 
 W Bogu tylko, pomiędzy początkiem a Synem, w jednoczącym Tchnieniu, 
miłosna odpowiedź dana jest natychmiast, wzajemność w miłości jest absolutna. My 
tymczasem potrzebujemy czasu, przestrzeni i swojego rodzaju ciemności, aby 
jednocześnie dążyć do Światła i zdążać ku sobie wzajemnie. Często jesteśmy jak syn 
marnotrawny przepuszczający majątek z prostytutkami, pasący świnie i pragnący żywić 
się strąkami. Jednakże nawet wtedy wiemy, że Ojciec nie tylko na nas czeka, lecz, że 
wychodzi nam na spotkanie. Świat nie jest wiezieniem, lecz ciemnym przejściem, przez 
które należy się przedostać, którego znaczenie należy odczytać w szerszym wymiarze, 
w którym wszystko ma sens, każdy jest ważny, każdy jest potrzebny, w wymiarze, który 
współtworzymy z Bogiem. 
 Jeśli Ojciec błogosławi wszystko, trzeba, abyśmy sami umieli błogosławić Go we 
wszystkim. Powinniśmy podjąć próbę odnalezienia, odnowienia, najpierw 
wewnętrznego przeżycia wszystkich błogosławieństw, których Kościół naucza, a które 
łączą nas z błogosławieństwami, z "dobrymi uczynkami" Boga, o jakich mowa w 
pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju: "A widział Bóg, że były dobre" (tob oznacza 
"dobre i piękne"; w greckim tłumaczeniu Biblii: kalon = "piękne"). Maksym Wyznawca 
zachęca nas, abyśmy w uważnym, kontemplacyjnym spojrzeniu na rzeczy spróbowali 
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swego rodzaju praktyki trynitarnej: fakt, że jakaś rzecz istnieje i osadzona jest w bycie, 
odsyła nas do Ojca "Stwórcy nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i 
niewidzialnych..." (tak więc każda rzecz staje się widzialną częścią niewidzialnego); fakt, 
że możemy ją zrozumieć, odkryć i pojąć dzięki niej strukturę nadzwyczaj "inteligentną", 
odsyła nas do Syna, Słowa, Mądrości i Rozumu Ojca. To, że rzecz jest piękna, 
wkomponowana dynamicznie w pewien porządek i zdążająca do pełni, odsyła nas do 
Ducha, ożywczego Tchnienia, o którym Siergiej Bułhakow mówił, że jest uosobieniem 
piękna. Nauczmy się zatem odczytywać w rzeczach Boże ojcostwa, rozpoznawać Ojca 
"posiadającego dwa atrybuty": Słowo i Ducha (jak to ujmował święty Ireneusz z Lyonu: 
Ojca ze swą Mądrością i Pięknem). 
 Jednakże najbardziej podstawowe doświadczenie trynitarne odzwierciedlone 
zostaje w słowie hémon występującym po Pater, w drugim słowie Ojcze nasz: "Ojcze - 
nasz". 
 Mówiąc o słowie "nasz" chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze 
powinniśmy nauczyć się dostrzegać tajemnicę Boga na twarzy bliźniego. Okropność 
dziejowa, w szczególności w naszym wieku, polega na tym, że tu i ówdzie człowiek 
rości sobie prawo do absolutnej władzy nad innymi ludźmi. Ideologie uzurpują sobie 
prawo wypowiadania się na temat człowieka, sprowadzania jego istoty do rasy, klasy 
społecznej, wspólnoty etnicznej, religii, kultury. Ideologowie, czyli "ci, którzy wiedzą", 
czują się więc usprawiedliwieni, aby dla dobra ludzkości, jak mówią, manipulować, 
uzależniać, więzić, torturować i zabijać ludzi. Współczesne doktryny sprowadzają się 
raczej do chęci zawładnięcia (taki jest dokładnie sens słowa Begriff, które po niemiecku 
znaczy "koncepcja". 
 Wbrew temu winniśmy zrozumieć, że bliźni, kimkolwiek jest: celnikiem, 
prostytutką, Samarytaninem pozostaje, jak wyraźnie mówi Jezus, obrazem Boga, 
dzieckiem Ojca równie niepojętym i niemożliwym do ujęcia w koncepcję, jak sam Bóg. 
Najlepiej określimy go, jeśli powiemy, że nie można go określić. Uczmy się już więcej 
nie potępiać, już więcej nie gardzić: "nie masz innej cnoty niż wyzbycie się pogardy", 
powiadał jeden z Ojców Pustyni. Bliźni jest obrazem, jest cały obrazem. W stosunku do 
obrazu nie posiadam żadnej władzy. Mogę tylko, ponieważ ów obraz jest także 
słowem, usiłować odpowiedzieć, stać się odpowiedzialnym. Postawa taka potrzebna 
jest w miłości, w przyjaźni, we współpracy, w rodzinie i w społeczeństwie, w 
kontaktach z chrześcijanami innych wyznań i w życiu politycznym. Pamiętajcie: nie 
gardzić! 
 Drugą rzeczą, którą chciałbym podkreślić, a która zresztą pozostaje nierozłączna 
z pierwszą, jest związek pomiędzy Kościołem a ludzkością" Ojcze - nasz". Pozostaje 
pytanie, czy "my" to tylko Kościół, w którym jesteśmy wszyscy "członkami jednego 
ciała": jednym ciałem, jedną duszą w Chrystusie, a każdy z nas spotyka osobowo Jezusa 
i zostaje oświecony niezwykłym płomieniem Pięćdziesiątnicy. Bo przecież Słowo, 
czytamy we wstępie do Ewangelii świętego Jana, "jest światłością prawdziwą, która 
oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi". Tłumaczy się ten fragment także 
w inny sposób: "...która przychodząc na świat oświeca każdego człowieka". Słowo 
wcielone obejmuje całą ludzkość, wszystkich ludzi zewsząd i przez wszystkie czasy. 
Zmartwychwstając, wskrzesiło wszystkich ludzi. 
 Kościół to wszyscy ci, mniej lub bardziej liczni, którzy dokonają tego odkrycia. 
Świadomie przyjmują światłość i w imieniu wszystkich ludzi składają dzięki. Kościół to 
"królewskie kapłaństwo", "lud święty" oddzielony od innych, który modli się, daje 
świadectwo i pracuje dla zbawienia wszystkich ludzi. Wiemy, gdzie jest serce Kościoła: 
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w Ewangelii i Eucharystii. Nie znamy jednakże granic jego promieniowania, ponieważ 
Eucharystia zostaje ofiarowana "za życie świata". 
 Nie ma źdźbła trawy, które nie wzrastałoby w Kościele, nie ma konstelacji 
gwiezdnej, która nie krążyłaby w nim, wokół drzewa krzyża - nowego drzewa życia, 
ośrodka świata. Nie ma ani jednego człowieka, pozostającego w niepojętym związku z 
Ojcem, który go stwarza, z Chrystusem, "homo maximus", z Tchnieniem dającym 
wszelkie życie. Nie ma ani jednego człowieka nie pragnącego dobra, nie drżącego przed 
pięknem i nie uświadamiającego sobie wielkiej tajemnicy w obliczu miłości i śmierci. 
 Wielu przepełnionych radością w dniu Sądu powie: "Panie, kiedy widzieliśmy 
Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, przybyszem i przyjęliśmy Cię, nagim i 
przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu, a przyszliśmy do 
Ciebie?" Usłyszą, jak odpowiadają sami sobie: "Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek 
uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili!" A my, czy 
tak postępujemy? 
 W naszym życiu codziennym nie czyńmy z Kościoła sekty czy getta. Umiejmy 
wszędzie dostrzec ziarna życia. Umiejmy przyjąć je umysłem i sercem, połączyć je w 
modlitwie, w Kościele. 
 
Ojcze nasz, któryś jest w niebie 
 
 Niebo przywołuje tutaj na myśl niedostępność i bezmiar cechujące Ojca, Boga 
przekraczającego samego siebie, hyperthéos, jak mówi Dionizy Pseudo-Areopagita. 
Zbliżamy się do Niego badając Jego nieobecność. Na tym polega teologia negatywna: 
umysł mierzy zakres swych własnych możliwości słysząc oddalający się coraz bardziej 
huk Boskiego oceanu. 
 Później nadchodzi chwila, kiedy staje wszelka aktywność umysłowa człowieka i 
człowiek skupia się, milknie i tylko oczekuje. Potrzeba w naszym życiu codziennym 
owych chwil cichego wzruszenia. Ojcowie na przykład mówią o dreszczu przenikającym 
człowieka, który przeszedłszy na skraj wysokiego brzegu, widzi nagle roztaczający się 
przed nim bezmiar morza. Trzeba czasami zatrzymać się i wsłuchać w ciszę, 
zasmakować jej, zadziwić się, stać się jak puchar. Okazją do tego może być chwila ciszy 
w domu, w pokoju, w którym przebywamy sami, w otwartym kościele, w wielkim 
mieście, podczas spaceru w lesie. A może podczas czytania Ewangelii, którą należy 
starać się zgłębiać każdego dnia, przy okazji psalmu, tekstu na tematy duchowe, 
zatrzymujemy się nad jakimś słowem, które porusza nasze serce i przenika naszą 
istotę: nie idziemy wtedy dalej, lecz przystajemy trwając w cichym, czasem 
przepełnionym oczekiwaniu. 
 Dlaczego właśnie niebo służy jako symbol transcendencji? Jest tak z pewnością 
dlatego, że głęboki błękit, szczególnie w krajach śródziemnomorskich, pozostaje 
jednocześnie poza naszym zasięgiem, a przy tym wszędzie obecny, wszechogarniający, 
przenikający wszystko swym światłem. W językach archaicznych właśnie słowo 
oznaczające "rozświetlone niebo" określa boskość. 
 Trzeba umieć spoglądać na błękit, pozwolić się mu owładnąć, oczyścić aż do 
głębi duszy. Czym, jeśli nie pragnieniem swoistego zagłębienia się w błękit, kieruje się 
tylu młodych ludzi wspinających się na wierzchołki górskie, a nie chodzących nigdy do 
kościoła? Dlaczego udają się nad południowe morze, gdzie niebo i woda zlewają się w 
kulistą pełnię błękitu? 
 Wszelako wstrząsająca przemiana, jaką obserwujemy w dzisiejszych czasach, 
polega na odkryciu pustego i nieskończonego nieba, w którym zdaje się nie być miejsca 
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ani dla Boga ani dla człowieka. Rozradowane niebo z Psalmów i Księgi Hioba zieje 
czarną nieobecnością. Szaleniec Nitzchego nadaremnie poszukuje Boga w świecie, w 
którym ziemia szyderczo dryfuje, nie wiadomo, gdzie góra, gdzie dół, w którym jest 
coraz zimniej. Wtedy wzruszenia, jakiego dostarcza rozjaśniony błękit, może pozostać 
tylko wakacyjną rozrywką. Gdzie indziej należy szukać Boskiego nieba. 
 Gdzie zatem? W "sercu" odpowiadają asceci. W środku najbardziej centralnym, 
w najgłębszej głębi, gdzie cała nasza istota skupia się i otwiera na bezmiar światła. W 
wewnętrznym błękicie, w kolorze szafiru, jak to ujął Ewagriusz z Pontu. 
 Jednym z naszych codziennych zadań winno stać się rozbudzania sił 
drzemiących w głębi naszego serca. Żyjemy przeważnie w przestrzeni rozumu i 
zmysłowości, z wygaszonym sercem. Tymczasem tylko ono może być jak tygiel, w 
którym przeobrażeniu ulega umysł i pragnienie, i nawet jeśli nie osiągniemy bezmiaru 
światłości, mogą z niego wytrysnąć iskry, a wtedy bezgraniczne, łagodne drżenie 
porusza nasze serce. 
 Trzeba odnaleźć sens owego wzruszenia bez emocji, uczucia pozbawionego 
czułostkowości, delikatnego i wstrząsającego poruszenia całej istoty, kiedy do oczu 
napływają łzy zdziwienia i wdzięczności, ontologicznej tkliwości, wezbranej ciszy, o 
której właśnie mówiłem. Dotyczy to nie tylko zakonników, lecz śmiem twierdzić, także 
wszystkich innych ludzi, a dodałbym jeszcze, że jest to również kwestia kultury. 
 W Oddziale chorych na raka Sołżenicyna pewna młoda, pracująca w szpitalu 
kobieta pyta swego zwierzchnika, "starego doktora", skąd u niego taka zdolność 
współczucia oraz nierozłączna z nią niezawodność diagnozy. On odpowiada jej, że 
przez długi czas życie jego ubogacała i rozpromieniała miłość  kobiety, a miłość, będąca 
tak rzadką łaską dającą świadomość istnienia drugiej osoby, może spowodować, że 
pęknie "serce z kamienia", a powstanie "żyjące serce". 
 Jednakże, dodaje "stary doktor", kobieta ta umarła przed wielu laty. Od tej pory 
musi on niekiedy szukać samotności i odosobnienia, napełniać się ciszą, czekać, aż 
serce ukoi się i stanie jak zastygłe jezioro, w którym  odbija się księżyc i gwiazdy. 
Wyciszenia i spokój sprzyja nawiedzeniu przez Ojca, "który jest w niebie", a w 
zwierciadło tak nawiedzonego serca wpisana zostaje prawda o osobach i rzeczach. 
 Jest to również kwestia kultury. Potrzeba nam muzyki, wierszy, powieści, 
piosenek, wszelkiego rodzaju sztuki cieszącej się dużą popularnością, która budzi moc 
drzemiącą w sercu. 
 Czasem w metrze wprawia mnie w zdziwienie piosenka z górzystych krajów 
Ameryki Łacińskiej balansująca na krętej granicy między miłością a śmiercią, między 
buntem a uwielbieniem. 
 Lub jeszcze inny przykład: wielka historia miłości z literatury arabskiej pomiędzy 
Manjunem i Laylą. Szaleniec Manjun kocha Laylę - noc. Layla kocha Manjuna. Lecz nie 
zdradza swej tajemnicy i pod postacią gazeli znika na pustyni. Manjun jest odtąd 
skazany na błąkanie się i na śpiew. Potrzebujemy śpiewu Manjuna, potrzebujemy 
piękna, lecz nie jak się obecnie często zdarza piękna zawłaszczonego, ale właśnie 
piękna ogołoconego, a być może piękna jednoczącego, "piękna będącego źródłem 
wszelkiej jedności", jak powiada Dionizy Pseudo-Aeropagita. 
 Natomiast święty Jan Klimak wzmiankuje "owe świeckie pieśni będące źródłem 
wewnętrznej radości, Bożej miłości i świętych łez". W swej skrytej naturze 
chrześcijaństwo jest "filokaliczne", gdzie "filokalizm" oznacza "miłość piękna". Owo 
piękno nie powinno ograniczać się tylko do liturgii i ascezy, lecz winno promieniować 
także w kulturze.  
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Święty Józef opiekunem św. Rodziny 
 
Modlitwa do św. Józefa w różnych potrzebach 
 
 Święty Józefie, Twoja moc rozciąga się na wszystkie nasze sprawy. Ty umiesz 
uczynić możliwym to, co wydaje się być niemożliwym. Spójrz z ojcowską miłością na 
wszystkie potrzeby duszy i ciała. Udziel mi łaski o którą Cię z ufnością proszę. Amen.  
 
 

WYCHOWAWCA 
 
 "Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany" (Łk 2,51). Owo 
"poddanie się" okazywał Jezusa nie tylko wobec Maryi, ale wobec Józefa. 
Posłuszeństwo Jezusa pozwalało Józefowi spełniać naprawdę rolę ojca, która mu 
przypadła w udziale, oraz misję wychowawcy. 
 Tytuł wychowawcy stał się dla Józefa największym zaszczytem i 
najszlachetniejszym zadaniem. Dla każdego ojca rodziny jest zaszczytem być 
wychowawcą, powierzone mu młode istoty przygotowywać do ich przeznaczenia. Nic 
bardziej wzniosłego od udziału w formowaniu umysłu, serca i charakteru. To ze strony 
Boga najwyższy dowód zaufania jaki mógł okazać człowiekowi. 
 Dla Józefa ten dowód zaufania był jeszcze większy, ponieważ zostało mu 
powierzone, łącznie z Maryją, wychowanie Syna Bożego. Dusza, na którą miał 
wywierać wpływ, była duszą Słowa Wcielonego; serce, które miał przygotować dla jego 
wzniosłej misji, było sercem Zbawiciela ludzkości.  
 Zawsze będzie nas zadziwiać, że Bóg chciał się nauczyć czegokolwiek od ludzi. 
Tajemnica Wcielenia zawiera tę zdumiewającą prawdę, że Osoba Boska zechciała 
przyjąć naturę ludzką i zwykłą ludzką egzystencję. Ażeby wcielić się całkowicie, Słowo 
stało się dzieckiem i przyjęło sytuację dziecka, które formuje się stopniowo, poddane 
wpływom środowiska, przede wszystkim rodzinnego i otrzymuje wychowanie od 
swoich rodziców. 
 Józef był wychowawcą nie z pozoru tylko, lecz z pewnością rzetelnie 
wywiązywał się ze swej bardzo realnej i bardzo doniosłej misji. Jezus zaś nie tylko 
pozornie dawał się wychowywać; Józef rzeczywiście przyczynił się do rozwoju Jego 
osobowości. 
 Oczywiście i Maryja uczestniczyła w dziele wychowania. Miała jeszcze więcej 
wpływu na duszę Dziecka i wpływ ten był głębszy. Miała przecież duszę niezmiernie 
bogatą, o właściwościach najsubtelniejszych, nieporównywalną wzniosłość uczuć i 
zadziwiającą siłę promieniowania, dlatego też mogła dobrze spełniać zadanie tak 
delikatne. Jako przeciwwaga konieczny był jednak wpływ męski, dzięki czemu rola 
Józefa była nie do zastąpienia. On jednak kładł nacisk na męski charakter wychowania 
Jezusa. 
 Niemniej można postawić pytanie: czy Józef tak wiele mógł nauczyć Jezusa? Nie 
miał żadnych studiów, a jego wiadomości nie przerastały tych, jakie posiadali inni 
rzemieślnicy w miasteczku. Jego formacja religijna musiała być dosyć prosta. Lecz 
właśnie na tym przykładzie stwierdzamy z całą pewnością, że istota wychowania zależy 
więcej od osobowości wychowawcy, niż od posiadania przezeń specjalnych 
wiadomości. Wychowanie jest przede wszystkim udzielaniem, przekazywaniem 
zasadniczych postaw duszy.  
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 Tak więc dzięki zaletom swej duchowości, Józef stał się naprawdę wychowawcą 
Jezusa i w pełni wywiązywał się ze swego powołania. Było, rzec można, coś w jego 
duchowości, co wniknęło w duszę Jezusa. I okrzyk mieszkańców Nazaretu: "Czyż nie 
jest to syn Józefa? (Łk 4,22), był głębszą prawdą, niż myśleli: Jezusa dał się przeniknąć 
osobowości Józefa aż do głębi swoich myśli i uczuć.  
 Rolę wychowawcy sprawował on na pewno z wielką delikatnością. Nawet i w 
zwykłych okolicznościach wychowanie nie polega na narzucaniu się dziecku, na 
wyręczaniu dziecka w rozwoju jego osobowości. Niewątpliwie wychowanie powinno 
stworzyć ramy i środowiska dla tego rozwoju, ale winno zmierzać do tego, aby dziecko 
stawało się coraz bardziej sobą według pierwiastków rozwoju, które w sobie nosi. 
Wychowanie kształtuje dziecka, pozwala mu samodzielnie się rozwijać we właściwym 
kierunku.  
 Otóż Jezus więcej niż jakiekolwiek inne dziecko miał z czego kształtować się i 
rozwijać. To, co anioł powiedział o cudownym pochodzeniu Dziecka, ukazało Józefowi, 
że osobowość Jezusa o wiele go przewyższa. W Dziecku tym musiał szanować 
niezgłębiona tajemnicę. Toteż Józef rozumiał, że zadanie wychowawcy polega na 
dawaniu Jezusowi wszystkiego, czego potrzebował do rozwoju swej tajemniczej 
osobowości. 
 Zadanie było ułatwione przez doskonałość wewnętrzną Jezusa, która wykluczała 
potrzebę jakichkolwiek poprawek. Józef miał tylko popierać i zachęcać do rozwoju 
istniejący wartości, bez konieczności usuwania jakiegokolwiek błędu.  
 Słusznie przypuszcza się jednak, że zadanie wychowania powierzone Józefowi, 
choć tak ułatwione, wymagało najwyższej jego doskonałości moralnej. Musiał być 
przykładem godnym naśladowania dla Tego, który był uosobioną świętością. 
 W wymianie duchowej, jaka zachodziła pomiędzy Józefem a Jezusem, możemy 
odgadnąć chyba rys osobowości Józefa, który najgłębiej zaznaczył się w duszy Dziecka. 
Skora najistotniejsza cecha duszy Chrystusa objawiła się nam w Ewangelii w Jego 
miłości do Ojca Niebieskiego, mamy prawo przypuszczać, że w tej dziedzinie Józef 
zarówno jak i Maryja mogli wywrzeć znaczny wpływ na usposobienie Dziecka.  
 Bez wątpienia Jezus był w sytuacji wyjątkowej względem Ojca i mógł sam 
znaleźć formę najsłuszniejszą, która odpowiadała stosunkom Jego z Ojcem. Lecz to, co 
obserwował u Józefa, było ludzką formą odnoszenia się do Boga, do wyrażania Mu 
swojej czci, miłości, poddania się Jego woli wśród tysiąca okoliczności życia 
codziennego.  
 Józef nie potrzebował uczyć Jezusa miłości Ojca Niebieskiego mógł jednak 
wprowadzać Go w ludzki sposób zwracania się do Ojca, czczenia Go, odnoszenia się 
doń w konkretnych formach czci i nabożeństwa. Ponieważ całe życie Józefa polegało na 
służbie Bogu, to usposobienie podstawowe, które było natchnieniem wszystkich jego 
czynów, musiało przeniknąć Jezusa i pozwolić Mu tym łatwiej okazywać Ojcu 
Niebieskiemu swe oddanie i miłość na sposób ludzki i w formach pobożności 
izraelskiej. Dzięki temu Józef brał udział w kształtowaniu tego, co najcenniejsze w 
duszy Jezusa: wzlotu duszy ludzkiej ku Ojcu Niebieskiemu. 
 Józef doskonały wychowawca, stawia nam przed oczy godne podziwu piękno 
zadania wychowawcy. Jego przykład uczy nas, że nie ma ważniejszej roli, niż 
kierowanie duszy dziecka ku Bogu. 
 
