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Jubileusze w szeroko pojętej tradycji biblijnej były zawsze zachętą do odpoczynku 
osobistego, jak równieŜ do pozwolenia na odpoczynek tej rzeczywistości która od nas zaleŜy. 
Odpoczynek kojarzy się nam jednak nie tyle z biernym zachwytem nad dziełem swoich rąk, 
co raczej ze spojrzeniem, razem z Chrystusem, na dzieło tych rąk. Odpoczynek jest więc 
zachętą do wyjścia od-początku, od-poczęcia-w-Bogu, by na nowo od-począć. Co zatem 
mamy począć na nowo w roku jubileuszu odnowienia naszego Zgromadzenia? 
 
Duc in altum. Dokument Kongregacji ds. Instytutów śycia Konsekrowanego i Stowarzyszeń 
śycia Apostolskiego Rozpocząć na nowo od Chrystusa,1 pokazuje jasno kierunek kaŜdej 
odnowy, równieŜ naszej, zarówno w wymiarze osobistym, jak i wspólnotowym. Słyszymy 
bowiem na nowo zachętę, by z całym bogactwem darów i charyzmatów, jakie niesie nasze 
odnowione zgromadzenie, wkroczyć w przebudzenie duszpasterskie i duchowe.2 
 
 
Odnowić siebie 
  
Zanim jednak odnowimy nasze zakonne struktury, trzeba nam nieustannej odnowy obrazu 
Boga w swoim własnym Ŝyciu. Co oznacza jednak odnowienie obrazu Boga w sobie?3 Przede 
wszystkim kaŜdy z nas jest wezwany do tego, by odkryć w sobie dar wolności. Tej wolności, 
która kaŜdemu z nas pozwoliła kiedyś wybrać Chrystusa i Kościół, jak równieŜ tej, która 
kaŜdego dnia na nowo kaŜe wybierać swoją konsekrację i powołanie. Wybrać na nowo 
Chrystusa w codzienności, to przyjrzeć się swoim relacjom. Wiele z nich czeka na decyzję, a 
więc odcięcie od tego, co stanowi osnowę naszego zakonnego esse. Wybrać Boga na nowo, to 
przestać umieszczać go pomiędzy innymi naszymi wyborami, to wybrać Go dla Niego 
samego. 
 
Odnowić obraz Boga, to równieŜ przyjrzeć się konsekwencjom naszych wyborów i 
zrewidować swoje plany. To pozwolić oświecić rozum wiarą, by był zdolny do poznania 
planów Boga wobec mojego Ŝycia. Ale poznanie planów Boga nie oznacza naiwnego 
kolekcjonowania oderwanych od siebie wydarzeń codzienności. Poznać plany Boga, to 
wniknąć w sens swojego Ŝycia, zapytać dokąd zmierza to Kim jestem, czym Ŝyję i co tworzę.  
Obraz Boga w człowieku to równieŜ panowanie nad światem i naśladowanie Boga w miłości. 
Panowanie oznacza, Ŝe Bóg jest Dominus, a wszystko, co od niego pochodzi jest dominium 
(jakŜe znajomo brzmią tu słowa: Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie naleŜeć chcemy). 
Panować, to nazywać świat językiem Boga, to panować w sobie przyjmując Jego język – 



miłość. Panować to równieŜ zauwaŜać człowieka, którego spotykam na swojej drodze, by go 
kochać. W tym właśnie tkwi szczególny rys naśladowania Boga w codzienności. 
By ten obraz w sobie rozwijać musimy teŜ zauwaŜyć co go zaciera. Przede wszystkim 
przesadna wiara w swoje własne siły bez Boga. Umieć przyjąć Boga jako Stwórcę, to umieć 
przyjąć siebie jako stworzenie, ze wszystkimi tego konsekwencjami, równieŜ ograniczeniami. 
Pogodzić się z tym, Ŝe nie mogę wszystkiego sam, Ŝe mogę wszystko tylko w Tym, który mnie 
umacnia. Cieszyć się faktem bycia obrazem Boga to równieŜ konfrontować swoje pragnienia 
z pragnieniami Boga.  
 
Właściwy obraz Boga to równieŜ właściwy obraz brata. Pierwszy