Jean Galot SJ 
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Kontemplacja 
 

Wychowawca (Łk 2,51) 
 
Modlitwa przygotowawcza 
Proszę Cię, Panie Boże, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w 
sposób czysty do służby i chwały Twojego Boskiego Majestatu. (CD 46) 
 
Wprowadzenie 1 
Zniknięcie Jezusa w wieku lat dwunastu było tylko epizodem młodości Zbawiciela. 
Zaraz po tym zdarzeniu Dziecko powróciło do posłuszeństwa wobec rodziców. 
Zatrzymajmy się nad słowami Ewangelii: "Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i 
był im poddany" Łk 2,51. 
 
Wprowadzenie 2 
Prośba o owoc kontemplacji: 
Prosić o dogłębne poznanie życia ukrytego Pana Jezusa przy boku św. Józefa i Maryi, 
aby Go bardziej kochać i naśladować. 
 
Punkt 1 
Owo "poddanie się" okazywał Jezus nie tylko wobec Maryi, ale i wobec Józefa. 
Posłuszeństwo Jezusa pozwalało Józefowi spełniać naprawdę rolę ojca, która przypadła 
mu w udziale oraz misję wychowawcy. Jest to bardzo zaszczytny i szlachetny tytuł. 
Poprzez wychowanie ojciec wywiera wpływ na dusze dzieci. To najwyższy dowód 
zaufania - ze strony Boga - jaki mógł okazać człowiekowi. 
Dla Józefa ten dowód zaufania był o wiele większy, ponieważ zostało mu powierzone, 
łącznie z Maryją wychowanie Syna Bożego. Dusza, na którą miał wywierać wpływ, była 
duszą Słowa Wcielonego; serce które miał przygotować do wzniosłej miłości, było 
sercem Zbawiciela ludzkości. Zapewne rzetelnie spełniał rolę wychowawcy, choć jego 
formacja religijna był bardzo prosta. Ale istota wychowania zależy więcej od 
osobowości wychowawcy, niż od posiadanych przezeń specjalnych wiadomości. Rolę 
swoją sprawował z wielką  delikatnością. Wychowanie nie polega bowiem na 
narzucaniu się dziecku, na wyręczaniu dziecka w rozwoju jego własnej osobowości. 
Józef zrozumiał, że jego zadanie wychowawcy polegało na dawaniu Jezusowi 
wszystkiego, czego potrzebował do rozwoju swej tajemniczej osobowości. Takie 
zadanie wymagało od Józefa doskonałości moralnej. Musiał być przykładem godnym 
do naśladowania przez Jezusa. Ponieważ całe życie Józefa polegało na służbie Bogu, 
które było natchnieniem wszystkich jego czynów, musiało przeniknąć Jezusa i pozwolić 
Mu tym łatwiej okazywać Ojcu Niebieskiemu swe oddanie i miłość na sposób ludzki. 
 
Punkt 2 
Dialog z Bogiem: 
Józef doskonały wychowawca stawia nam przed oczy godne podziwu zadanie 
wychowawcy. Jego przykład uczy nas, że nie ma ważniejszej roli, niż kierowanie duszy 
dziecka (każdego człowieka) ku Bogu. 
 
Rozmowa końcowa 
Odmówić "Ojcze nasz" i modlitwę: 
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Zabierz, Panie, i przyjmij całą wolność moją, pamięć moją i rozum, i wolę mą całą, 
cokolwiek mam i posiadam. Ty mi to wszystko dałeś - Tobie to, Panie, oddaję. Twoje 
jest wszystko. Rozporządzaj tym w pełni według swojej woli. Daj mi jedynie miłość twą 
i łaskę, albowiem to mi wystarcza. Amen. (CD 234) 
 
Modlitwa Jana Pawła II do św. Józefa 
 
 Święty Józefie, najczystszy, troskliwy obrońco Chrystusa i opiekunie dziewic, 
czuwaj nad dziećmi i młodzieżą, aby czystym i wolnym sercem szła za głosem 
powołania. 
 Wzorze pracujących, spraw, by wszelka praca spełniana była rzetelnie i w 
warunkach godnych człowieka. 
 Pociecho nieszczęśliwych, nadziejo chorych, wskaż cierpiącym ogromną wartość 
zbawczą ich ofiary. 
 Patronie umierających, naucz sztuki umierania sobie na co dzień, aby zawsze 
być gotowym na radosny powrót do domu Ojca. 
 Postrachu duchów ciemności, oddal grozę wojny, zła i nienawiści. Opiekunie 
Kościoła świętego, Tobie oddaję cały Kościół. Amen. 
 
 
 

JESTEM  GRZESZNIKIEM 
 
O co tu chodzi? 
 Prawdziwa świadomość grzeszności jest łaską. Bez wiary w odpuszczenie 
grzechów nie potrafimy się zdobyć na poczucie grzeszności. Świadectwa Świętych 
pouczają nas, że głębia doświadczenia łaski i głębia poczucia grzeszności odpowiadają 
sobie wzajemnie. 
 
O co mam prosić? 
1. o to, bym odczuł zawstydzenie i skruchę dlatego, że żyłem z dala od Boga i ludzi, 
2. bym zdobył się na ból, żal i łzy z powodu moich grzechów, mojego egoizmu i braku 
miłości. 
 
Jak mam się modlić: 
 

Dzień Pismo św. Moje życie 

A Rdz 3,1-13 Czy potrafię uświadomić sobie, kiedy w życiu podeptałem 
Boże prawo, pragnąc absolutnie sam decydować o sobie? 

B Ap 3,1-6.14-22 Odczytam zarzuty skierowane do poszczególnych gmin 
jako pytania o moją połowiczność i oziębłość oraz będę 
prosił o umiejętność czuwania i o nawrócenie. 

C Powtórzenie Przypomnę sobie słowa i obrazy które do mnie przemówiły 
lub w związku z którymi odczułem wewnętrzny opór. 

D Ez 36,20-36 Bóg chce wlać nas nowego Ducha. Przejrzę te dziedziny 
mojego życia, w których potrzebuję tego nowego Ducha. 

E Mt 9,1-8 Od Boga nie oddala człowieka choroba ani bieda, lecz tylko 
grzech. 
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F Ps 51 Poproszę o to, bym żył w Bożym Duchu i w nadziei Jego 
miłosierdzia. 

G Rz 8,1-11 Wszyscy, którzy kierują się Duchem, dążą do tego, co 
odpowiada Duchowi. Muszę sobie uświadomić, kiedy mam 
wolność, by pozwalać Duchowi kierować mną. 

 
Na co mam codziennie zważać: 
 W jakiej mierze uświadamiam sobie, że żyję z miłosierdzia  
 
Zalecana lektura: 
 Rdz 41, 37 - 45, 28  /Historia Józefa/ 
 Konstytucje 39-45 
 
Moje uwagi i spostrzeżenia: 
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Józef zakochany w Maryi 

Miłość, która nie rani 

 

 

 

 
 

 

 

 

Październik 1999 
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Temat miesiąca: 
 

Św. Józef zakochany w Maryi - miłość, która nie rani 
 
Intencja modlitewna: 
 

W intencji wszystkich kobiet, które spotykamy w naszej pracy duszpasterskiej, 
które pomagają nam w organizowaniu życia wspólnot domowych. 
 
Pro memoriam: 
 

Być może miesiąc poświęcony medytacji nad czystą miłością św. Józefa do 
Maryi jest dobrym czasem na zastanowienie się, czy kobiety, które pojawiają się w 
naszym życiu zakonnym, są przez nas należycie szanowane. Może warto szczerze 
porozmawiać o tym podczas dnia skupienia. Często jest to temat tabu w naszych 
wspólnotach, a ci, którzy mają z tym problemy są pozostawieni sami sobie z bagażem 
spraw nierozwiązanych. Udawanie, że to nie jest problem prowadzi donikąd. 
 
Wszystkim obchodzącym w tym miesiącu imieniny życzymy, aby miłość, dobro, 
sprawiedliwość, którymi będą obdarowywali innych ludzi, nigdy nikogo nie raniła: 
 
04. Ks.    Franciszkowi    Bielińskiemu,    06.    Ks.    Arturowi   Schreiberowi, 13.  Ks. 
Edwardowi Ziarniewiczowi, 17. Ks. Ignacemu Pająkowi, 20. Ks. Janowi Czekale, 28. Ks. 
Tadeuszowi Duszy, Ks. Tadeuszowi Juścińskiemu 
 
 

Wypowiedzi Ojca Założyciela 
 

Rekolekcje Ks. Jana Berthiera przeprowadzone w styczniu i w lutym 1867 roku 
 
Pierwszy dzień 

O dobra Matko, powierzam w Twoje ręce moja duszę na czas tych świętych dni. 
Spodziewam się od Ciebie wszelkich łask, które są dla mnie konieczne do zebrania z 
nich zbawiennych owoców i do całkowitego nawrócenia. 
 Podczas tych rekolekcji chcę nabyć ducha modlitwy i pokory. Nie potrafię być 
pokornym bez modlitwy i zjednoczenia z naszym Panem. Nie potrafię kochać biednych 
i grzeszników. Absolutnie nie potrafię wytrwać w sprawowaniu świętych posług i w 
studium, jeżeli nie będzie mnie krzepił niebieski pokarm modlitwy. 
 Dla nabycia ducha modlitwy pierwszym moim słowem będzie: Jezus, Maryja, 
Józef; pierwszą moją czynnością będzie znak krzyża na sercu i ucałowanie krucyfiksu... 
Potem, jeżeli czas mi na to pozwoli, pobudzę swoją energię kilkoma uderzeniami 
dyscypliny. Upadnę na kolana, prosząc Najświętszą Dziewicę o błogosławieństwo, oraz 
z pokorą i skruchą ucałuję ziemię. Ofiaruję Bogu swoje czynności z intencją uzyskania 
odpustów. Następnie zajmę się rozważaniem spraw nadprzyrodzonych, a przede 
wszystkim przedmiotem modlitwy. 
 Wchodząc do kaplicy (rano i za każdym razem w ciągu dnia), przed otwarciem 
drzwi wzbudzę akt uwielbienia. 
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 Wchodząc do pokoju i wychodząc z niego będę używał wody święconej. 
 Będę się przyzwyczajał, by szczególnie w chwilach pokus rzucać do swych stóp 
sprawy ziemskie i wznosić się duchem do nieba, do Jezusa i Maryi. 
 Będę odrzucał te niezliczone obawy i troski, które koncentrują mnie na samym 
sobie, żeby się wzbogacać w miłość. 
 Modlitwa będzie życiem mojej duszy. Rozpoczynając ją, pomyślę o tej małej 
trzódce wybranych, którzy oddają cześć Jezusowi i Maryi na wszystkich miejscach 
świata i jednoczą się w ich miłości. 
 Chciałbym, by nikt nie kochał Jezusa i Maryi więcej niż ja. 

 
1. Wieczorem dnia poprzedniego będę przygotowywał przedmiot modlitwy i 

podzielę go przynajmniej na dwa punkty, zgodnie z zaleceniem wszystkich mistrzów 
życia duchowego. 
 2. Będę wielbił mojego Zbawcę i ofiaruję swoje obowiązki Jego Matce. 
 3. Akt wiary ze względu na Ich wielkość. 
 4. Akt nadziei ze względu na moje grzechy i konieczne łaski do stania się 
świętym. 
 5. Akt miłości do Jezusa i Maryi. Na jej cześć będę odmawiał następujący akt: 
 
29 stycznia 1867 
Kontrakt Ks. Jana Berthier z Maryją 

Maryjo, odwieczna Dziewico, wybrana od wieków jako słońce, w poczęciu 
Niepokalana, łaski pełna, Córko Ojca, Matko Syna, Oblubienico Ducha Świętego, dzisiaj 
obieram Ciebie za moją Matkę. Chcę Cię mieć za swoją jedyną Oblubienicę, 
Najpiękniejszą. Rezygnuję i odrzucam wszystko co ziemskie. Pragnę, by wszystkie 
poruszenia mojego serca były skierowane ku Tobie, bym nie kochał tego co ziemskie, 
nawet w sposób naturalny. Urzekaj mnie więc swoim widokiem i pięknością, okaż mi 
swoją łaskawość i panuj nad moimi zmysłami, żebym nie żywił żadnych 
nieuporządkowanych pragnień; panuj nad moją wyobraźnią, by się napełniała Twoją 
doskonałością i pięknością; panuj nad moim rozumem, abym z każdym dniem coraz 
lepiej poznawał Ciebie i Twojego Syna, na tym bowiem polega życie wieczne; panuj nad 
moim sercem, aby ku Tobie kierowało wszystkie swoje uczucia; panuj nad moją wolą, 
by dążyła do tego, co Twoje i wybierała zawsze to, co jest miłe Tobie i 
Jednorodzonemu Synowi Twojemu. Maryjo, bądź Oblubienicą mojego serca, a 
wówczas będę przemawiał do Pani, chociaż jestem prochem i pyłem. Mnie, słudze 
najpokorniejszemu godzi się powiedzieć swojej Pani to, co niegdyś mówił Twój Syn 
swojej Służebnicy. 

Proszę Cię, Matko, nie o cud lecz o łaskę, której łatwo możesz mi udzielić jako 
znak pozwolenia: Uwolnij mnie od wszelkich niegodnych uczuć mojej natury. 

Zamiast obrączki będę zawsze nosił na swoim sercu znak Twojego 
Niepokalanego Poczęcia, bym o każdej godzinie dnia i nocy pamiętał o najsłodszej 
Oblubienicy mojej. Ponieważ dla oblubieńców wszystko jest wspólne, uczyń mnie 
uczestnikiem niebieskich darów, rozdawczynią których zostałaś ustanowiona, ja zaś 
będę się starał o Twoją cześć i głosił miłość, zarówno w prywatnych rozmowach, jak i w 
świętym sakramencie pojednania oraz w publicznych przemówieniach. 
Kontrakt ten podpisuję 
 
Jan  Maryi 
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Olivier Clément - Ojcze nasz, Święć się Imię Twoje 
 
 Od wszech wieków Ojciec nazywa się w Słowie. Słowo natomiast staje się 
ciałem, by objawić nam Imię i uświęcić Je aż do końca, ponieważ Imię jest obecnością 
zarazem "osobną" i promieniejącą, to znaczy świętą. "Uświęcanie Imienia" nie 
oznaczało za czasów Chrystusa oddawania Bogu czci i chwały, lecz dar z życia, czyli 
męczeństwo. Jezus uświęcił Imię aż po krzyż, a Imię uświęciło Go aż po 
zmartwychwstanie. Ukrzyżowany Jezus jest zgodnie z bizantyjską liturgią "jedną z osób 
Świętej Trójcy", którą ukrzyżowano. Ukrzyżowany Jezus to ukrzyżowany Bóg. 
 W całkowitym wyrzeczeniu się krzyża objawia się właściwe Imię Boga. Imię to 
brzmi: miłość; "Bóg jest Miłością", mówi święty Jan. Przez miłość do nas Bóg łączy się z 
nami w cierpieniu, sprzeciwie, beznadziei, konaniu: "Ojcze, jeśli możliwe, oddal ode 
mnie ten kielich", "Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił?". I tak odtąd wcielony i 
ukrzyżowany Bóg staje między naszym cierpieniem a nicością, między sprzeciwem a 
beznadzieją, między konaniem a pustką i przywracając nam życie otwiera przed nami 
niezwykłe drzwi światłości. 
 Nam zaś, by "uświęcić Imię", pozostaje tylko uciekanie się do Chrystusowego 
krzyża. Chrześcijańskie męczeństwo jest mistycznym doświadczeniem, w którym często 
zwykły człowiek, mężczyzna lub kobieta, z pokorną ufnością powierza się Chrystusowi 
w momencie najdotkliwszego cierpienia. Czasem ogarnia go wtedy radość 
zmartwychwstania. 
 Istnieje wiele rodzajów męczeństwa: "... Błogosławieni, którzy cierpią 
prześladowanie dla sprawiedliwości..., Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają...". 
jest nim także po prostu choroba, starość, utrata bliskich, zdrada, samotność, śmierć. 
 W bliźnim, jak w samym sobie, trzeba najpierw z uważną troską pokonać 
cierpienie. 
 W dzisiejszych czasach na Zachodzie wiele uczyniono w tym zakresie i to 
dobrze. Cierpienie bowiem może być niezrozumiałe, bezsensowne, nieznośne: tak 
często jest przyczyną odłączenia, udręki i powoduje obumieranie jeszcze za życia. Kiedy 
je pohamujemy i przeżywamy w wierze, może ono sprawić, że ciało stanie się jak cela 
klasztorna: oderwiemy się wtedy od cierpienia i otworzymy swe serca. 
 Przede wszystkim jednak powinienem modlić się o takie przeżywanie mojego 
ostatecznego cierpienia i śmierci, w tajemnicy jedności mojego ciała z umęczonym 
ciałem Chrystusa, aby dokonało się we mnie "uświęcenie Imienia", a nawet, jeśli Bóg 
tego pragnie, żeby promieniowało ono ze mnie tak, jakbym kontemplował trochę to, 
czego brak cierpieniom Chrystusa, jak wyraził to święty Paweł. Być może wtedy przez 
zasłonę trwogi i przerażenia przeniknie światłość i będę mógł wypowiedzieć razem z 
Jezusem nie tylko: "Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?", lecz także: "Ojcze, w Twoje 
ręce powierzam ducha mojego". 
 Mówię  o tym wszystkim w pierwszej osobie. Nie wiem, jak jest w przypadku 
innych ludzi; istnieją tylko przypadki szczególne. Chrześcijanin nie wie wszystkiego, być 
może nie wie nic. Jest jednakże pełen ufności. 
 Mówiąc o "uświęcaniu Imienia", chciałbym dodać dwie rzeczy: 
 Po pierwsze, Imię wzywa Obecność, odwołuje się do niej. Nie posiada nad nią 
władzy, jak w magii, ale oddaje nas jej. Osoby, które zakochują się, podają swe imiona i 
każda z nich często myśli o imieniu drugiej. Podobnie, choć w sposób nieskończenie 
bardziej intensywny, jest w naszym związku z Chrystusem (ponieważ tutaj jesteśmy 
przynajmniej pewni Jego miłości). 
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 Mniej lub bardziej znana jest "modlitwa Jezusowa" ("Panie Jezu, Synu Boga 
żywego, zmiłuj się nade mną, wielkim grzesznikiem"), wymawiana w rytmie oddechu. 
W dawnym życiu zakonnym znajdujemy różnego rodzaju krótkie formuły: "Kyrie 
eleison", "błagam Cię, Panie, błagam Cię", "Panie, przyjdź mi na ratunek, spiesz mi z 
pomocą", " Zgodnie z Twoją wiedzą i wolą...", "Chwała Ci, Panie, chwała" itd. 
 Możemy wymyślić inne modlitwy. Jest to bardzo prosty sposób, by w 
codziennym życiu "uświęcać Imię" i by poprzez Imię uświęcać wszystko, by niczym 
wieczną pieczęcią odciskać znak Imienia na osobach i rzeczach, rozpoznawać dzięki 
niemu sytuację. Bowiem ono nieustannie przemawia do nas przez osoby, zdarzenia, 
rzeczy... Wtedy okazuje się, że Imię jest niewyczerpane, że jest jak diament posiadający 
tysiąc ścianek, a każda ścianka odpowiada rzeczy, twarzy, sytuacji... 
 Nie chodzi z pewnością o to, aby większość z nas nieustannie wypowiadała 
Imię, lecz by co pewien czas wzywała pomocy i wielbiła. Chodzi o to, by nie zapomnieć 
o Bogu. Zapomnienie, jak mówią mistycy, jest największym z grzechów. Zapomnienie, a 
wraz z nim lunatyzm, nieczułość duszy, "stwardnienie" serc. Trzeba więc nagle wtedy 
przypomnieć sobie o Bogu, choćby po to tylko, by stawić Mu czoła jak Jakub, by się Mu 
sprzeciwić jak Hiob. Trzeba wołać do Niego, do żywego Boga, nie zaś zamilknąć przed 
spiżowym murem przeznaczenia, nicości, nieuchronnej katastrofy. Panie, "Dlaczego na 
cel mnie wziąłeś?" (cytuję Hioba). "Czy wzrok swój kiedyś odwrócisz? Pozwól mi 
choćby ślinę przełknąć" (nadal Hiob). Panie, przybądź na ratunek. Prowadź mnie, 
oświeć mnie. Nie tak, jak ja chcę, ale jak Ty chcesz. Trzeba wołać z weselem lub po 
prostu z pokorną radością życia: chwała Tobie, o Boże, chwała Tobie! Spostrzegamy 
wtedy, że mamy znacznie więcej czasu, niż sądziliśmy... Wzywanie Imienia to modlitwa 
ludzi, którym brak czasu, by się modlić. 
 W związku z "uświęcaniem Imienia" chciałbym dodać, że dla Jezusa nie istnieje 
statyczny podział na to, co święte i na to, co laickie, że nie ma reguł oddzielających to, 
co czyste od tego, co nieczyste. Nasze życie codzienne rozgrywa się pomiędzy 
Kiddousch haschem, "uświęcaniem Imienia", a Hiloul haschem, "profanacją Imienia", 
zaś granica między nimi nieustannie się zmienia, przebiega przez nasze serca, przez 
usta wyrażające to, co dyktuje serce, przez spojrzenie. 
 Wszystko może zostać uświęcone, ponieważ jak mówi Zachariasz, "Każdy kocioł 
[...] będzie poświęcony Panu Zastępów" i jak czytamy w Apokalipsie "przepych i 
skarby" narodów wejdą do nowej Jerozolimy. Z punktu widzenia wychowawcy, 
sędziego, kogokolwiek odpowiedzialnego za innych ludzi, nikt nie jest ostatecznie 
"dobry" lub skończenie "zły". Stwierdzenie to jest kluczem do naszych stosunków z 
innymi ludźmi. A chociaż technika wyzwala nas i w coraz większym stopniu będzie nas 
wyzwalać od fizycznych przytłaczających prac bądź nużących, umysłowych zajęć, 
trzeba, byśmy (choć wcześniej niezbędne byłyby przemiany kulturowe) mogli dzięki 
temu dostrzec możliwość uświęcania Imienia w kontakcie z materią, w uprawianiu 
sztuki, w spokojnym panowaniu nad obdarzonymi "inteligencją" maszynami. 
 
Przyjdź królestwo Twoje 
 
 Po Ojcu i Słowie, w którym On się nazywa, następuje Duch Święty. W jednej z 
bardzo dawnych wersji Ewangelii Łukaszowej fragment: "przyjdź Królestwo Twoje" 
został zastąpiony przez "niech przyjdzie Twój Święty Duch". Niech przyjdzie Twój 
Święty Duch i niech nam ogłosi Twoje Królestwo: Twoją chwałę, Twoje schekhinah, 
Twoją moc, łaskę, światłość, życie, potęgę, radość... Wszystkie te słowa wyrażają to 
samo. 
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 Królestwem, nowym niebem i nową ziemią, są niebo i ziemia odnowione w 
Chrystusie, przeniknięte łaską Ducha będącego pełnym życiem, życiem wyzwolonym od 
śmierci. Świat w Chrystusie jest prawdziwie "krzakiem gorejącym", jak mówi Maksym 
Wyznawca. Ów ogień pokryty jest jednak zgorzeliną i popiołem, bezużytecznym 
balastem naszego odłączenia, naszego spowszednienia, nienawiści i współdziałania z 
mocami chaosu i ciemności. 
 "Przyjdź Królestwo Twoje": oznacza to, że trzeba przygotować powrót 
Chrystusa usuwającego zgorzeliny i popioły. Bowiem Królestwo, którego nadejścia 
wzywamy, jest już w sposób ukryty obecne: każda msza święta przygotowuje Paruzję, a 
w życiu każdego człowieka istnieją eucharystyczne chwile, niczym iskierki 
zapowiadające powtórne przyjście.  
 Nie należy obawiać się tych chwil i tej pełni (plerophora, jak mówią mistycy), 
chwil cichej modlitwy przekraczającej samą siebie, kiedy serce rozpala się, chwil 
twórczego uniesienia bądź bardzo spokojnej ufności, kiedy światłość Ósmego Dnia 
wytryska w bezpośrednim poznaniu prawdy, piękna lub podczas prawdziwego 
spotkania; odkryć wewnętrzną "głębię spojrzenia" i "zachwycić się bliźnim", jak mawiał 
patriarcha Atenagros lub przytaczając dalej jego słowa, zjednoczyć się w lutym z 
pieśnią chwały pierwszego kwitnącego drzewa migdałowego. Być może po mękach 
konania, kiedy zastyga twarz zmarłego i kiedy, jak napisał Franz Rosenzweig, "człowiek 
wyzbywa się resztek swojej odrębności i powraca do źródła, jego Ja budzi się do 
ostatecznego wyróżnienia i do ostatecznej samotności...". 
 We wszystkich tych, podobnie jak w wielu innych znanych nam chwilach, 
Królestwo niespostrzeżenie ujawnia się. Wszystko wtedy nabiera lekkości, nie ma już 
śmierci jako tej, która oznacza nicość; jest tylko Pascha, przejście; nie ma już 
zewnętrznej formy, która rozdziela, a miłość jest tak wielka, że nawet żądza zanika; są 
tylko twarze, a twarz cała jest spojrzeniem, jak mówi o tym jedna z homilii świętego 
Makarego; ziemia zostaje uświęcona i jest sakramentem, a gwiazdy nocy to znaki 
ognia, które rozpaliły dla nas anielskie światy... 
 Chciałbym, by właściwie mnie zrozumiano. Istnieje narcystyczne podejście 
groteskowo lub tragicznie żądne przyjemności, korzystania z życia. Łączy ono w sobie 
dwie pierwotne żądze: zmysłową żarłoczność i duchową pychę... jak mówił 
Kierkagaard, mogą one spowodować rozkład człowieka na "małe, wieczne radości". 
Człowiek, patrząc na osoby i rzeczy - sposób wyrażania jest tu znaczący - widzi tylko to, 
"co chwytają zmysły" i co można "włożyć na ząb". 
 Jednakże przyjemność i radość życia, przeżywane w poczuciu pewnego 
wewnętrznego dystansu, wdzięczności, poszanowania dla osób i rzeczy oraz 
"uświęcania Imienia", mogą stać się nienamiętną w ascetycznym sensie słowa 
namiętność", to znaczy nie  bałwochwalczą. Są wspomnieniem Raju, zapowiedzią 
Królestwa. Taniec kroków, rytm oddechu - "o oddechu, niewidzialna poezjo!", powiada 
Rilke - zapach ziemi po burzy, nieziemski zapach kadzidła, nieustanny, hazychastyczny 
przypływ i odpływ fal oraz mgławice, "Pieśń nas pieśniami" opowiadająca o wielkiej i 
szlachetnej miłości, w której ciała mają smak duszy - wszystko to może stać się 
wspomnieniem Raju, zapowiedzią Królestwa. 
 Wyzwalający piękno, promieniejący życiem i miłością akt stwórczy, uśmiech 
małego dziecka, które odkrywa istnienie zapachu, spojrzenie i głos matki - wszystko to 
może stać się wspomnieniem Raju, zapowiedzią Królestwa.  
 Przyjęte w Duchu - wielkim tchnieniu żywego Boga - przykazania Chrystusa 
(sprowadzające się do miłości Boga i bliźniego oraz samego siebie: tak trudno jest 
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zaakceptować - a jednak: "będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego") są jak 
ścieżki prowadzące do dojrzałości i do komunii duchowej. 
 Objawienie Królestwa polega właściwie na tym, że nie ma nic ponad osoby i 
duchową łączność osób. Sprawiedliwość, prawda i piękno przestają być formułą i 
nakazem, lecz stają się życiową energią, a co więcej - poprzez człowieczeństwo 
Chrystusa - naszym udziałem w energii Boga. 
 A jeśli nie udaje ci się "zachowywać przykazań", nigdy nie uważaj się za 
zgubionego, nie kurcz się w woluntarystyczny lub moralistyczny sposób. Głębiej, 
jeszcze głębiej niż twój wstyd czy upadek, jest Chrystus. Zwróć się ku Niemu, pozwól 
mu, by cię kochał, by przekazał ci swą moc. Zaciekła walka na powierzchni nie ma 
sensu, trzeba poruszyć serce. 
 Podobnie też nie powinieneś najpierw starać się kochać Boga. Lecz tylko 
zrozumieć, że On ciebie kocha. jeśli miłość jest odpowiedzią na miłość, jeśli 
wewnętrzne serce budzi się, wtedy samo życie Chrystusa, to znaczy tchnienie Ducha, 
napełni cię. Będziesz tylko musiał, lecz odtąd zgodnie z własnym pragnieniem, usunąć 
przeszkody, cały ten piasek i szlam. Które w głębi ciebie samego zamuliły źródło. 
 Będziesz musiał obficiej zaczerpnąć oddechu głębszego niż wtedy, gdy 
oddychasz powietrzem tego świata. "Oddychać duchem", jak powiada Grzegorz 
Synaita tak, żeby oddech odnajdywał, wyzwalał i wyrażał w tobie skargę stworzenia, 
oczekiwanie na kosmos, o którym cała Biblia mówi nam, że jest w trakcie narodzin: 
kosmogeneza, a od czasu Wcielenia - chrystogeneza (dlaczego by nie przyjąć, z 
pominięciem sporej systematyki, tych dwóch pojęć ukutych przez Teliharda?); 
chrystogeneza, zgodnie z którą człowiek powinien zachowywać się jak król, kapłan i 
prorok... 
 
Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi 
 
 Wola Boża nie jest orzeczeniem sądowym, lecz fluidem życia rodzącym istnienie 
i odnawiającym je, kiedy schodzi z właściwej drogi. Wola Boża to przede wszystkim 
samo stworzenie, sam Wszechświat, który cały unoszony jest zamysłem woli poprzez 
logo, poprzez odwieczne słowo Boga - poety. Jest nią także historia zbawienia, ów 
dramatyczny dialog miłości między Bogiem a ludzkością, mający miejsce po to, by 
"wszyscy ludzie zostali zbawieni", jak podkreśla to Pierwszy List do Tymoteusza. 
Dlatego trzeba, abyśmy codziennie modlili się o zbawienie dla wszystkich i za 
wszystkich tych, "którzy nie wiedzą, nie chcą lub nie mogą się modlić", jak prosił swoich 
braci zakonnych patriarcha Justynian z Rumunii. 
 Wola Boża spełnia się. Dobry i piękny świat, ja powiada Księga Rodzaju, 
pogrążony jest w mrokach. We wstępie do Ewangelii świętego Jana czytamy, że istnieje 
światłość, lecz istnieje także ciemność. Wszechmoc Boga objawia się w miłości. A 
ponieważ miłość nie może narzucać się, bo wtedy sama by sobie przeczyła, owa 
wszechmoc - zdolna do stworzenia istot mogących ją odrzucić (!) - jest także wielką 
słabością. Może działać tylko w sercach ludzi, którzy dobrowolnie otwierają się na jej 
światło. Bóg szanuje wolność człowieka podobnie, jak uszanował wolność anioła. 
Jednakże, aby nie zwyciężyły jej ciemności, wciela się i schodzi w głębię śmierci, do 
piekieł, by wreszcie powstała możliwość połączenia ludzkiej woli z Bożą. Możliwością tą 
jest Chrystus. W Chrystusie wola ludzka w sposób bolesny i radosny połączyła się z 
wolą Ojca. W Zmartwychwstałym, siedzącym po prawicy Ojca, Boża wola spełniła się 
jako w niebie, tak i na ziemi. 
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 Wystarczy, byśmy przylgnęli całą swą istotą do Chrystusa. "Przyjdźcie do Mnie 
wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i 
uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz 
waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie" (Mt 11, 28-30). 
Królestwo, w którym wola Boża spełnia się jako w niebie, tak i na ziemi, "nie jest z tego 
świata" i nie znajdzie swego potwierdzenia w historii. Modlitwa o spełnienie się woli 
Bożej pozwala w sposób cierpliwy i realistyczny spojrzeć na politykę, nadaje władzy 
świecki charakter, relatywizuje ideologie i wielkie prądy historii - historia zbiorowości w 
znaczeniu marksistowskim. Nie pragniemy od razu uczynić ze społeczeństwa raj, lecz 
walczymy, aby nie stało się ono piekłem. Człowiek modlitwy i nadziei unika zarówno 
cynizmu konserwatystów, jak i zgorzknienia rewolucjonistów nieuchronnie 
zawiedzionych rewolucjami, które nigdy nie doszły do skutku, oraz rewolucjami, które 
posunęły się zbyt daleko. Wie on, że głupota i nienawiść nie mają końca, a także to, że 
nie jest to powód, by kapitulować! Owa niezmierna moc prawdziwego życia, jaką 
Zmartwychwstanie dało światu, płynąca w obfitości z eucharystycznego kielicha i z 
modlitw świętych, nie może wyrażać się tylko w losach poszczególnych ludzi. 
Społeczeństwo i kultura odzwierciedlają osobę oraz związek pomiędzy osobami. 
 Chrześcijaństwo usiłowało, nie bez powodzenia, uświęcić kulturę, jednakże 
coraz bardziej tłumiło wolność. Obecnie Kościół powinien wyzbyć się dawnych nostalgii 
i chęci dominacji, a stać się lub raczej ponownie stać się ukrytą glebą, na której 
wyrosną przyszłe lasy. Nie powinien działać samotnie, lecz we współpracy ze 
wszystkimi dziedzinami badań, przede wszystkim z dziedzinami chrześcijańskimi, z 
uwzględnieniem tego, co się wiąże ze współczesną kulturą: z odnowioną refleksją na 
temat praw człowieka, z rysującą się metanoią filozofii, która nie służy przyozdobieniu 
nicości, lecz dotyczy związku i obrazu, a także z odkryciami naukowymi, jak i krytyką 
ekonomizmu. 
 Wraz z upadkiem ideologii i rozwojem nihilizmu nadchodzą czasy twórczego 
chrześcijaństwa. Skądinąd niechrześcijańscy myśliciele, tacy jak Gromsci i Foucault 
zasugerowali, że prawdziwą infrastrukturą historii jest kultura. My natomiast wiemy 
doskonale, że kultura żywi się tym, co duchowe, chyba że jest plagiatem. Bywa 
podobnie jak i w przypadku ruchów tektonicznych płyt: wystarczy, że najgłębiej 
położone płyty skorupy ziemskiej drgną o kilka milimetrów, a na powierzchni następuje 
trzęsienie ziemi. Zdaniem Bierdiajewa prawdziwe rewolucje dokonują się w sferze 
ducha. 
 Chodzi o "Rewolucję świadomości", jak mówi obecnie biskup Ireneusz z Krety. 
Religijni myśliciele, w szczególności francuscy i rosyjscy z pierwszej połowy naszego 
wieku wytyczyli nowe kierunki i wnieśli wiele natchnienia.  
 Potrzeba będzie w nadchodzących latach chrześcijańskiego impulsu w centrum 
życia społecznego i kulturalnego. Ważną rzeczą będzie, by chrześcijanie, w miarę 
możliwości w grupach i przy poparciu kościelnych wspólnot, prezentowali nowe 
postawy, inspirowali do nowych form życia i pracy w swoim zawodzie, w szkole, sądzie, 
szpitalach, w odstręczających, nędznych dzielnicach, gdzie kiełkuje przemoc... 
 Jeśli kiedykolwiek nastanie "cywilizacja miłości", to tylko jako ideał i jako zaczyn. 
W życiu społecznym zawsze będzie istnieć dolna warstwa irracjonalnych impulsów, 
którymi trzeba umieć pokierować, które trzeba umieć powstrzymać i wykorzystać. 
 Tylko świętość może uleczyć zło u początków. Trzeba jednakże, by świętość i 
Ewangelia wprowadziły w życie społeczne napięcie, zaczyn lub uczyniły w nim wyłom, 
który stanowiłby przestrzeń wolności ducha. I chociaż nie możne być mowy o 
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stworzeniu "pełnej i ostatecznej cywilizacji duchowej komunii", winniśmy 
niestrudzenie otwierać "małe szlaki  komunikacyjne". 
 
 

Święty Józef opiekunem św. Rodziny 
 
Modlitwa do św. Józefa w różnych potrzebach 
 
 Święty Józefie, Twoja moc rozciąga się na wszystkie nasze sprawy. Ty umiesz 
uczynić możliwym to, co wydaje się być niemożliwym. Spójrz z ojcowską miłością na 
wszystkie potrzeby duszy i ciała. Udziel mi łaski o którą Cię z ufnością proszę. Amen.  
 
 

Kontemplacja 
 

Oblubieniec Najświętszej Dziewicy (Mt 1, 24-25) 
 
Modlitwa przygotowawcza 
Proszę Cię, Panie Boże, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w 
sposób czysty do służby i chwały Twojego Boskiego Majestatu. (CD 46) 
 
Wprowadzenie 1 
Przypomnieć sobie scenę zawarcia małżeństwa Józefa i Maryi. Józef zgodnie z wolą 
Bożą wziął Maryję do siebie. Biorąc narzeczoną do swego domu, narzeczony czynił z 
niej swą żonę. Józef zapraszając Maryję, by zamieszkała u niego, zawiera z nią 
małżeństwo. Bez wątpienia był to dzień radości i wesela, jak nakazywał zwyczaj, lecz 
wszystko odbywało się bardzo prosto i ubogo z uwagi na to, że obydwie rodziny nie 
były bogate. 
 
Wprowadzenie 2 
Prośba o owoc kontemplacji: 
Prosić o dogłębne poznanie życia ukrytego Pana Jezusa przy boku św. Józefa i Maryi, 
aby Go bardziej kochać i naśladować. 
 
Punkt 1 
Zatrzymać się nad postawą Józefa, który wziął Maryję za małżonkę, "jak mu polecił 
anioł Pański" (Mt 1,24). W wypadku Józefa nie było słabości woli, ani zawodu miłości; 
nie to naraziło jego małżeństwo na próbę. To małżeństwo, po ludzku, było zgubione. 
Józef według wszystkich okoliczności powinien był odprawić swą narzeczoną. Tylko 
obecność Jezusa ocaliła ten związek. Jezus udziela ich miłości swej boskiej siły i czyni 
węzeł małżeński nierozerwalnym. Między Józefem a Maryją zawiązał On doskonalszą 
miłość, zakorzenioną w Jego własnej miłości. Wpatrywać się w cel zawarcia tego 
małżeństwa - ześrodkowanie na Dziecku. Szczęście ich związku nie zamykało się 
ścianach ich domu, ale pragnęło podzielić się radością ze wszystkimi ludźmi - obecność 
Dziecka, które miało zbawić świat.  
Aby wypełnić żądanie anioła, Józef wziął Maryję do siebie. Z wysokości krzyża Jezus do 
umiłowanego ucznia zwraca się: "Oto Matka twoja". Umiłowany uczeń - 
reprezentujący w tej scenie każdego chrześcijanina - uczynił to samo, co św. Józef: "Od 
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tej godziny, uczeń wziął Ją do siebie" (J 19,27). Jeszcze przed nakazem Zbawiciela Józef 
realizuje tę doskonałą zażyłość z Maryją, która będzie odtąd cechą życia 
chrześcijańskiego. 
Następnie skupić się na sobie, odnieść to rozważanie do swego życia. 
 
Punkt 2 
Dialog z Bogiem: 
Uwielbiać Boga za cudowny plan zbawienia. Konkretnie postanowić w jaki sposób 
naśladować wzór św. Józefa "biorącego Maryję do siebie". 
 
Rozmowa końcowa 
Odmówić "Ojcze nasz" i modlitwę: 
Zabierz, Panie, i przyjmij całą wolność moją, pamięć moją i rozum, i wolę mą całą, 
cokolwiek mam i posiadam. Ty mi to wszystko dałeś - Tobie to, Panie, oddaję. Twoje 
jest wszystko. Rozporządzaj tym w pełni według swojej woli. Daj mi jedynie miłość twą 
i łaskę, albowiem to mi wystarcza. Amen. (CD 234) 
 
 
Modlitwa s. Magdaleny Jung ze Wspólnoty Błogosławieństw 
 

Józefie z Nazaretu 
Sprawiedliwy i święty w wierze Abrahama 

Nosiłeś na swoich rękach Oblubieńca Przymierza 
Milczący ojcze na obraz Ojca, który jest w Niebie 

Ziemskim chlebem żywiłeś Tego, który jest Chlebem Niebieskim 
Józefie, który opiekowałeś się Niepokalaną Dziewicą 

Dzisiaj chroń nasz niepokalany Kościół 
Wstaw się za twój lud Izraela 

Pozostań opiekunem naszych wspólnot i ich pasterzy Ty,  
który byłeś pasterzem Baranka. 

  
 
 

SPOTKANIE  Z  MARYJĄ 
 
 Jedno spotkanie zadecydowało o przeznaczeniu Józefa. Pewnego dnia jego 
spojrzenie skrzyżowało się ze spojrzeniem Maryi. 
 Pozornie było to spotkanie podobne do wielu innych, kiedy młody człowiek 
poznaje młodą dziewczynę, która mu się podoba i zostanie jego żoną. Józef doznał 
tajemnego olśnienia, był zachwycony, oczarowany. Szczęśliwa przyszłość zdawała się 
przed nim otwierać. 
 W rzeczywistości było to spotkanie, jakiego nigdy dotąd nie było na ziemi. Było 
jedyne w swojej świeżości wiosennej, rozkwitającej miłością. Józefa poruszyła 
nieporównana piękność, piękność duszy, która była samą czystością i doskonałością 
bez skazy. 
 "Raduj się pełna łaski", powie wkrótce anioł Gabriel. Kontemplując piękność 
Dziewicy, rozpoznał w Niej anioł cudowne wylanie łaski Bożej. Józef nie mógł widzieć 
tej łaski, nie mając duchowego spojrzenia anioła; jednakże przeczuwał ją, choć niezbyt 
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wyraźnie, i był pod jej szczególnym urokiem. Rozpoznał w Maryi duszę nieprzeciętną, o 
nieporównanej doskonałości. 
 Wielu młodych ludzi przechodziło obok tej młodej dziewczyny i nie zatrzymało 
się, nie widząc w Niej nic szczególnego. Pełna prostoty piękność fizyczna Maryi nie była 
aż tak żywa, by przyciągać spojrzenia. Tajemniczy ogród wymykał się światu zmysłów. 
Spojrzenie chciwe piękności zewnętrznej ześlizgiwało się po tej twarzy, nie mogąc jej 
przeniknąć. Aby złączyć się z duszą Dziewicy, trzeba było spojrzenia głębokiego, 
wolnego od wrażliwości zmysłowej. 
 Dzięki głębokości swej duszy, Józef mógł spotkać i odkryć Maryję. 
 Ta głębia spojrzenia Józefa nie była właściwością naturalną tylko: był darem 
nadprzyrodzonym. Od dawna Duch Święty przygotowywał to spotkanie. Udzielał 
Józefowi nie tylko szczególnej siły, by mógł prowadzić życie wyższe, nie kierując się 
skłonnościami i żądaniami instynktu, lecz ponadto już naprzód zharmonizował jego 
duszę z duszą Maryi. Zapewne Józef był daleki od posiadania doskonałości, jaką jaśniała 
Maryja. Mimo to wyższa łaska oczyszczała i uwznioślała jego spojrzenie, aby mógł 
ogarnąć ukrytą wspaniałość. Serce zaś jego było szczególnie kształtowane przez Ducha 
miłości, aby mogło się zharmonizować z niepokalanym Sercem, które miało mu się 
ofiarować.  
 Dzięki tej uprzednio przygotowanej harmonii spotkanie sięgnęło dna obu dusz. 
Później, w ciągu wieków, ci, którzy spotykają Maryję i zadziwiają się Jej pięknością, 
uczynią to pod działaniem tego samego światła Ducha Świętego, które oświeciło i 
oczyściło spojrzenie Józefa. Najświętszą  Dziewicę może odkryć tylko dusza skierowana 
ku Niej w sposób nadprzyrodzony. 
 W tym pierwszym spotkaniu Duch Święty złożył w Maryi coś, czego Józef nie 
mógł od razu rozpoznać. Bez wątpienia młody człowiek odniósł wrażenie, że odkrył w 
Maryi coś boskiego. Odczuł, że jeszcze nigdy tak bardzo nie zbliżył się do Boga. Nie 
mógł jednak wiedzieć, do jakiego stopnia oblicze Boga było tym, co go pociągało 
poprzez rysy Maryi; nie mógł wówczas w pełni uświadomić sobie wszystkiego, czego 
kosztował i co nieświadomie ocenił w tym spotkaniu. 
 W wiele lat później, żyjąc w towarzystwie Maryi i Jezusa i sprawdzając, jak 
głębokie jest ich wzajemne podobieństwo, słusznie będzie przypuszczał, że ulegając 
urokowi Maryi, w rzeczywistości został oczarowany przez samego Jezusa. Najświętsza 
Dziewica nosiła w sobie obraz Chrystusa. Spotkawszy ją, Józef, pierwszy z ludzi, spotkał 
samego Chrystusa. 
 Podobnie jak w swoim życiu publicznym Zbawiciel pociągnie tych, których 
spotka, a nawet ich oczaruje, tak i teraz tajemniczo pociągał Józefa i poprzez czyste 
oblicze Maryi zdobywał jego duszę. 
 Tak więc doświadczył Józef tego, czego wielu po nim doświadczy: poddając się 
urokowi Maryi, uległ zabiegom Bożej miłości, jak Ona nosiła w sobie. Przylgnął do 
oblicza Jezusowego, które zaczynało się rysować w obliczu Jego Matki. W Najświętszej 
Dziewicy szukał i bezwiednie znajdował mającego przyjść Zbawiciela. 
 W chwili, gdy ujrzał w Maryi kobietę idealną, podjął Józef skierowane do siebie 
wezwanie. Piękność duchowa Maryi zachwyciła go do tego stopnia, że chciał zachować 
jej świętą obecność. Odtąd miał tylko jedno pragnienie: żyć w ścisłej łączności z tą 
jedyną na świecie duszą. 
 Gdyby można porównać to spotkanie ze spotkaniem pierwszego mężczyzny i 
pierwszej kobiety przed grzechem, który pogrążył ludzkość w ciemnościach i zaciążył na 
innych spotkaniach, zauważy się od razu, że nowa Ewa w odróżnieniu od dawnej, 
pociągała mężczyznę ku górze. Pierwsza Ewa użyła swego wpływu na Adama, aby 
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pociągnąć go do pójścia za skłonnością swej słabej natury; Maryja od pierwszej chwili 
spotkania spowoduje, że Józef wznosić się będzie ponad siebie samego. 
 Patrząc na Nią, Józef czuł się lepszy. Ulegał promieniowaniu doskonałości, 
świętości tej duszy. Budziły się w nim najszlachetniejsze dążenia. 
 Szczególnie zaś zrozumiał, że chcąc żyć w towarzystwie Maryi, musi się 
utrzymać w największej czystości. Józef uważał, że ich związek, by osiągnąć 
najwznioślejszy poziom, powinien się opierać na czystości dziewiczej. Można też 
mniemać, że spotkanie z Maryją doprowadziło Józefa do powzięcia decyzji dziewictwa. 
Zapewne, był on przez łaskę nastawiony w tym kierunku; czy nie możemy jednak 
przypuszczać, że w konkretnej postaci Maryi dostrzegł on całą piękność życia 
dziewiczego, doznał w nim upodobania i smaku? 
 To nie była jedynie sprawa szacunku, szacunku dla pragnienia i woli Maryi. Józef 
miał świadomość, że prawdziwie może zjednoczyć swoje życie z życiem Maryi tylko 
wtedy, gdy będzie jak Ona dziewiczy. To miał być ich wspólny ideał. 
 Józef był pierwszym z tych, w których Maryja wzbudziła pociąg do tego ideału. 
W Maryi dziewictwo nie było prostą obroną samej siebie ani po prostu surowym 
wyrzeczeniem się skłonności zmysłowych; był to płomień największej miłości, która 
chciała być bardziej duchową, aby stać się tym czystszą miłością. Była to także miłość 
pełna świeżości, nie znająca niepokojów namiętności. Dostrzegłszy ten płomień w 
spojrzeniu Maryi, Józef zapragnął żyć nim także i zrozumiał całą delikatną przejrzystość, 
jaka powinna towarzyszyć zachowaniu czystości, jaka powinna towarzyszyć 
zachowaniu tej czystości dziewiczej. Po nim wielu innych ludzi będzie mogło 
zaświadczyć, że wpływ Najświętszej Dziewicy okazał się decydujący w ich dążeniu do 
tego ideału i że Ona podniosła ich dusze ku tej szlachetnej miłości. 
 W ten sposób okazało się wyraźnie, że w centrum tego spotkania znajdował się 
Bóg. To Bóg zetknął ich ze sobą. Maryja żyła tylko dla Boga i chciała zachować 
dziewictwo, aby z Nim ściślej się zjednoczyć. Nie można bowiem wejść w zażyłość z Nią 
inaczej, jak tylko wchodząc w zażyłość z Bogiem. Całą swą istotą wzbudzała Ona 
upodobanie do dziewictwa poświęconego Bogu. Józef został więc porwany przez 
podwójne dążenie: wznieść się ku Bogu i wkroczyć na drogę dziewictwa. 
 Kiedy po tym spotkaniu jego spojrzenie spoczęło znowu na rzeczach ziemskich, 
ukazały się jego oczom tak małe. Dusza Maryi była tak wielka! 
 To odkrycie rozjaśniło życie Józefa; Maryja już udzieliła mu wielkości i czystości 
swej miłości.    
 
Jean Galot SJ 

 
 

JEZUS MOIM ZBAWICIELEM 
 
O co tu chodzi: 
 My, ludzie, wszyscy żyjemy z miłości. Absolutna miłość Boża, która stała się dla 
nas widzialna w Jezusie Chrystusie na krzyżu, stanowi podstawę dla odkupionego i 
wolnego życia. 
 
O co mam prosić: 
1. bym zawsze trwał w miłości do Jezusa. 
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Jak mam się modlić: 
 

Dzień Pismo św. Moje życie 

A Łk 15,4-7 Przyjaźń do człowieka przynagla Boga do szukania 
zagrożonych ludzi. 

B Łk 15,11-32 „Uczyń mnie jednym ze swoich najemników”. Najpewniej 
uzyskam miłosierdzie Boże tam, gdzie dostrzegam swoje 
granice. 

C Powtórzenie  

D J 3,14-21 Kto się zwróci do ukrzyżowanego Pana, ten ma życie wieczne. 

E Ef 2,4-10 Bóg nas wybrał przed stworzeniem świata i dał nam miejsce 
w niebie z Chrystusem (w. 6). 

F Ps 32 We własnych ograniczeniach i błędach dostrzegamy drzwi, 
które prowadzą do miłosiernego Boga. 

G Powtórzenie  

 
Na co mam codziennie zważać: 
 W jakich okolicznościach świadczę miłość, a w jakich ja sam otrzymuję dowody 
miłości? 
 
Moje uwagi i spostrzeżenia: 
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Józef mąż milczenia i cierpliwości 

Prostota środków zbawienia 

 

 

 

 
 

 

 

 

Listopad 1999 



147 

 

 

Temat miesiąca: 
 

Św. Józef mąż milczenia i cierpliwości 
prostota środków zbawienia 

 
Intencja modlitewna: 
 

Módlmy się za tych naszych Współbraci, którzy są w sidłach nałogu 
 
Pro memoriam: 
 

Często wydaje się, że aby dotrzeć do ludzi należy dysponować niezwykłym 
zapleczem materialnym, intelektualnym. Nie posiadając ani jednego, ani drugiego 
niektórzy popadają w kompleksy. A przecież jedynym naszym zadaniem jest głoszenie, 
że Bóg nas kocha, że człowiek przez swoje nieposłuszeństwo zerwał nić przyjaźni z 
Bogiem, że tylko Jezus Chrystus może nas wybawić od wiecznego potępienia oraz że 
muszę się osobiście określić i przyjąć Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Najbardziej 
fundamentalne prawdy. Czy naprawdę trzeba kończyć uniwersytety i mieć konto w 
banku, aby to ludziom serdecznie  powiedzieć? 
 
Solenizantom w dniu imienin, aby zawsze używali najprostszych środków przy 
przekazywaniu Dobrej Nowiny: 
 
04. Ks. Karolowi Wacholcowi, 05. Ks. Sławomirowi Rajzerowi, Ks. Sławomirowi 
Wiktorowiczowi, Kl. Sławomirowi Grzegórskiemu, 11. Kl. Marcinowi Bankertowi, 16. Ks. 
Edmundowi Michalskiemu, 21. Ks. Januszowi Jezuskowi, 22. Ks. Markowi 
Chełminiakowi, 27. Ks. Wirgiliuszowi Jarzyńskiemu,  28. Ks. Zdzisławowi Chmielowi, Ks. 
Zdzisławowi Wawryszukowi, Ks. Zdzisławowi Karcz, 30. Ks. Andrzejowi Rabijowi, Ks. 
Andrzejowi Łukaszewiczowi, Ks. Andrzejowi Pietrzykowi, Ks. Andrzejowi 
Kościukiewiczowi, Ks. Andrzejowi Kinalowi, Ks. Andrzejowi Prybie,  Ks. Andrzejowi 
Kruszyńskiemu 
 
 

Wypowiedzi Ojca Założyciela 
 
57. Trzeba się starać o powszechną znajomość dzieła; tak bardzo, jak to tylko jest 
możliwe: przez Posłańca, broszury... 
 
58. Aby zachować swe powołanie trzeba, przede wszystkim, modlić się. 
 
59. Nigdy nie sądzić profesorów, a jeśli się nim jest, ukazywać trochę więcej 
pobłażliwości dla tych, którzy są obcej narodowości; okazać  się tu cierpliwym.  
 
61. O przygotowaniu się do rekolekcji: 
* Owocem rekolekcji powinny być: doskonała poprawa naszych obyczajów i naszych 
braków, większy postęp w cnotach, jaśniejsza i doskonalsza znajomość nas samych i 
woli Bożej. 
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* Należy w tym celu, w przeddzień wieczorem, wzbudzić w sobie: 
- płonące pragnienie poznania woli Bożej odnośnie siebie, 
- określić swoją główną wadę, którą pragniemy zupełnie wykorzenić, 
- wybrać cnotę, którą będziemy odtąd zdobywać z największą troską. 
* Ćwiczenia duchowne należy odprawiać: 
- z silnym przekonaniem, że cała nasza przyszłość zależy od nich, 
- z pokorną nieufnością wobec własnych sił, 
- z sercem wielkim, zwróconym w sposób wolny ku Bogu, nie stawiając żadnych granic 
Jego łaskom, 
- z mocnym zaufaniem, że nieskończenie skuteczna Jego dobroć[...] 
 
 

Olivier Clément - Ojcze nasz, Chleba naszego powszedniego daj nam 
dzisiaj 

 
 Prośmy Boga o nasz chleb, chleb dla nas, chleb, który jest nam niezbędny. 
Czynimy i winniśmy czynić, co potrzeba, by go otrzymać, by uczciwie na niego 
zapracować w społeczności, jeśli możliwe, uczciwej. Jednakże prosimy Boga o niego 
jako dar, jako łaskę. Właśnie chleb sprawia, że żyję. To, że nadal żyję, spowodowane 
jest nieprawdopodobnym zbiegiem okoliczności zaistniałych na przestrzeni 
dziesięcioleci! Ileż razy mogłem, powinienem umrzeć: wojna, wypadek, choroba serca, 
rak, usiłowanie samobójstwa - czegóż więcej potrzeba? Dowolna osoba, której twarz, 
głos, modlitwa za mnie są także moim chlebem powszednim, może umrzeć w każdej 
chwili. Podobnie jak ktokolwiek inny, być może dziecko, które chciałby chronić lub 
którego losem chciałbym pokierować, całkowicie mi się wymyka. 
 Są tylko dwa wyjścia: albo trwoga i wszystkie sposoby ucieczki przed nią, nie 
mające, jak dobrze wiemy, większych szans powodzenia, albo modlitwa: nasz chleb, 
który zapewnia nam cała cywilizacja, pokarm, ubranie, mieszkanie, bezpieczeństwo; 
chleb, którego dostarcza nam krucha równowaga biologiczna lub psychiczna, chleb, 
jaki stanowią także uczucia i wrażenia, którymi żywi się dusza. Uznajemy, że mamy ten 
chleb dzięki Tobie: daj nam go dzisiaj. Lub po prostu: daj nam dzień dzisiejszy. Czy 
może, jeśli chcesz go nam odebrać, odbierz go nam. jeśli zechcesz, umrę dzisiaj; jestem 
bezużytecznym sługą, uwolnij mnie od tej dziwnej, a w gruncie rzeczy niezrozumiałej 
gry... "Hiob wstał, rozdarł swe szaty, ogolił głowę, upadł na ziemię, oddał pokłon i rzekł: 
<Nagi wyszedł z łona matki i nagi tam wrócę. Dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię 
Pańskie błogosławione>" (1,21). 
 Tak więc należy przyjmować każdy dzień jako dar łaski. Co więcej, prosimy 
dzisiaj o chleb, o pokarm jak o "chleb, który nadchodzi", to znaczy o chleb Królestwa. 
Chlebem Królestwa jest Eucharystia. Teraz prosimy Boga o wszelki pokarm jak o 
Eucharystię, to znaczy o zjednoczenie z Jego ciałem i Obecnością. Żydowska mistyka 
mówi nam, że obecność, schekhinah, została, skutkiem naszego zaślepienia, zamknięta 
w tajemnicy osób i rzeczy.  
 Na człowieku wierzącym spoczywa codziennie zadanie odkrywania i uwalniania 
iskier Obecności, by mogły połączyć się one z pierwotnym żarem nie przez odrzucenie 
materii. Lecz przez jej przemienianie. W Dwudziestej Piątej Godzinie Wirgila Gheorgiu 
widzimy obraz rumuńskiego wieśniaka jedzącego dostojnie, uważnie i z 
dziękczynieniem, jakby przystępował do Komunii. Kiedy posiłek jest ucztą wydaną z 
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okazji spotkania, aspekt eucharystyczny nabiera mocy. "We wszystkim czyńcie 
Eucharystię", mówi Paweł. 
 Istnieje pewien sposób mycia się, ubierania, spożywania pokarmu i napawania 
się pięknem, przyjmowania bliźniego - sposób, który jest eucharystyczny. Sądzę, że 
istnieje także eucharystyczny sposób wypełniania codziennych zadań, które bywają 
ponure, ciężkie i monotonne (cóż, w końcu tekst Ojcze nasz mówi nie o winie, lecz o 
chlebie, a chleb jest rzeczą konieczną): trzeba trochę się oderwać i po prostu nie 
zapomnieć o Bogu, nawet jeśli możemy Mu ofiarować nasze zmęczenie, nasze 
wyczerpanie, a w ostateczności naszą niezdolność do ofiarowania. 
 Dozwól, byśmy zauważali w osobach, rzeczach, w dzisiejszych wydarzeniach 
obraz i słowo nadchodzącego Chrystusa. 
 Zgodnie z prawosławnym zwyczajem, dobrze jest przed każdą ważną czynnością 
wzywać Ducha Świętego, a później oddać cześć Bożej Matce: jest Ona Matką, której już 
nie mamy lub której nie mieliśmy, jest pocieszeniem, którego oczekiwaliśmy od kobiety 
- nadaremno, bo rzecz jasna, kobieta także potrzebuje pocieszenia. Ona jest już w pełni 
w Królestwie i pomaga nam w przejściu na drugi brzeg. Jako osoba stworzona, bez 
reszty wyraża wszelką tkliwość i wszelkie piękno. Prośba o chleb sugeruje, jaki winien 
być nasz stosunek do ziemi, bowiem chleb jest częścią ziemi przekształconą przez 
człowieka. Człowiek albo unicestwi ziemię, albo uczyni z niej Eucharystię.  
 Ziemia nie jest boginią, a technika dokonuje dzieła wyrwania człowieka z 
wnętrza matki-ziemi. Nie jest ona tym bardziej skupiskiem energii, z których można na 
oślep czerpać, co jak obecnie widzimy, grozi wynaturzeniem przyrody. W swoim 
stosunku do ziemi, chrześcijanie nie powinni reprezentować nastawienia ekonomisty 
czy ekologa, ponieważ obaj działają w zaślepieniu, lecz przyjąć postawę człowieka 
odpowiedzialnego i kochającego, który powoli przemienia. "Nasza siostra, matka 
ziemia" - tak wspaniale  wyrażał się święty Franciszek z Asyżu. Nasza siostra, nasza 
oblubienica: należy ją poślubić z wielkim uszanowaniem, by zrodziła nie tylko nasz 
chleb powszedni, lecz także chleb przepojony zapachem Królestwa... 
 Jeśli prosząc o chleb chcemy, by nasza prośba była świadoma i pozbawiona 
obłudy, musimy spełnić jeszcze jeden warunek: wymaganie dzielenia się. 
Eucharystyczna łączność jest dzieleniem się: "sakrament brata" pozostaje nierozłączny 
z "sakramentem ołtarza", powiadał święty Jan Chryzostom. Przyczyną pojawienia się 
bezbożnego socjalizmu i prześladowczego komunizmu było również i to, że świat 
chrześcijański nie umiał dzielić się, że zachowując "sakrament ołtarza" zapomniał o 
"sakramencie brata". Tragedii, jak to zresztą wiemy, trwa nadal i pogłębia się na całej 
ziemi. 
 Do dzielenia powinno dochodzić najpierw pomiędzy poszczególnymi ludźmi. 
Pomiędzy rodzinami, być może w ramach naszych parafii, które jak należałoby sobie 
życzyć, stały się w mniejszym lub większym stopniu prawdziwymi wspólnotami. 
Winniśmy zapoczątkować dzielenie się w naszym środowisku, sprzyjać mu w naszych 
zachowaniach społecznych, w skali narodu, w poszanowaniu i przyjmowaniu 
obcokrajowców, imigrantów, jednocześnie po to, by ich zasymilować i, jeśli zechcą, 
chronić ich kulturę. Powtarzam: winno to również mieć miejsce w skali całej ludzkości. 
Możemy wymarzyć, zaproponować i określić światowy porządek ekonomiczny. 
Potrzeba nam ekonomistów surowych, trzeźwych i takich, którzy umieją zaangażować 
także naukę w służbie modlitwy: daj nam, nam wszystkim ludziom, niezbędnego chleba 
i niech to będzie także chleb Królestwa, chleb braterskiej życzliwości i piękna. 
 Jednakże, ponieważ mówimy o życiu codziennym, trzeba cierpliwie pomnażać 
działania na małą skalę zarówno w bogatych, jak i w biednych społeczeństwach 
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przyczyniając się w ten sposób do dialogu między nimi. Chodzi w szczególności o 
wypracowanie nowego stylu życia, którego przykład moglibyśmy dawać, polegającego 
na dobrowolnym ograniczaniu się po to, by umożliwić dzielenie się także na skalę 
światową. 
 
I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom 
 
 Odpuść nam nasze winy: wszystko winniśmy Bogu. Istniejemy tylko dzięki Jego 
stwórczej woli, dzięki Jego wcieleniu i dla Jego Wcielenia, które stwarza nam możliwość 
spełniania się, daje nam pojednanie z Nim i Jego łaskę. "Istnienie stworzeń opiera się 
na stwórczym słowie Boga jak na diamentowym moście, przebiegającym ponad 
bezmiarem Bożej nieskończoności, a ponad przepaścią ich własnej nicości", powiedział 
Filaret z Moskwy. 
 Kiedy zamykamy się w sobie, odrzucamy związek, dzięki któremu istniejemy i 
skazujemy się na unicestwienie oraz śmierć. Na tym właściwie polega nihilizm, 
zwłaszcza jeśli przypiszemy łacińskiemu słowu nihil ("nic") etymologię zaproponowaną 
przez Pierr'a Boutanga: ne-hile, zerwanie "hilum". Owego delikatnego, lecz jedynego, 
ożywiającego związku ziarna ze strąkiem... A i tam nawet, czy może w szczególności 
tam właśnie, w nihil, wcielony i krzyżowany Bóg, który zstąpił do piekieł, oczekuje na 
nas, by nam przebaczyć grzechy. 
 Należałoby przytoczyć przejmujące teksty Nicolasa Cabasilasa dotyczące 
zbawienia przez miłość: pisze on, że Chrystus z własnej woli przychodzi do nas, 
"objawia swoją miłość i błaga, byśmy na Jego miłość odpowiedzieli naszą. W przypadku 
odrzucenia nie wycofuje się i nie oburza z powodu tej zniewagi. Odepchnięty, oczekuje 
u drzwi. Jak ktoś prawdziwie kochający, znosi obelgi i umiera", by zmartwychwstać i 
wskrzesić nas, jeśli tylko Go przyjmiemy. "Za wszystko dobro, którym nas obdarzył, Bóg 
prosi tylko o naszą miłość. W zamian za naszą miłość przebacza nam wszelkie 
przewinienia". 
 Cabasilas, sam będąc człowiekiem świeckim, zaleca ludziom żyjącym w "wieku 
krótkich medytacji" pewien rodzaj przypomnienia. Należy przypominać sobie na ulicy, 
w chwilach stawiania kroku, że Bóg istnieje i kocha nas. Żyję tylko dzięki Tobie, tylko w 
Tobie, wybacz mi, że zapominam o tym tak często, pomóż mi, bym zaakceptował się 
jako Twoje stworzenia, jako największy grzesznik, jako grzesznik, któremu 
przebaczono, jako nędzny i bolesny członek Twego ciała, Twego Kościoła. Pomóż mi 
zaakceptować się w zadanych przez Ciebie ograniczeniach i daj poczucie pewności, że 
jedynie Ty przekraczasz wszelkie ograniczenia... 
 "Panie, wszystko zawiera się w Tobie, ja także, przyjmij mnie", mówi jeden z 
bohaterów Dostojewskiego. Nie tylko stawiając kroki na ulicy, lecz także na drodze 
życia powinienem pamiętać o przebaczeniu i miłosierdziu Bożym, a także o woli 
sprawiającej, że istnieję; w przeciwnym razie wstręt do samego siebie i poczucie 
własnego nieistnienia spowodowałoby moje unicestwienie w nicości lub dokładniej: w 
piekle. 
 "Odpuść nam nasze winy": bo ty wybrałeś wszystko w nas, tak właśnie, 
wszystkich ludzi po to, abyśmy się stali synami w Twoim Synu. "Odpuść nam nasze 
winy": jedynie to wezwanie może wyzwolić nas z narcyzmu, jak również ze 
zniechęcenia i owego właściwego każdemu człowiekowi znużenia, które bez wątpienia 
stanowią obecnie najcięższy rodzaj grzechu. 
 Istnieje jednak zasadniczy warunek, abyśmy mogli być niezależni, wolni i 
przepełnieni łaską Bożą: powinniśmy także odpuszczać winy naszym winowajcom. 
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 Nie można nie przypomnieć teraz przypowieści o niewypłacalnym dłużniku (Mt 
18,23-25) - a wszyscy jesteśmy niewypłacalnymi dłużnikami! Pewien człowiek winien 
jest królowi olbrzymią sumę. Nie jest w stanie jej zwrócić. Ma więc zostać sprzedany 
jako niewolnik razem ze swoją rodziną. Jednakże król w przypływie litości daruje mu 
jego dług. Kiedy tylko odzyskuje wolność, sługa ów spotyka jednego ze swoich 
znajomych, który winien mu jest niewielką sumę. Bezlitośnie chwyta go za gardło i 
wtrąca do więzienia. Jego pan zaś, kiedy mu o tym donoszą, wydaje go w surowe ręce 
sprawiedliwości, mówiąc mu: "Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, 
ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim 
współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?" 
 Trzeba dobrze zrozumieć sens przypowieści. jeśli Bóg odpuszcza mi grzechy, to 
nie dlatego, że ja odpuszczam grzechy moim winowajcom. Nie ode mnie zależy 
udzielone mi przez Boga przebaczenie. Ponieważ jednak Bóg wybacza mi i 
przyprowadza  z powrotem do siebie, zezwala, bym żył w wolności i Jego łasce. Wtedy 
ja, będąc przepełniony wdzięcznością, uwolnię innych od mojego egocentryzmu i 
pozwolę im, by także trwali w wolności, którą daje łaska... 
 Wciąż oczekujemy czegoś od innych. Są nam winni miłość, uwagę, podziw. Liczy 
się dla mnie nie bliźni, lecz to, co on mi daje. Jestem próżny i przeczulony na własnym 
punkcie. Ponieważ inni nieustannie zwodzą mnie, ponieważ nie mogą spłacić długu, 
żywię do nich urazę i inne niskie, negatywne uczucia oraz gubię się w gmatwaninie 
nieokreślonych "wendett". Czasami zaś z poczuciem urażonej dumy chowam się do 
własnej skorupy, przybieram wyraz wyniosłej obojętności i sam sobie spłacam długi 
innych zbywając się tak naprawdę pięknymi słówkami! 
 Z psychologicznego punktu widzenia, nie ma na tym zniewolonym przez śmierć 
świecie ucieczki. Jednakże, jeśli zrozumiemy, że świat ów jest pustym grobowcem 
wypełnionym przybyłą skądinąd światłością, że Bóg w Chrystusie daruje nam 
zasadniczy dług, którym jest śmierć - śmierć fizyczna, a zwłaszcza śmierć duchowa - nie 
potrzebujemy już wtedy niewolników po to, abyśmy mogli uważać się za bogów. 
 Rozumiemy, że inni nic nie są nam winni i że nie są naszą własnością. Każdy z 
nich, podobnie jak Bóg, którego jest on obrazem, pozostaje wolny i nieprzenikniony. 
Tylko poprzez pozbawienie go wolności czyli zaprzeczenie jego istoty, a więc w 
ostateczności odebranie mu życia mógłbym go sobie przywłaszczyć. A istnieje tak wiele 
sposobów uśmiercania! Wszelako, podobnie jak nieprzenikniony Bóg objawia mi się w 
swojej łasce, niedostępny bliźni może mi się objawić i to także jest łaską. Rozumiem 
wtedy, że "wszystko jest łaską", jak pisał Bernanos w zakończeniu swego Pamiętnika 
wiejskiego proboszcza. 
 Ludzie posiadają, rzecz jasna, prawo powstrzymujące ich widocznie na zewnątrz 
mordercze zapędy, wprowadzające zewnętrzny porządek w ich wzajemne stosunki i 
chroniące ich przed samowolą. Poza nim jednak istnieje tylko przebaczenie, 
serdeczność, a czasami zachwyt. 
 Święty, powiedział Symeon Nowy Teolog, to "ubogi kochający braci". Kochający, 
ponieważ utrzymywany nieustannie z rąk Boga, jest więc zdolny do tego, aby być 
bliźnim wszystkich... My nie jesteśmy bynajmniej świętymi. Trzeba jednak w życiu 
codziennym, bez urazy czy masochizmu, podjąć próbę poszanowania sekretu innych 
ludzi, ich samotności, ich związku z tajemnicą. 
 Im dłużej spoglądam na ludzi w taki sposób, tym większą są dla mnie zagadką. 
Razem z nimi zmierzam "od początków do początków, przez początki nie mające nigdy 
końca". Kiedy uciążliwe sąsiedztwo, zmęczenie życiem, lekarska lub wychowawcza 
stanowczość lub po prostu zazdrosna o wiedzę wola przytępiają świadomość 



152 

 

odrębności, wystarcza odrobina uwagi: przydarza mi się coś niespodziewanego, 
niezgodnego z moim schematem i na nowo powstaje między mną a moim bliźnim 
dystans, bolesne i dobroczynne oddalenie, które ułatwia odkrywanie. 
 Trwając w cichej modlitwie, trzeba czasem umieć stać się "punktem zerowym": 
tak, że już nie należymy do siebie i nie istniejemy dzięki sobie, lecz przyjmujemy 
samych siebie i otrzymujemy łaskę wiedzy, że inni istnieją: poza nami i w sposób 
równie wewnętrzny jak my. Wtedy stajemy się, jak mówił Ewagriusz z Pontu, 
"oddzielenie od wszystkich i złączeni ze wszystkimi". 
 
I nie wódź na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego (ode Złego)... 
 
 To nie Bóg kusi; Bóg "nikogo nie kusi", mówi święty Jakub (1,13). Używamy 
semickiego stwierdzenia, kiedy mówimy: nie wódź nas na pokuszenie, spraw, abyśmy 
nie ulegli pokusie i żeby nami nie owładnęła. 
 O jaką "pokusę" chodzi? Chodzi przede wszystkim o zabójstwo i samobójstwo  -  
istnieje tak wiele sposobów uśmiercania innych i siebie samego  -  którego przyczyną 
jest według Maksyma Wyznawcy "ukryty lęk przed śmiercią". Potrzebujemy więc 
wrogów, na których przerzucimy ów pierwotny lęk. Trzeba go zdemaskować przez 
trzeźwe "wspomnienie śmierci", anamnezę, w głębi której odnajdujemy nie pustkę 
obleczoną w szyderstwo, lecz wskrzeszającego nas Zmartwychwstałego. Przemiana 
lęku w mogącą w całkowicie go przesłonić ufność pozwala nam wreszcie czasami 
"kochać naszych nieprzyjaciół" zgodnie z początkowo niezrozumiałym wezwaniem 
Jezusa. 
 Jednakże w pojęciu kuszenia ukryta jest przede wszystkim tajemnica 
ostatecznego odstępstwa. Tajemnica ta odsłania się we wszystkich epokach 
chrześcijaństwa, ponieważ od czasu Wcielenia i dnia Pięćdziesiątnicy żyjemy w czasach 
"ostatecznych": "tak, jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi, bo oto teraz właśnie 
pojawiło się wielu Antychrystów", mówi święty Jan (1 J 2,18). Być może ujawnia się ona 
szczególnie w naszej epoce będącej doprawdy dziejową apokalipsą, bowiem miało w 
niej miejsce tak wiele strasznych wydarzeń. Być może po prostu sądzimy tak, ponieważ 
jest to nasza epoka. Tymczasem nie jest ona bardziej "apokaliptyczna" od innych 
(zdajemy sobie z tego sprawę obserwując dawne tragedie). 
 Wielkie odstępstwo to nie koniecznie ateizm. Sprzeciw, a nawet bluźnierstwo 
na swój sposób szukają Boga. W obliczu cierpień tego świata istnieje również pewien 
rodzaj współczującego ateizmu przywodzącego na myśl słowa: Eli, Eli lema sabachtani 
wypowiedziane na Golgocie. Wielkim odstępstwem byłoby raczej poczucie zbędności 
Boga, odcięcie się od tajemnicy, bez lęku i bez zdziwienia. 
 Odstępstwem jest nie tylko nieobecność Boga i spokojne ignorowanie Go. Lecz 
usidlenie ludzkiego pragnienia absolutu poprzez okropne lub uwodzicielskie parodie: 
magię, narkotyki, szał, tortury i seks (zresztą ściśle ze sobą powiązane), dawne 
totalitarne upojenia (mam na myśli Europę), obecne przekształcanie religii w ideologię, 
zastępowanie pragnienia komunii przez żądzę posiadania oraz opętanie w formach 
współczesnej sztuki, w tylu sektach, a także zalew parapsychologii i okultyzmu, dzięki 
czemu w przyszłości pseudo prorocy mieliby oczarować tłumy poprzez dokonywanie 
rzekomych cudów dających "władze" oraz moce (odrzucone przez Jezusa na pustyni). 

Przypominam sobie Opowiadanie o Antychryście Władimira Sołowiowa, gdzie 
widzimy, jak Antychryst, wielki społeczny reformator i prawdziwy spirytualista, 
sprzymierza się z czarownikami obdarowującymi ludzkość "cudami". Mam też na myśli 
"ostatniego człowieka" Nietzschego ze wstępu do tako rzecze Zaratustra: "Patrzcie! 
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Wskazuję wam ostatniego człowieka [...] <Czem jest miłość? Czem jest twórczość? 
Czem tęsknota? Czem gwiazda?>  -  tak pyta ostatni człowiek i mruży wzgardliwie oczy. 
[...] <Myśmy szczęście wynaleźli>  -  mówią ostatni ludzie" 
 Miałem zaszczyt wysłuchania tego, co mówił Andriej Tarkowski, reżyser 
Andrieja Rublowa, Stalkera oraz innych filmów. Mówił, że w dzisiejszych czasach 
istnieje ryzyko, że ludzie przestaną stawiać pytania. On natomiast stara się 
spowodować ich przebudzenie, sprawić, by zrozumieli, że człowiek jest pytaniem. 
Mówił, jak bardzo czuje się osamotniony. 
 Powinniśmy pozostać ludźmi zdziwienia i lęku, których nie zadowalają słowa i 
bożki; powinniśmy pozostać ludźmi stawiającymi pytania nawet za cenę pewnego 
szaleństwa. Dlaczego Kościoły nie mogły zaakceptować takiego Nietzschego, Artaud, 
Khalil Gibrana, Kazantzakisa? Czyż nie nadszedł czas, żeby Kościół przyjął tych, którzy 
stawiają pytanie? 
 "Nie wódź na pokuszenie", które sprawiałoby, że zapominamy o Tobie i 
sądzimy, że jesteśmy od Ciebie uwolnieni, że subtelnie lub w sposób groteskowy (w 
ostateczności zawsze w sposób groteskowy) ośmieszamy Cię. 
 "... ale nas zbaw ode złego...", świat pogrążony jest w złu. Zło to nie tylko chaos 
i nieobecność bytu; zło świadczy o istnieniu wypaczonej mądrości, która 
systematycznie poprzez absurdalne okrucieństwo chce sprawić, byśmy zwątpili w 
istnienie Boga i Jego dobroć. Zło to naprawdę nie tylko "pozbawienie dobra", jak 
powiadają Ojcowie, to nie tylko "nieudane istnienie"  -  zwrot za pomocą którego Lacan 
określał człowieka, to nie materia ani ciało. Lecz Zły, najwyższa inteligencja ukryta w 
swym własnym świetle... 
 Adrono napisał, że po tym, co wydarzyło się w Oświęcimiu (a ja dodam jeszcze: 
w Hieroszimie i Gułagu) nie powinno się już pisać wierszy. Sądzę, że można i trzeba 
nadal je pisać, sądzę, że można i trzeba nadal rozmawiać z Bogiem, chociaż być może w 
inny sposób. Trzeba przyznać, że Bóg nie stworzył zła i że nawet na nie zezwolił. "Twarz 
Boga spływa w cieniu krwią", mówił Léon Bloy, a zdanie to często przytacza Bierdiajew. 
 Bóg przyjmuje zło w samo oblicze podobnie jak Jezus, kiedy spoliczkowano Go 
zawiązawszy Mu oczy. Wciąż słychać krzyk Hioba i Rachel opłakującej swe dzieci. 
Jednakże Hiob otrzymał odpowiedź: jest nią krzyż. Jest nią Bóg ukrzyżowany za 
wszystko zło świata oraz sprawiający, iż w ciemnościach objawia się potężna moc 
zmartwychwstania. Pascha jest Przemienianiem dokonującym się w otchłani. "Ale nas 
zbaw ode złego" oznacza: przyjdź Panie Jezu, Ty, który już przyszedłeś, by zwyciężyć 
piekło i śmierć, Ty, który mówiłeś, że widzisz szatana spadającego z nieba jak 
błyskawica (Łk 10,18). Zwycięstwo to jest głęboko obecne w Kościele. Dzięki niemu 
otrzymujemy moc i radość za każdym razem, kiedy przystępujemy do Komunii. 
Chrystus natomiast zachowuje go w ukryciu, ponieważ chce, aby stało się ono naszym 
udziałem. "Ale nas zbaw ode złego" to prośba aktywna, która nas zobowiązuje. 
 Cały Kościół bierze udział w ostatecznej walce, w której stawką jest nie 
zwycięstwo, lecz jego ukazanie: począwszy od zakonników bezpośrednio zmagających 
się z mocami ciemności w klasztorach i pustelniach, które są niczym duchowe 
piorunochrony świata, aż po najbardziej niegodnych spośród nas, lękliwie przytulonych 
do Chrystusowego krzyża i usiłujących cierpliwie, dzień po dniu walczyć z wszelkim 
złem w nas samych, wokół nas, w życiu kulturalnym i społecznym. Starajmy się 
powolutku naprawiać tkankę życia nieustannie niszczoną przez tego, którego Pismo 
Święte nazywa "panem śmierci". 
 Każdy dobry uczynek niepowodowany względami ideologicznymi i pozbawiony 
znamion przymusu, każdy sprawiedliwy czyn i postępowanie wywołane współczuciem, 



154 

 

każdy okruch piękna i każde słowo prawdy niszczy skałę płonną przysłaniającą jeszcze 
zwycięstwo Chrystusa nad "tym, który rozdziela". Pamiętajmy, żeby w sytuacji, kiedy 
mówimy o Złym, nie spoglądać na sąsiada, lecz najpierw na "swoje własne odbicie". 
Nie zapominajmy także, że najwięksi święci, na przykład święty Izaak Syryczyk lub ów 
"Chrystusowy szaleniec", o którym mówi "Syberyjski misjonarz", ci najtrzeźwiej 
patrzący, ci którzy naprawdę widzieli piekło, modlili się nie tylko słowami: "ale nas 
zbaw ode złego" lub "ale zbaw nas ode Złego", lecz także: "jeśli to możliwe, uwolnij 
Złego od zła, bo on także jest Twoim stworzeniem..." 
 My natomiast wstydzimy się tego, że jesteśmy chrześcijanami lub przeciwnie, 
chrześcijaństwo i nasze wyznanie stają się powodem do wyższości i pogardy; "zbaw nas 
ode złego". 
 Mówimy o "ubóstwieniu", a tak często postępujemy nieludzko; "zbaw nas ode 
złego". 
 Mówimy najpierw o miłości, a nie potrafimy wzajemnie się szanować; "zbaw 
nas ode złego". 
 Ja zaś jestem człowiekiem, który w trwodze i bólu, tak często skłócony sam ze 
sobą, tak niepewny swojego istnienia ośmielam się mówić (razem z Kościołem; jest to 
moje jedyne usprawiedliwienie) o Królestwie i radości, którą ono niesie; "zbaw nas ode 
złego". 
 "O Jedyny, nie dozwól, bym zapomniał o tych cierpieniach w dniu, kiedy 
obmyjesz mnie z mojego zła, a także z mojego dobra i sprawisz, że Twe uśmiechnięte 
anioły przyobleką mnie w światłość" (O.V. de Oskar Miłosz). 
 Święty Franciszek Salezy przepowiedział nadejście dziejowej chwili: decatentio 
sanctorum  -  "zdjęcie łańcuchów" i "uwolnienie świętych", o które teraz się modlimy i 
którego oczekujemy. Jedność, którą utrzymują w Chrystusie, prawdziwym Bogu i 
prawdziwym człowieku, tradycyjna kontemplacja i współczesne działanie, również 
spotkanie, dochodzi między chrześcijanami z Zachodu i ze Wschodu, tworzą bez 
wątpienia sprzyjające warunki do owego decatenatio. Teraz jest właśnie Wielka 
Sobota, dzień w którym zstąpienie do piekieł staje się zwycięstwem nad piekłem i który 
przygotowuje ponowne nadejście Chrystusa lub raczej powrót wszechświata i ludzkości 
poprzez Chrystusa do Ojca, aby mógł On wreszcie "otrzeć z ich oczu wszelką łzą" (Ap 
21,4) 
 "Bowiem Jego jest królestwo, potęga i chwała", to znaczy krzyż, miłość i 
wreszcie tryumfujące życie, "Ojca, Syna i Ducha Świętego" dodają prawosławni, "na 
wieki wieków amen". 
 
 

MĄŻ  MILCZENIA 
 
 Zachowując milczenie o Józefie, a wspominając o nim ściśle tylko tyle, ile to 
było konieczne w opowieści o narodzeniu i latach dziecięcych Jezusa, Ewangelia 
dostosowała się niejako do cechy dominującej w jego osobowości: Józef był mężem 
milczenia. 
 Znamienny jest fakt, że nie znamy żadnego słowa przezeń wypowiedzianego. Co 
do Maryi, zebraliśmy kilka Jej słów, krótkich, lecz pełnych treści. Natomiast Ewangelia 
nie ukazuje nam nigdy Józefa otwierającego usta. To zaś, co nam o nim mówi, pozwala 
domyślać się, że Józef po prostu usuwał się w milczeniu. 
 Właśnie w milczeniu znosił ból, jaki mu sprawiało stwierdzenie, że Maryja 
oczekuje Dziecka. Nie należał do ludzi, którzy cierpiąc, natychmiast starają się pozbyć 
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ciężaru, opowiadając o swoim bólu komuś drugiemu. Umiał cierpieć nie mówiąc słowa, 
nie okazując niczego na zewnątrz. 
 W kłopocie, w jakim się znalazł, gdy trzeba było podjąć decyzję, dyskutował 
tylko ze samym sobą. Nie chciał odsłonić nikomu powodu swej wewnętrznej udręki, 
jego zaś milczenie chroniło opinię Najświętszej Dziewicy. 
 W milczeniu pełnym wiary i uległości przyjął objawienie o cudownym poczęciu 
Jezusa i wezwanie, by został Jego ojcem. Nie odpowiedział nic aniołowi, od którego 
otrzymał tak zdumiewające posłannictwo, a raczej jego odpowiedź polegała na 
natychmiastowym wypełnieniu tego, czego żądał od niego posłaniec Boży. Można by 
powiedzieć, że Józef uważał słowa za niepotrzebne. Wyraża on swoje uczucie w sposób 
bardziej wymowny - uczuciami. 
 Milcząc także, jest obecny podczas wielkiego wydarzenia w Betlejem. Gdy 
narodził się Jan Chrzciciel, widzimy jego ojca Zachariasza, jak śpiewa hymn 
wdzięczności, błogosławiąc i chwaląc Boga za łaskę, której udzielił całemu narodowi. 
Lecz Duch Święty, który natchnął Zachariasza do wygłoszenia tego kantyku, nie włożył 
żadnych słów w usta Józefa podczas narodzin Jezusa. Józef przyjął Dziecię w milczeniu 
pełnej zachwytu kontemplacji. Jego radość i wdzięczność były ukryte w głębi jego 
duszy, co nie przeszkadzało im wznosić się ku Bogu w cichym hołdzie. Ten bezsłowny 
kantyk Józefa nie był przez to mniej miły Panu. 
 Zresztą, czyż nie wypadało przyjąć w milczeniu Tego, który sam był Słowem 
Bożym? Słowo stające się ciałem, Słowo zstępujące na nasz świat - czyż nie domaga się 
dusz milczących, by mogło być usłyszane? Postawa Józefa znalazła się w szczególnej 
harmonii z tajemnicą Wcielenia. 
 Podkreślmy, że to milczenie nie było pozbawione uczucia. Józef wraz z Maryją 
podziwiają opowiadanie pasterzy, których anioł skierował do żłóbka. Lecz cuda, 
których był świadkiem, pobudzały go bardziej jeszcze do milczenia; silne wzruszenie 
mocniej ogarnia osobę milczącą. Milczenie stało się dla Józefa sposobem najwyższego 
podziwu dla Bożych tajemnic. 
 Milczenie, w jakim towarzysząc Maryi ofiarował Dziecię Jezus w świątyni, było 
nie tylko milczeniem adoracji. Było ono obciążone bólem, który zawierało proroctwo 
Symeona. Osłupiały wobec perspektywy ofiary, która nagle odsłoniła się przed jego 
oczyma, Józef nie skierował do starca żadnego słowa. Pozwolił, by ta przepowiednia 
wniknęła weń i rozbrzmiewała mu w duszy podczas ofiarnego gestu, którego miał 
dopełnić. Pragnął razem z Dzieckiem ofiarować budzące grozę słowa, które dopiero co 
usłyszał. 
 Kiedy później odnajdzie Jezusa w świątyni, w milczeniu przechodzi od trwogi do 
radości. Pozwala Maryi wyrazić wzruszenie ich obojga. Zapewne mógłby jako głowa 
rodziny, przemówić do Dziecka i zażądać od Niego wytłumaczenie takiego zachowania, 
lecz wolał się usunąć; właśnie dlatego mówi tylko Maryja. 
 Gdy chcemy przedstawić sobie Józefa w życiu codziennym w Nazarecie, 
możemy go sobie wyobrazić tylko podobnie milczącego. Zapewne umiał wypowiadać w 
rozmowie swe zdania i wyrażać, to  co myślał. Lecz mówi mało. Zgadza się w tym z 
Maryją i Jezusem. Najświętsza Dziewica nie wypowiadała słów niepotrzebnych, 
zbytecznych, a te, które nam przekazały Ewangelie, są zwięzłe, bogate w treść. Z kolei 
Jezus w swoich wystąpieniach publicznych używał tylko słów pełnych znaczenia, 
natomiast w okolicznościach takich, jak np. podczas Jego procesu, okazał, że umie 
zachować heroiczne milczenie. 
 Józef, mąż milczenia, stanowi żywą naukę dla naszej epoki i naszego świata. Bez 
wątpienia milczenie ma wartość niezależnie od epoki. Lecz nasz odznacza się 
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nadmiarem hałasu i słów, spowodowanym rozwojem i rozpowszechnieniem  
technicznych środków przekazu. Dzięki tej technice słowo ludzkie rozpowszechnia się o 
wiele łatwiej, a ludzie zwracają się coraz częściej do innych sobie podobnych. Ten 
postęp przynosi wiele korzyści, jednakże grozi niebezpieczeństwem obniżenia poziomu 
życia wewnętrznego. Niektórzy ludzie są narażeni na zagubienie się w 
powierzchownych przyjemnościach, których dostarczają rozumowi i zmysłom 
wynalazki nowoczesnego świata. 
 Józef przypomina, że Chrystusa i Jego tajemnice można przyjąć tylko w 
milczeniu. Właśnie to milczenie pozwoliło mu wraz z Maryją "zachować w swym sercu" 
i "rozważać" tajemnice, których był świadkiem. Gdyby rozpraszał uwagę na próżne 
słowa, nie mógłby utrzymać spojrzenia kontemplacyjnego na Jezusie.  

Są ludzie, którzy boją się milczenia, ponieważ boją się znaleźć sam na sam ze 
sobą. Józef kochał milczenie, gdyż pragnął pozostać w obliczu Boga. Nie bał się nudy 
samotności, ponieważ każda chwila samotności była wypełniona żywą obecnością 
Bożą. 
 Pokazuje on, że dla utrzymania się w milczeniu nie jest rzeczą konieczną 
zamykać się w klasztorze. Józef w głębi swej duszy nosił swą własną klauzurę. Wzywa 
on każdego chrześcijanina, by czynił to samo, by usiłował zachować w sobie przybytek 
milczenia. Im bardziej burzliwe czy obfite w wydarzenia jest życie, tym więcej 
potrzebuje ono spokojnego schronienia, gdzie dusz znajduje się w prawdziwym swoim 
przeznaczeniu - w obecności Pana. 
 Józef, który żył tak intensywnie w obecności Jezusa, chce nas pociągnąć do 
tego, byśmy poprzez milczenie zasmakowali w towarzystwie Mistrza, który zechciał w 
nas zamieszkać. To On ma mówić. Zbyt często narażamy się na zagłuszanie Jego głosu, 
na niezdolność do usłyszenia Go. Józef miał świadomość obowiązku nauczenia się 
wszystkiego i on nam pomaga zachować milczenie otwarte i uległe wobec Wcielonego 
Słowa Bożego. 
 Spoglądając na niego, możemy łatwiej dojść do przekonania, że życie 
natłoczone zdarzeniami nie jest życiem bogatym. Milczenie, które porządkuje życie, 
przyczynia się do wewnętrznego wzbogacenia. Adoracja, podziw, miłość, cierpienie, 
radość stawały się głębsze w duszy Józefa dzięki zawartości, jaką im nadawało jego 
milczenie. Nie pomniejszając żywotności, milczenie podsycało jego zapał do życia 
duchowego. 
 Świat powinien dostrzec w osobie Józefa, że milczenie jest oznaką wyższej 
żywotności, żywotności innego rodzaju. Jako tak małomówny człowiek, mógł on z o 
wiele większą przenikliwością rozważać; odczuwał i kontemplował swobodniejszym 
umysłem, słuchał bez niepokoju Tego, który mówi, i otrzymał od Niego mądrość 
nadprzyrodzoną. Józef kochał w sposób mocniejszy, trwalszy, gdyż milczeniem bardziej 
niż słowo może być wyrazem miłości, która się oddaje, hołdem tego, co z istoty swej 
jest niewyrażalne, czego nie można przekazać w słowach. Józef może nauczyć ludzi, jak 
milczeć po to, aby więcej kochać. 
 
Jean Galot SJ 
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Kontemplacja 
 

Ojciec Jezusa (Łk 3, 23) 
 
Modlitwa przygotowawcza 
Proszę Cię, Panie Boże, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w 
sposób czysty do służby i chwały Twojego Boskiego Majestatu. (CD 46) 
 
Wprowadzenie 1 
Skoro Maryja i Józef byli małżonkami, to Jezus był ich synem. Józef więc był ojcem. 
"Sam zaś Jezus rozpoczynając swoją działalność miał lat około trzydziestu, był jak 
mniemano, synem Józefa" Łk 3,23.  
Różne nazwy stosowano w ciągu wieków na określenie ojcostwa św. Józefa: ojciec 
domniemany, żywiciel, przybrany, legalny. Każdy z wymienionych tytułów wyrażą jakiś 
aspekt tego ojcostwa, ale trudno znaleźć jeden, który streszczałby wszystkie. 
 
Wprowadzenie 2 
Prośba o owoc kontemplacji: 
Prosić o dogłębne poznanie życia ukrytego Pana Jezusa przy boku św. Józefa i Maryi, 
aby Go bardziej kochać i naśladować. 
 
Punkt 1 
Gdy Józef zobaczył Nowonarodzonego położonego w żłobie, odczuł podziw oraz miłość 
do Niego jak do własnego dziecka. Idąc za wskazówką anioła dokonał wkrótce aktu 
ojcowskiego nadając Dziecku imię Jezus. Duchowy aspekt ojcostwa Józefa zbliża go do 
ojcostwa Bożego. Wiemy, że Jezus uważał Józefa za swego ojca i zachowywał się 
względem niego jak syn (por. Łk 2, 48). 
Ojcostwo Józefa było wielkie dlatego, że dawało ziemskiego ojca Temu, który był 
Synem Bożym i przez godność Jezusa podnosi Józefa na zadziwiające wyżyny. W 
ziemskim ojcu wyraża najpierw ojcostwo boskie.  Pokorne i ukryte ojcostwo było 
objawieniem i przedłużeniem najwznioślejszego z ojcostw. Jezus nie przestawał się 
wpatrywać w swego ziemskiego ojca z miłością synowską, która poprzez Józefa 
kierowała się do Ojca Przedwiecznego.  
 
Punkt 2 
Dialog z Bogiem. 
 
Rozmowa końcowa 
Odmówić "Ojcze nasz" i modlitwę: 
Zabierz, Panie, i przyjmij całą wolność moją, pamięć moją i rozum, i wolę mą całą, 
cokolwiek mam i posiadam. Ty mi to wszystko dałeś - Tobie to, Panie, oddaję. Twoje 
jest wszystko. Rozporządzaj tym w pełni według swojej woli. Daj mi jedynie miłość twą 
i łaskę, albowiem to mi wystarcza. Amen. (CD 234) 
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Modlitwa kapłanów do św. Józefa o dobrą śmierć 
 

Panie Jezu, który tak ściśle zjednoczył Józefa ze swym życiem ukrytym, spraw, 
abyśmy go lepiej rozumieli, goręcej miłowali i pilnie naśladowali. Dozwól, abym przy 
pomocy Twej łaski mógł za Jego orędownictwem i przykładem żyć w głębokim 
zjednoczeniu z Tobą, wśród trosk codziennego życia i abym nie oglądając się na żadną 
ludzką nagrodę służył Tobie we wszystkim z największą miłością i pokorą, wedle woli 
Ojca, który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. 
Amen 
 
 O św. Józefie, mój dobry Ojcze, Ty, któryś miał niewymowną pociechę umierać 
w objęcia Jezusa i Maryi, ratuj mnie zawsze i w takiej chwili, kiedy dusza moja będzie 
bliską opuszczenia ciała, i wyjednaj dla mnie łaskę oddania ducha podobnie jak Ty w 
objęciach Jezusa i Maryi! O Jezu, o Maryjo, o Józefie święty, teraz i w godzinę śmierci w 
ręce Wasze oddaję duszę moją. Amen. 
 Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci krew, mękę i śmierć Jezusa Chrystusa, 
boleści NMP i św. Józefa za odpuszczenie grzechów naszych, za wybawienie dusz w 
czyśćcu cierpiących, za potrzeby Matki naszej, Kościoła świętego, i za nawrócenie 
grzeszników. Amen. 
 
 

GŁÓWNA  FAZA  ĆWICZEŃ DUCHOWNYCH 
 
Dla zrozumienia: 
 
a) Cel głównej fazy 
 
 W tej fazie chodzi o dobrowolną decyzję człowieka na bezgraniczną 
dyspozycyjność odnośnie Woli Bożej w stosunku do mnie, by dojść do podstawowego i 
nieodwołalnego wyboru stylu życia, a jeżeli to już nastąpiło, to o jakąś inną ważną 
decyzję w moim życiu. 
 
b) Struktura głównej fazy: 
 
 Ta decyzja ma się dokonać podczas modlitewnego rozważania "Tajemnic życia 
Jezusa" ze szczególnym podkreśleniem: 
* wzrostu w "wewnętrznym poznaniu Pana, który dla mnie stał się człowiekiem, bym 
Go coraz więcej miłował i naśladował" /ĆwD 104/. 
* "coraz lepszego poznania Wcielonego Słowa, by Mu lepiej służyć i naśladować Go" 
/ĆwD 135/. 
* "ćwiczenia się "w poznawaniu prawdziwego życia" /ĆwD 139/. 
* "podporządkowania się prawdziwej nauce Chrystusa naszego Pana (afectarse)" /ĆwD 
164/. 
* "porządkowania swojego życia, nie dopuszczając do kierowania się jakimiś 
nieuporządkowanymi przywiązaniami" /ĆwD 21/. 
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WEZWANIE  I  PRZYJŚCIE  PANA 
 
O co tu chodzi: 
 Wezwanie Chrystusa domaga się egzystencjalnego słuchania. Jest to wezwanie 
przyjaźni, byśmy bardziej Go poznali, wczuli się w Jego miłosną troskę i potrafili 
zjednoczyć się z Nim w służbie dla ludzi. Ten Pan przychodzi do nas jako jeden z nas i 
dlatego potrafi dzielić nasz los. 
 
O co mam prosić: 
1. bym nie był głuchy na Jego wołanie i był gotowy czynić to, czego On pragnie, 
2. bym mógł Mu towarzyszyć na Jego drodze, 
3. bym głębiej w Niego uwierzył, intensywniej doświadczył Jego miłości i moje 
zjednoczenie z Jego zbawczym posłannictwem stawało się z każdym dniem coraz 
ściślejsze. 
 
Jak mam się modlić: 
 

Dzień Pismo św. Moje życie 

A Łk 5,1-11 Kiedy na mojej drodze naśladowania bywają noce, podczas 
których nic nie łowię (por. w. 5)? Ufność w Bogu dodaje 
odwagi w dalszej drodze. 

B Mt 5,1-12 Błogosławieństwa wskazują mi na źródła radości. 

C Flp 2,5-11 Naśladowanie Chrystusa jest przede wszystkim życiem 
zgodnie z usposobieniem Jezusa Chrystusa. On, który był 
Bogiem, stał się człowiekiem. 

D Kol 1,12-20 Podziękowanie i podziw może nam przybliżyć ten tekst. 

E Łk 5,17-26 Trzeba rozmawiać z Bogiem o przyczynach naszych załamań. 

F Powtórzenie  

G  Rzut oka na rozważania w minionym tygodniu. 

 
Na co mam codziennie zważać: 
 Kiedy odczuwam, że Jezus szuka mojej dobrowolnej współpracy w jego 
posłannictwie? 
 
Zalecana lektura: 
 1 J 1, 1-4 
 Hbr 1-2 
 Ps 72 
 Konstytucje 23-30 
 
Moje uwagi i spostrzeżenia: 
 

 
 
 
 
 



160 

 

 

Apostolstwo Józefa ukryte i ofiarne 

Pokora, która rozkwita zaufaniem 
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Temat miesiąca: 
Apostolstwo św. Józefa ukryte i ofiarne - pokora, która rozkwita zaufaniem 

 
Intencja modlitewna: 
 

O dar pokory i służby 
 
Pro memoriam: 
 

Pokora Boga wyraziła się najbardziej we Wcieleniu Jezusa Chrystusa. Bóg stał 
się człowiekiem. Przyjął słabą ludzką naturę. Nie mogło być większej kenozy Boga.  

Św. Józef uczył się służyć innym. Pokora i służba idą zawsze w nierozłącznej 
parze. Kiedy  zabraknie pokory, wtedy służba staje się trudnym do wytłumaczenia 
obowiązkiem. Natomiast gdy zabraknie służby, wtedy pokora jest jedynie 
praktykowaniem pustych konwenansów. 
 
Solenizantom życzymy prawdziwej pokory, która prowadzi do służby: 
 
08. Ks. Marianowi Twardawie, 12. Ks. Aleksandrowi Pająkowi, 18. Ks. Bogusławowi 
Kudli, Ks. Bogusławowi Jaworowskiemu, Kl. Bogusławowi Wacławskiemu, 19. Ks. 
Dariuszowi Chabraszewskiemu, Ks. Dariuszowi Kałuży, Ks. Dariuszowi Mogielnickiemu, 
24. Ks. Adamowi Wiśniewskiemu, Ks. Adamowi Konopce, Ks. Adamowi Samselowi, Ks. 
Adamowi Sobczykowi, Ks. Adamowi Bajorskiemu, Kl. Adamowi Wróblowi, 26. Ks. 
Szczepanowi Biernackiemu, 29. Kl. Tomaszowi Hakubie, 30. Ks. Eugeniuszowi 
Trybyszewskiemu,  Ks.  Eugeniuszowi   Daleckiemu,  31.   Ks.  Sylwestrowi   
Pawłowskiemu, Kl. Sylwestrowi Robakowi 
 
 

POKORA BOGA. 
 
Wszechmoc 
 

Wszechmoc - Trzeba długiego doświadczenia, trzeba może całego życia, by choć 
trochę zrozumieć, iż w porządku miłości - jak bogactwo jest ubóstwem, tak potęga jest 
słabością. Człowiek kiedy myśli o swym Bogu, jest zawsze skłonny do wychodzenia 
poza sferę miłości. Trzeba było długich wieków, ażeby Boga zbrojnych zastępów 
zaczęto wreszcie czcić jako Boga bezbronnego. Gra słów jest klasyczna i dobrze wyraża 
ich sens; cudownie oddaje pedagogię Objawienia. Podobnie jak istnieje Chwała ponad 
wszelką chwałę, tak też istnieje Potęga ponad wszelką potęgę. Gdyby Rilke zdawał 
sobie z tego sprawę, nie mówiłby o "pogardzie" aniołów wobec zniszczenia. Byłby 
mówił o "niemocy". Miłość nie ma żadnej mocy skazywać na zagładę tego, co stwarza, i 
nie musi się aż przezwyciężać, ażeby tego zaniechać. Wszechmoc Boga to coś 
odwrotnego niż potentia, jaką wyobrazili sobie ludzie w swej pierwotnej słabości. Teraz 
natomiast, kiedy stali się bogaci i silni, odrzucają jej autorytet przed jej konkurencją. 
Pokora nie konkuruje z niczym. Jest ona - u samych swoich szczytów - słabością Dziecka 
złożonego w żłobie, słabością młodego Mężczyzny przybitego do krzyża. Dlaczego 
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wypowiadając słowa liturgicznej modlitwy: "Wszechmogący, wieczny Boże..." musimy 
tyle wysiłku włożyć w to, ażeby przypomnieć sobie słowa Chrystusa: "Kto mnie widział, 
widział Ojca" ? A nie ma przecież innego Boga prócz Ojca Jezusa. 
 
Wszechwiedza 
 

Wszechwiedza - Nieporozumienie w tym względzie jest straszne: jeżeli Bóg zna 
wszystko - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość - to jak uniknąć fatalizmu? Jego wiedza 
unicestwia moją wolność. Daremnie będę się silił na wstrzymywanie mej wyobraźni: 
nie będę mógł wykreślić z jej pola widzenia owego obserwatorium na wyżynie, gdzie 
Bóg stoi nieruchomo, spoglądając z góry i obserwując całą powierzchnię mórz i lądów - 
ów teatr marionetek, w którym się odgrywa komedia ludzka. Zna on dobrze - i to od 
wielu wieków, jak się mówi - jej ekspozycję, perypetie i zakończenie. Cóż pozostało 
aktorom? Jedynie próba zagrania dobrze swej woli. I żeby wydobyć najbardziej już 
karykaturalny rys - jak nie dostrzec na Boskich ustach uśmiechu pełnego pogardliwej 
ironii: " Oni nie wiedza, ale ja, Bóg, wiem". Twierdzenie następnie, że Bóg jest Miłością, 
nie tylko niczego nie naprawia, lecz wzbudza oburzenie i sprzeciw, takiej bowiem 
miłości kochać nie można. 
 Obraz zniekształcający, lecz uporczywy i niejeden z parających się filozofią, choć 
go odrzucił z pierwszoplanowego miejsca, poddaje mu się jednak gdzieś w głębi swej 
myśli. Obraz taki powstał wówczas, gdym w całości przeniósł na Boga swoją wiedzę, 
która przeszła w posiadanie. Wyobraziłem sobie, że ta suma wiadomości, która - jak 
wiem - we mnie jest częściowa, w Bogu musi być całkowita. We mnie ograniczona, 
skończona; w Nim nieograniczona, nieskończona. W wyobraźni rozszerzyłem swoją 
wiedzę, wymazując granice, na jakie się napotykała i powiedziałem: w Bogu nie ma 
żadnych podziałów, żadnych brzegów, ni czasu, ni przestrzeni, a jest wszechwiedza. 
Owoc tej operacji to wytworzenie takiego Boga-uczonego, który udaje dialog ze swoim 
stworzeniem, lecz naprawdę rozmawia tylko z samym sobą. 
 Mój błąd polegał na tym, że nie odkryłem w sobie rozdziału, luki między 
poznaniem a miłością, albo - wyrażając się jak niektórzy filozofowie - między umysłem 
a duszą. Na tym polega ludzkie ograniczenie: możność poznania bez miłości i miłości 
bez poznania. Poznanie bez miłości jest spojrzeniem umysłu na siebie, 
powstrzymującym poryw duszy. "Jasność myśli poprzestającej na poznaniu i na 
poznaniu siebie, może płynąć wyłącznie z nadwerężonego umysłu. Należy nań 
zareplikować porywem duszy". Ale dusza może zareplikować tylko wówczas, gdy 
wyrzeknie się przyjemności, jakich dostarczają "igraszki umysłu i próba jego siły", a jej 
postępowanie naprzód odbywa się początkowo pośród nocy, po omacku. Jedność 
poznania i miłości jest wprost nieosiągalna, choć nieustannie do niej dążymy. 
 Otóż ten właśnie proces należy zanegować, gdy się stwierdza wszechwiedzę 
miłości w Bogu. Nie ma w nim żadnego rozdźwięku między aktem miłości i aktem 
poznania. Nie jest On umysłem oraz duszą. Jest przejrzysty dla siebie, choć nie 
przygląda się sobie, zna wszystko, choć nie jest dla Niego widowiskiem. Twierdzenie, że 
Bóg nie wie tego, iż wie, byłoby dwuznaczne, a nawet - wzięte dosłownie - fałszywe. 
Ale tajemnica pokory Boga polega właśnie na tym, że prostota (w etymologicznym 
znaczeniu - jako brak skupienia się na sobie), Jego miłość wyklucza wszystko to, co 
zawiera w sobie z narcyzmu ludzki sposób poznania, nawet w jego najwznioślejszych 
najbardziej bezinteresownych działaniach. 
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Piękno 
 
 Piękno - Bezpośrednio nic nie możemy powiedzieć o pięknie Boga, gdyż 
wszelkie piękno wiąże się z tym, co podlega zmysłom, a Bóg w swej istocie jest "tym 
czego oko ni widziało ani ucho nie słyszało". Z drugiej zaś strony, podobnie jak istnieje 
w naszym doświadczeniu pewien rozłam między poznaniem a miłością, tak również 
istnieje on między miłością a pięknem. Sens sztuki wiąże się z samym dynamizmem 
umysłu: wszak chodzi o odtworzenie utraconej jedności, o próbę dojścia do pierwotnej 
identyczności. Péguy wskazuje na zbieżność estetyki i etyki, gdy opisuje w terminach 
wartości moralnych "klasyczny pejzaż w stanie pięknej i męskiej dojrzałości". Jest to 
według niego "pejzaż słuszny... pejzaż odpowiedni... pejzaż dobry. Ale nie tą obrzydliwą 
dobrocią, która jest słabością... rozmiękczeniem... odpadaniem zgnilizny. Lecz dobrocią 
sprawiedliwą - córą sprawiedliwości i słuszności, dobrocią silną - córą sprawiedliwej 
siły. Tylko taka jest rzeczywiście dobra... Nic poza siłą; nic poza tym, co silne... Pejzaż 
pogodny, ale jedynie w tym znaczeniu, że pełen mocy, która jest prawdziwą słodyczą... 
Nie ma tej okropnej słabości, która jest prawdziwą słodyczą... Nie ma tej okropnej 
słabości, która prowadzi do znienawidzenia samej dobroci. Ani owej strasznej 
surowości, która prowadzi do znienawidzenia siły". 
 Nic nie stoi na przeszkodzie, by w miejsce słowa "pejzaż" wstawić słowo "Bóg": 
określenia piękna są te same, co określenia miłości. Dlatego Arthur Lourié w swoim 
Journal musical pisze: "Melodia w jakiś nieuchwytny sposób wiąże się z moralnością. 
Posiada pewną właściwość porządku moralno-estetycznego, będącego jednym ze 
znamion rozpoznawczych obecności melodii... Być może dzisiaj nie tworzymy już 
dobrych melodii tylko dlatego, ze staliśmy się bardzo źli... Zresztą, nie może istnieć zła 
melodia. Melodia zła to nonsens"  

W naszym świecie jednakże piękno nie jest miłością, jeżeli nawet jest rzeczą 
piękną kochać i jeżeli nie ma piękna bez odrobiny miłości. Péguy i Lourié nie 
wymieniają słowa "pokora". To prawda, że zawiera się ona  w tym, co mówią, ale ja ze 
swej strony uważam, że trzeba ją wyraźnie i wprost uznać. Według mnie bowiem jest 
ona jednym z istotnych atrybutów Piękna, a przynajmniej tym atrybutem, który 
pozwala mi nieco skorygować niezdarne obrazy, jakie sobie spontanicznie wytwarzam 
o pięknie Boga. Istota rozumna nie może być piękna i jednocześnie pyszna. Piękność i 
zadowolona z siebie, natychmiast traci blask; zostaje przyćmiona poczuciem własności; 
sama siebie obraża wyrazem swych oczu, niezdolna dotknąć miłością tego, kto ją 
podziwia. Każda natomiast niewinna piękność przejmuje do głębi. Marcel Proust mówi 
o "tych dziewczętach, które wydają się swoim, spojrzeniem wytwarzać między nimi a 
nami taki dystans, że ich piękność staje się bolesna". A cóż, by było, gdyby pokora 
spojrzenia tych dziewcząt wytwarzała w nich samych dystans do siebie! 
 Madonna z Moissac ukazała mi drogę do piękna Boga. Przedstawiona jest Jej 
ucieczka do Egiptu. Siedzi na osiołku, który wygląda jak z jakiejś opowieści 
Superveille'a; jest ogromnie zdumiony, gdyż wie kogo niesie, i stara się być tego 
godnym. Maryja jest młodą wieśniaczką, o lalkowatej figurze, i jakby jaśnieje od 
wewnątrz muzyką, chyba bardziej ziemską niż niebieską -  prawdopodobnie nuci refren 
wiejskiej piosenki. Na czole ma koronę, ale tak naiwnie włożoną, że na pewno w ogóle 
nie zdaje sobie sprawy z jej istnienia; w przeciwnym wypadku nie omieszkała by 
nałożyć jej prosto. Dzieciątko prawa rączkę trzyma podniesioną w górę, na wysokości 
Jej piersi. Ona przytrzymuje Jego lewą rękę. Każdy gest zgrany jest w "sposób święty" z 
następnym gestem w "niezbędnej harmonii". Wystarczy patrzeć na tę grupę jak 
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dziecko patrzy na swoje zabawki, aby się upewnić, że Bóg, który by nie był pokorny, nie 
mógłby zachęcić do śpiewu.  
 
Majestat 
 
 Majestat - Wyobrażam sobie - czytając Pascala - że święty Wincenty a Paulo, 
kiedy znalazł się przed Ludwikiem XIV, pochylił się przed królewskim majestatem (jest 
to bowiem "głupota" i "miernota duchowa" odmawiać "wielkim osobistościom 
urzędowym" tego, co im się należy), podczas gdy król skłonił się wewnętrznie przed 
majestatem świętego. Dwa różne majestaty, którym odpowiadają dwa różne rodzaje 
czci. 

Gdy mówimy o majestacie Boga, tylko kontemplacja osoby Jezusa Chrystusa 
może uchronić naszą wyobraźnie od błędnych dróg. Wymaga to dłuższego i głębszego 
skupienia, ponieważ mierna sztuka zbyt często kieruje naszego ducha ku pewnemu 
majestatowi zewnętrznemu, w którym triumfują cechy nieistotne. Otóż w Bogu jest 
tylko to, co wewnętrzne, i tylko to, co istotne. "Jezus Chrystus, bez bogactw i bez 
żadnej zewnętrznej działalności naukowej, znajduje się w swoim porządku świętości. 
Nie dokonał żadnego wynalazku, nie królował, ale był pokorny, cierpliwy, święty, 
święty dla Boga, straszliwy dla szatanów, bez żadnego grzechu. O tak, w wielkim 
splendorze i cudownym przepychu ukazał się On oczom serca, które widzą mądrość!" 

Na portalach naszych katedr znajdują się piękne płaskorzeźby "Chrystusa w 
majestacie", ale zwykły krucyfiks lepiej odsłania majestat Boga. Tylko bowiem w 
śmierci bez żadnych przeszkód ujawniają się intensywność i czystość miłości, bez 
których majestat nie byłby absolutnie majestatem. Jedni mistycy byli bardziej 
uwrażliwieni na intensywność, inni na czystość miłości. Obie są niezbędne i nie 
dozwalają na łączenie z nimi czegokolwiek. Pokora znajduje się na linii czystości. 

Niedawno temu miałem wielką ochotę uklęknąć przed pewną kobietą, która 
była uosobieniem poświęcenia. Język potoczny dobrze oddaje to, co wówczas 
odczułem: "Należałoby przed tą kobietą paść na kolana!" Nie była ani księżniczką, ani 
królową, ale jakiż majestat bił z niezwykłej skromności jej poruszania się, postawy, 
sposobu trzymania głowy, całego zewnętrznego wyglądu! Lecz wystarczyłoby, żeby jej 
wzrok zdradził choć odrobinę zainteresowania sobą, choćby przebłysk egoizmu czy 
zadowolenia z siebie, cień wyrachowania czy intrygi, aby zniknął natychmiast z jej czoła 
majestat pokory, a we mnie zgasło uczucie niezmiernej czci. 

Nie, naprawdę, gdyby Bóg nie miał pokory, nie można by Go czcić. Takiego 
unicestwienia Majestatu nie można sobie wyobrazić. 
 
Powściągliwość 
 

Powściągliwość - Tylko Bóg całkowicie szanuje wolność człowieka. On ją 
stworzył, i nie po to, by ją utrzymać w skostniałej formie czy też gwałcić. Dlatego nigdy 
nie woła wielkim głosem ani niczego nie narzuca. Sugeruje, proponuje, zaprasza. Nie 
mówi: "Ja chcę", lecz: "Jeżeli chcesz ...". Takie wyrażenia, jak "przykazania Boże", "wola 
Boża", należy poddać krytyce i pojmować je w duchu miłości. Bóg nie czyni wyrzutów: 
tę troskę pozostawił naszemu sumieniu. "On jest większy niż nasze serce" (1 J 3,20). 
Pozostaje ukryty, byśmy nie musieli Mu ulegać. Jego niewidzialność jest oznaką 
powściągliwej rezerwy. Nie chce, byśmy mogli Go "udowodnić", a tym samym 
skrępować nasz rozum. Brak powściągliwości, nie do pogodzenia z majestatem, 
oznaczałby wzmożenie miłości własnej: ostatecznie to właśnie dostrzegamy u podstaw 
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wszelkiego imperializmu i klerykalizmu. Jednakże głos Boga z trudem da się odróżnić 
od milczenia: jest to "głos subtelnego milczenia". Nie mogę powiedzieć "nieśmiałości", 
ponieważ nieśmiałość wyrasta często z pychy i hamuje odwagę. Otóż odwaga Boga jest 
nieskończona, jak świadczy o tym: stworzenie, wcielenie. Wychodząc od ulotnych 
momentów naszej subtelniejszej wrażliwości, należy pomyśleć o współistnieniu 
przeciwieństw. Trzeba poddać próbie inne słowa, lecz jakby z zawstydzeniem, żeśmy 
się na nie ważyli. Może słowo "czystość"? Grzegorz z Nazjanzu, ponieważ był poetą, 
śmiało napisał: Prima Virgo, sancta Trinitas ..."Pierwsza dziewica to Trójca Święta". To 
słowo przychodzi mi na myśl, ilekroć sobie przypomnę, jak Saint - John Perse chwali 
Paula Valery za " nieporównywalną czystość języka" (tak pod względem wierności, jak i 
"umiarkowania" w znaczeniu łacińskiego słowa modestia). Larbaud zaś mówi o 
Valerym, że "jakaś ukryta wstydliwość strzegła go zarówno przed łatwizną, jak i przed 
ostentacyjnymi wystąpieniami ... przed wszelkim narcyzmem i przed wszelkim 
ekshibicjonizmem". A skoro zdecydowałem się nie ulegać podejrzanym obawom przed 
antropomorfizmem, dlaczego miałbym się powstrzymywać od przypisywania Bogu 
tego, co cechuje wielkich poetów? A gdy jeden z bohaterów Michała de Castillo mówi 
do swego towarzysza: "Uwierz mi, bardzo trudno jest dawać. Chciałbym, abyś 
zrozumiał jedną rzecz: cokolwiek ci dam lub zrobię dla ciebie, nie będziesz mi winien 
nic. Rozumiesz? Nic.", wówczas nie mam żadnych wątpliwości, że Bóg przemawia do 
mnie tym samym językiem. Moje sumienie jednak "chce" Mu być dłużne, bo wie, że 
byłoby dlań haniebne, gdyby za bezinteresowność Boga nie odpłaciło wdzięcznością. 
 
Czułość 
 

Czułość - O czułości Boga będę się starł mówić bardzo ostrożnie. Odczucie, jakie 
wywołuje to słowo, jest tak piękne, że chciałoby się je przenieść do królestwa, w 
którym wszystko jest przepełnione uczuciami, a nie ma nic oschłego. Trzeba je jednak 
poddać obiektywnej krytyce. Czułość wyraża się często w odruchach automatycznych 
wynikających jedynie z drugich lub nakładających się jedne na drugie w spontanicznej 
wibracji, która może być tylko miłością własną. Występuje tu wiele złudzeń. 
Przestrzegają przed nimi mistycy. Fenelon podkreślał to znaczenie mocniej niż jego 
mistrzowie i jemu równi, ponieważ wiedział z doświadczenia, że miłości zwracającej się 
na zewnątrz towarzyszy "pokój suchy i gorzki", bez narażania się na najmniejsze ryzyko.  
Spotyka się jednak zarówno w stosunku do Boga, jak i do stworzeń, czułość 
oczyszczoną, odzyskaną dzięki ascezie. Nie mogę odmówić tego Bogu. Jezus ukazał 
nam ten cud, a Jego gestów nie można posądzać o automatyzm. Nie musiał niczego 
oczyszczać, był czysty, jak czysty jest Bóg. 

"Powiedziano, ci człowiecze, co jest dobre. I czego żąda Jahwe od ciebie, jeśli 
nie pełnienia sprawiedliwości, umiłowania życzliwości i pokornego obcowania z 
Bogiem twoim" (Mi 6,8). 
 
Francois Varillon. Pokora Boga. Paris 1982 
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Święty Józef opiekunem św. Rodziny 
  
Modlitwa do św. Józefa w różnych potrzebach 
 
 Święty Józefie, Twoja moc rozciąga się na wszystkie nasze sprawy. Ty umiesz 
uczynić możliwym to, co wydaje się być niemożliwym. Spójrz z ojcowską miłością na 
wszystkie potrzeby duszy i ciała. Udziel mi łaski o którą Cię z ufnością proszę. Amen. 
 
 

SŁUGA 
 
 Józef pojmował swój autorytet głowy rodziny jako służbę, pragnął bowiem z 
całej duszy nie panować nad innymi, ale im służyć. 
 Stary Testament na wielu miejscach wysławia sługi Boga. W księdze Izajasza nie 
tylko naród izraelski nazwany został przez Boga Jego sługą, lecz nawet Mesjasz 
zapowiadany jest pod imieniem sługi Bożego (por. Iz 40-50). Podobnie więc i Józef 
upatrywał swój ideał w tym, by być sługą. Pragnął zawsze służyć Bogu samemu 
zarówno wprost, przez ciągłą adorację i ofiarę całego życia, jak również przez 
poświęcenie się dla bliźnich. 
 Duch Święty, który w sposób szczególny przygotował Józefa do roli, jaką miał 
pełnić w Rodzinie nazaretańskiej, upodabniał już naprzód jego duszę do duszy Maryi i 
Jezusa, wpajając mu głęboko ideał służy i upodobanie w postawie sługi. Była to 
postawa, którą odznaczali się zarówno Matka Najświętsza, jak i Zbawiciel. 
 Józef musiał stać się sługą, by być Oblubieńcem Tej, która w chwili 
zwiastowania powie o sobie: "Oto ja służebnica Pańska". Taki sposób przyjęcia 
godności Matki Mesjasza wypływał z Jej stosunku wobec Boga, stosunku, który 
odznaczał się tym, że Maryja pragnęła pozostać wobec Niego służebnicą. Czyniła to nie 
w duchu bojaźni, lecz miłości, chcąc w pełni przyjąć każde upodobanie Boże. Zaraz po 
zwiastowaniu daje dowód służby Bogu, wyrażającej się w usługiwaniu bliźnim. Spieszy 
bowiem do swej krewnej Elżbiety, by jej dopomóc jako służebnica w zajęciach 
domowych. 
 Czyż Józef, tak we wszystkim jednomyślny z Maryją, mógł nie podzielać z Nią 
takiego pojmowania służby Bożej? Możemy się domyślać, że Maryja pragnęła, jak to 
było w zwyczaju u Izraelitów, być służebnicą swojego Oblubieńca. Lecz aby ich jedność 
była doskonała, trzeba było, aby oboje pragnęli służyć Bogu, wypełniając pokornie i 
doskonale wolę Bożą czy proste życzenia Boże. Właśnie to wspólne pragnienie 
najściślej łączyło ich ze sobą. Ponadto ich jedność pogłębiało jeszcze to, że Józef, nie 
przestając być głową rodziny, chciał być jednocześnie na swój sposób sługą swej 
Oblubienicy. Był zawsze gotów Jej pomóc z całym poświeceniem i delikatnością. 
 Wzrastając, Jezus postępował nie inaczej. On także miał stać się sługą, i to sługą 
par excellence. Podczas swego życia publicznego powie: "Syn Człowieczy nie przyszedł, 
aby Mu służono, lecz aby służyć" (Mt 20,28; Mk 10,45), a także: "Ja jestem pośród was 
jako ten, kto służy" (Łk 22,27). Nawet swą ofiarę odkupicielską zapowie jako akt 
najdoskonalszej służby (Mt 20,28: Mk 10,45). Poprzedziła zaś tę ofiarę symboliczną 
sceną umywania nóg, wyrażając w tym służebnym geście pokorę, która zawiedzie Go 
na mękę krzyżową. 
 Ponieważ Jezus miał być wychowany przez swych rodziców, trzeba było, aby w 
postępowaniu Józefa miał przed oczyma wzór tego zasadniczego usposobienia sługi. 
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Pod tym względem Józef miał być przykładem szczególnie doskonałym, godnym 
naśladowania. Przygotował on Jezusa do Jego misji. Lecz czynił to zupełnie po prostu, 
będąc w rodzinie tym, który służy. 
 Postawa sługi wprowadziła więc Józefa w tajemnicę Odkupienia. Towarzyszyła 
ona w Rodzinie nazaretańskiej uprzywilejowane środowisko, w którym formowało się 
usposobienie duszy, z jakim Zbawiciel miał podjąć ofiarę krzyża. 
 Józef nie mógł być świadomy tego, ku czemu zdążała jego postawa sługi. 
Przyswoił ją sobie, ponieważ widział w niej wypełnienie woli Bożej. W chwili, gdy anioł 
poleciał mu przyjąć Maryję jako małżonkę, nie wypowiedział się wprawdzie równie 
wyraźnie, jak to uczyniła Matka Najświętsza, że pragnie być sługą Boga. Jednakże 
wewnętrznie przyjął te samą postawę, którą wyraziła Maryja słowami: "Oto ja 
służebnica Pańska". Orędzie anioła, odkrywając przed nim nagle wielkość Dziecka i 
godność Matki, skłoniło go do poświęcenia się Im na służbę, w intencji służenia 
samemu Bogu. Tak więc jako sługa założył Józef rodzinę i jako sługa także był tej 
rodziny głową. 
 Słowo "sługa" nasuwać może myśl o działaniu pod wpływem bojaźni 
skłaniającej do uległości. Jednakże już w Starym Testamencie pojęcie sługi było 
używane w kontekście miłości. W księdze proroka Izajasza, która jest księgą 
pocieszenia dla Izraela, Żydzi noszą znamienną nazwę sług Boga, ponieważ Bóg 
upodobał ich sobie i wybrał z miłości (Iz 43,10). Także i Mesjasz nazwany jest sługą 
Bożym, którego wybrał Jahwe i w którym sobie upodobał (Iz 42,1). Człowiek więc staje 
się sługą Bożym wskutek wezwania płynącego z miłości Bożej. Stąd i sama służba może 
być tylko odpowiedzią na miłość, a więc również miłością. 
 Józef wybrany na sługę przez szczególną miłość Bożą, pragnął umiłować Boga aż 
do końca. Bóg mógł powiedzieć o nim: "Oto Mój sługa, którego wybrałem sobie". 
Mimo jednak tego wybrania i upodobania Bożego, jakich był przedmiotem, Józef nie 
unosił się pychą, przeciwnie, pragnął uniżać się jedynie. Chcąc okazać większą 
wdzięczność i miłość, pragnął stać się najmniejszym. 
 Tak przedstawia się najgłębszy sekret postawy sługi. Ten, kto miłuje, nie pragnie 
przewagi nad ukochaną osobą. Cieszy się, gdy może sam siebie umniejszać, aby tylko ją 
wywyższyć. Szczęśliwy jest, gdy może niknąć w cieniu, ponieważ myśli tylko o niej i 
pragnie jej dobra więcej, niż swego własnego. Woli zapomnieć osobie, a spełniać 
pragnienia osoby kochanej. 
 Wobec Pana, który jest tak wielki, podobna postawa jest tym bardziej słuszna. 
Józef zrozumiała, że to prawdziwy zaszczyt być sługą Bożym. Bóg mógłby się obejść bez 
usług swych stworzeń; skoro ich żąda, jest to objaw Jego dobroci. Józef zapragnął 
zwrócić Bogu choć trochę tej miłości i służył Bogu całym sercem. Starał się być czujnym 
na najmniejsze życzenie Boże, by je spełniać natychmiast. 
 Jako sługa Boży, okazywał doskonałą uległość. W jego pojęciu byłoby 
kłamstwem poświęcić się najpierw służbie Bożej, a potem stawiać opór woli Boga, 
skoro tylko zsyłała doświadczenia lub wymagała czynów uciążliwych. Ideałem Józefa 
było podobanie się Panu. Dlatego nie skarżył się na to, że w życiu Jego zdarzały się 
chwile ciężkie i trudne. Przyjmował ze szczerą radością wszystko, co Bóg chciał 
wprowadzić w życie swego sługi. Ofiarował się ciągle Bogu z całkowitą uległością 
wobec Jego upodobań. 
 Postawa sługi przyjęta z miłości nie mogła zacieśnić duszy Józefa, nie mogła jej 
stłumić ani też zasklepić w sobie. Przeciwnie, dusza jego rozszerzała się w gotowości 
służenia. 
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 Z tej gotowości korzystali wszyscy żyjący w jego otoczeniu. Wobec każdego z 
bliźnich przyjmował tę samą co wobec Boga postawę służby z miłości. Uległość wobec 
Boga przejawiała się u Józefa w uległości i gotowości spełniania pragnień i życzeń ludzi. 
Jakkolwiek dyskretna, usłużność jego była równie miła i skora do największych 
poświęceń. 
 Józef umiał korzystać z radości, jaką daje służenie, i dawał bliźnim kosztować 
słodyczy miłości, z jaką im służył. 
 
Jean Galot SJ 
 
 

Kontemplacja 
 

Narodziny Zbawiciela (Łk 2, 1-14; Mt 1, 18-25) 
 

Modlitwa przygotowawcza 
Proszę Cię, Panie Boże, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w 
sposób czysty do służby i chwały Twojego Boskiego Majestatu. (CD 46) 
 
Wprowadzenie 1 
Tutaj przypomnieć sobie, jak Maryja z Józefem wyruszyli z Nazaretu do Betlejem. 
Oczami wyobraźni widzieć całą drogę do Betlejem, przypatrując się jej, jak jest długa, 
jak szeroka, czy idzie ta droga po równinie, czy przez doliny i wzgórza. Patrzeć również 
na miejsce narodzenia, czy jest obszerne, czy szczupłe, jak urządzone. 
 
Wprowadzenie 2 
Prośba o owoc kontemplacji: 
Prosić o dogłębne poznanie życia ukrytego Pana Jezusa przy boku św. Józefa i Maryi, 
aby Go bardziej kochać i naśladować. 
 
Punkt 1 
Najpierw zatrzymać się nad wielkim zmartwieniem Józefa. Dowiedział się, że spis 
ludności zobowiązuje go do bezzwłocznego udania się do Betlejem, a Maryja musiała 
mu towarzyszyć - w najbliższych dniach oczekiwała rozwiązania. Był zmartwiony, że 
musi opuścić dom w Nazarecie, gdzie poczyniono już odpowiednie przygotowania. Tak 
chciał oszczędził swej Oblubienicy trudu i przykrości. Z ufnością wyruszył w drogę.  
Dostrzegać u Józefa uprzedzającą troskliwość wobec Maryi. Dokładał wszelkich starań, 
aby złagodzić niedogodności podróży. Ponieważ był człowiekiem ubogim niełatwo mu 
było znaleźć miejsce na spoczynek. Właśnie to przepełnienie zmusiło Józefa do 
poszukania miejsca w grocie, służącej za schronienie dla zwierząt. Zawód Józefa - "nie 
było dla nich miejsca w gospodzie" Łk 2,7. 
Kiedy Józef zobaczył Dziecię oraz szczęście Maryi, która tuliła Je po raz pierwszy w 
ramionach, rozwiały się wszystkie przykre wspomnienia. W jego sercu panowała tylko 
radość płynąca z kontemplacji Jezusa. Wizyta pasterzy ostatecznie wyjaśnia sens 
podróży do Betlejem. Wszystko musiało się tak ułożyć, że Mesjasz był ubogim między 
ubogimi. Żłóbek pozostał znakiem ubóstwa. Radość z narodzenia Zbawiciela była 
przeznaczona najpierw dla ubogich. Trzeba wyzbyć się wszystkiego bez reszty, by 
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posiąść Chrystusa, a właśnie Józef dopiero, co to uczynił. Ogołocenie stawało się 
największym bogactwem.  
Odnieść to rozważanie do swego życia - ślub ubóstwa. 
 
Punkt 2 
Dialog z Bogiem: 
Uwielbiać Boga za cudowny plan zbawienie. Postanowić uczynić coś konkretnego, aby 
doskonalej realizować ślub ubóstwa.  
 
Rozmowa końcowa 
Odmówić "Ojcze nasz" i modlitwę: 
Zabierz, Panie, i przyjmij całą wolność moją, pamięć moją i rozum, i wolę mą całą, 
cokolwiek mam i posiadam. Ty mi to wszystko dałeś - Tobie to, Panie, oddaję. Twoje 
jest wszystko. Rozporządzaj tym w pełni według swojej woli. Daj mi jedynie miłość twą 
i łaskę, albowiem to mi wystarcza. Amen. (CD 234) 
 
 

ŚWIĘTA RODZINA W DRODZE DO NAZARETU 
 

Ikonografia chrześcijańska powiększyła się ostatnio o nowy typ przedstawiania 
św. Rodziny. Jest to współczesna ikona, namalowana przez Kiko Arguello. Inspiracją 
było zamówienie przez Papieską Radę ds. Rodziny nowego typu obrazu św. Rodziny na 
mające się odbyć w Brazylii II Światowe Spotkanie Rodzin z Papieżem.  

Autor, z pochodzenia Hiszpan, założyciel Drogi Neokatechumenalnej, 
wprawdzie zarzucił malarstwo, jednak tworzy sporadyczne dzieła o religijnej treści, 
pomocne w ewangelizacji. By oddać "ducha" św. Rodziny, Patronki rodzin, sięgnął on 
do uduchowionej formy Wschodu - ikony.  

Ikona, jak wiemy, przedstawia świętych nie w ich rzeczywistym wizerunku, ale 
w przemienionej zbawczą egzystencją nowej postaci. Ta forma nie tyle przedstawia, co 
w pewnym sensie uobecnia przedstawianą postać (stąd taki żywy kult ikon w Kościele 
prawosławnym). Ikona powstała z myślą o człowieku i do niego się zwraca w swoim 
zaszyfrowanym języku, podobnie jak np. fragmenty pism św. Pawła nie dotyczą 
wyłącznie ascetycznej praktyki zakonników, lecz wszystkich wiernych, gdyż osiągnięcie 
łaski Ducha św. jest zadaniem dla każdego wierzącego. Ma ona nie tylko znaczenie 
dydaktyczne, ale stanowi prawdziwą duchową wskazówkę w życiu chrześcijanina. Uczy 
nas jaką postawę należy przyjąć w modlitwie do Boga przez pośrednictwo 
unaocznionych orędowników oraz - z drugiej strony - jaką postawę winniśmy przyjąć 
wobec otaczającego nas świata, a szczególnie bliźnich. 

Autor analizowanej ikony zawarł w niej bardzo ważne przesłanie do 
współczesnej ludzkiej rodziny. Już sama kompozycja ułożonych w trójkąt osób kojarzy 
się z symbolem i współzależnością Osób Trójcy Świętej. Tutaj widać współzależność 
relacji rodzinnych Jezusa, Maryi i Józefa. Dodatkowo myśl tę pogłębia jednorodne, 
złote tło - symbol nieziemskiej rzeczywistości i ich świętości. Obok głowy Jezusa 
umieszczone zostały dwa akrostychy greckie, wskazujące jednoznacznie na Maryję i 
Jezusa. Zaaranżowana na ikonie scena przedstawia św. Rodzinę zdążającą do domu 
rodzinnego w Nazarecie tuż po uciążliwym znalezieniu dwunastoletniego Jezusa w 
świątyni jerozolimskiej. Jest to moment, o którym wspomina Pismo św.: "...wrócił z 
nimi do Nazaretu i był im poddany" (Łk 2,51).  
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Dwunastoletni Jezus, niesiony na barkach przez ojca, sięga po zwój pisma, który 
odbiera z rąk matki. Ukazano tu obraz małżeństwa dźwigającego swój wychowawczy 
owoc. Mężczyzna i kobieta, oblubieniec i oblubienica, Isz (Adam) i Isza (Ewa), są dla 
dziecka tymi, którzy pomagają mu we wzrastaniu w wierze. Wprawdzie Bóg jest 
naszym Ojcem, ale zawiera w sobie również tę miłość, która jest przygotowywana i 
uobecniana w rodzinie przez matkę. Ona przygotowuje i daje dziecku uczucie, miłość, 
emocje, natomiast prawa, sprawiedliwości i roztropności uczy dziecko figura ojca. 

Józef, oblubieniec Maryi, niesie zmęczonego młodzieńca, który w rozmowie z 
uczonymi przez krótką chwilę ukazał swoje Królewskie Synostwo (symbolizuje je 
wiotkie berło w prawej dłoni). Jest to figura ojca przygotowującego syna do wejścia w 
życie. Ojciec wprowadza, poniekąd wnosi na plecach syna, pomaga mu stawiać 
pierwsze kroki w dorosłym życiu (inicjacja dorosłości - Bar Micwa; do dziś w religii 
mojżeszowej dwunastolatek wprowadzany jest do synagogi przez ojca). Jest to głęboki 
symbol ojca, który pomaga dziecku wzrastać po to, aby ono potem pełniło wolę Pana 
Boga. Zwróćmy uwagę na to jak autor ikony nadaje specyficzną twarz Józefowi. On 
bowiem przygotowuje Jezusa do misji Cierpiącego Sługi Jahwe, stąd to somatyczne 
podobieństwo do oblicza z Całunu Turyńskiego. Wyraża obraz trudu i mozołu ojcostwa 
oraz mężowskiego oddania i poświęcenia dla rodziny. Cechy te coraz bardziej stają się 
nieczytelne i coraz bardziej zagrożone we współczesnym świecie, zdominowanym 
przez pieniądz i władzę.  

Maryja jest również współodpowiedzialna za wychowanie. Jak ojciec uczy 
prawości i sprawiedliwości, tak ona uczy miłości. Jest mężatką, o czym świadczy w 
ikonie atrybut kobiet zamężnych, tj. nakrycie głowy tzw. "welonem syryjskim". Na Boże 
Macierzyństwo wskazuje dodatkowo umiejscowiona nad głową dziewicy gwiazda - 
symbol niebiańskości. W ikonografii oznacza to zobrazowanie tekstu Pisma św.: "Pan 
będzie ci wieczną światłością" (Iz 60,19). 

Podobna gwiazda na ramieniu Maryi oznacza jego wyjątkowość, bo na nim 
wychowano Syna Bożego: "Wschodzi gwiazda z Jakuba, a z Izraela podnosi się Berło (Lb 
24,17). Maryja jest również tą, która przekazuje wiedzę o Ojcu, jak i tajemnice "wiernie 
przechowywane w sercu" (Łk 2,51), co obrazuje w ikonie przekazanie Synowi zwoju 
pisma z greckim tekstem, zaczerpniętym z księgi Izajasza: "Duch Pana nade mną, bo 
Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim"  (Iz 61,1). Ten sam 
tekst Jezus będzie później czytał w synagodze w Nazarecie, a komentując powie: "Dziś 
spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli" (Łk 4,21), objawiając przy tym swą 
mesjańskość.  

Zwrócić uwagę należy również na to, że Matka Boża ma wzrok skierowany w 
lewą stronę. Jest to rzadkość w ikonografii, gdyż tradycyjnie powinna patrzeć na widza 
lub mieć wzrok skierowany na prawą stronę. Miało to wyrażać solidarność z tymi, 
którzy są już zbawieni lub do niego zdążają. Celowe zwrócenie wzroku w lewą stronę - 
według autora - ma być cieniem nadziei dla znajdujących się po lewicy grzeszników. 

Kiko poszukiwał pierwowzorów do przekazania powyższych treści w 
starożytnych ikonach. W Istambule, w klasztorze prawosławnym "Cora", znalazł ikonę 
przedstawiającą ucieczkę Świętej Rodziny do Egiptu, na której św. Józef niesie na 
swych barkach Dziecię Jezus. Podobnie i typ Maryi, przekazujący dziecku zwój pisma, 
odnalazł na wielu przedstawieniach ikon, szczególnie ikonoplasty Szymona Uszakowa z 
XVI w., w zbiorach klasztorów Synajskich czy nawet w Muzeum Trietiakowskim w 
Moskwie. Jest to starożytny typ ikony zwany Tikotissa (Przekazująca pismo). 
Podobnymi typami są np.: Hodigetria (Przewodniczka - tu przykładem jest Ikona 
Jasnogórska) czy też Eleusa zwana też Umileniem (Matka Boża Miłościwa, dotykająca 
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lica swego Syna policzkiem - tu znanym przykładem jest ikona Matki Bożej 
Włodzimierskiej). 

Obecnie ikona św. Rodziny ma już wyznaczone miejsce stałej ekspozycji. Swoją 
intronizację przeszła w Rio de Janeiro w dzielnicy Aterro di Flamengo, gdzie była 
eksponowana obok ołtarza, przy którym celebrował Mszę św. Jana Paweł II. Miejscem 
stałego jej przebywania będzie nowa bazylika p.w. św. Rodziny w Nazarecie, w Izraelu.  

Jak widzimy ikona św. Rodziny ma wiele ukrytych wartości i znaczeń, które tu 
zostały zaledwie dotknięte. My możemy o tym w ubogi sposób tylko mówić czy pisać, 
ale ważnym jest to, co dzieje się w naszym sercu, gdy kontemplujemy tę ikonę. Czy 
choć po części odnajdujemy naszą praktykowaną rodzinność w przedstawionej idei 
rodziny, zawartej w ikonie "św. Rodziny powracającej do Nazaretu"? Czy choć po 
części?  
Jezu, Maryjo, Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. 
 
Ks. Rene MSF 
"Posłaniec Świętej Rodziny" 2:1998 s. 2-3. 6. 
  
 
 
Modlitwa do św. Józefa o wyjednanie łaski uświęcania samego siebie 
 
 Pełen chwały św. Józefie, błagam Cię, przez ojcowskie serce, jakim Bóg cię 
obdarzył dla swojego Syna, i przez synowskie uczucie, jakim obdarzył cię Jezus, 
dopomóż mi uświęcić moją duszę. Bądź moim opiekunem, moim przewodnikiem i 
wzorem. Spraw, abym był pokorny, napełnij mnie duchem modlitwy, obdarz mnie  
najżarliwszą miłością do Jezusa i Maryi, abym naśladując Twoje cnoty, osiągnął 
szczęście wybranych. Amen. 
  
 
 

WCIELENIE 
 
O co tu chodzi: 
 Zostaliśmy zaproszeni, by patrzeć Bożymi oczyma na wypełnianie naszego 
posłannictwa w świecie. Będziemy wówczas mieli więcej zrozumienia dla ludzkich 
potrzeb i będziemy bardziej gotowi do współpracy z Nim. 
 
O co mam prosić: 
1.  bym głębiej poznał Jezusa, który stał się dla mnie człowiekiem, 
2. bym jak Maryja uczestniczył w zbawczej trosce Boga 
3. bym był otwarty na Jego wołanie i odpowiadał dobrowolnie "tak". 
 
Jak mam się modlić: 
 

Dzień Pismo św. Moje życie 

A 1 J 1,1-4 Nasze posłannictwo w świecie wypełniamy wtedy, gdy 
staramy się o coraz większą wspólnotę z Chrystusem i z 
Ojcem. 
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B Łk 1,26-38 Kiedy Bóg powziął swój zbawczy zamiar posłania do nas 
swego Syna jako Zbawiciela, zaprosił Maryję do współpracy 
w tajemnicy Wcielenia. 

C Powtórzenie  

D Łk 1,39-55 Rozważę odwiedziny Maryi u Elżbiety i będę się starał być 
bardziej uważny na Boże i ludzkie wydarzenia. Będę pamiętał 
szczególnie o Jezusie obecnym w łonie Maryi. 

E Powtórzenie  

F Mt 1,18-25 Rozważając tę tajemnicę, połączę się z uczuciami Józefa i 
wczuję się w jego wewnętrzną rozterkę. 

G  Zastosowanie poglądowe (zob. str. 5). 

 
Na co mam codziennie zważać: 
 W jakim stopniu potrafię odnajdywać w świecie miłosne spojrzenie Boga? 
 
Zalecana lektura: 
 J 1, 1-14 
 
Moje uwagi i spostrzeżenia: 
 
 

NARODZENIE  JEZUSA 
 
O co tu chodzi? 
 Bóg wkroczył w historię swojego ludu, stał się jednym z nas, by dzielić nasz los. 
W tajemnicy mojego własnego istnienia i w historii mojego własnego życia On jest 
Bogiem adwentowym, który interweniuje żeby mnie zbawiać i dzielić mój los.  
 
O co mam prosić: 
1. bym głębiej poznał Jezusa, który stał się bezradnym dzieckiem. 
 
Jak mam się modlić: 
 

Dzień Pismo św.  Moje życie 

A J 1,1-14 Oby Bóg napełnił mnie bogobojnym podziwem dla tego, że On 
samego siebie daje mnie i wszystkim ludziom. 

B Powtórzenie  

C Łk 2,1-17 W wewnętrznym pokoju stawiam się w obecności 
narodzonego Jezusa i przyjmuję Go z radością i wdzięcznością 
jako dar Boży. 

D Powtórzenie  

E Iż 9,1-6 Czy Jezus wniósł światło w moje życie? 

F Powtórzenie  

G  Zastosowanie poglądowe (zob. s. 5). Ten czas modlitewny ma 
na celu, bym się całkowicie odprężył i zanurzył się w tajemnicy 
życia Chrystusa. Nie chodzi tu o jakieś nowe myśli czy nowe 
metody wniknięcia w tę tajemnicę, ale raczej chodzi tu o 
gromadzenie doświadczeń z dotychczasowej modlitwy. 
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Na co mam codziennie zważać? 
 
 Jakie spotkania z bezsilnością i bezradnością przybliżają mi tajemnicę 
Narodzenia Jezusa? 
 
Zalecana lektura: 
 Konstytucje 5 
 
Moje uwagi i spostrzeżenia: 
 


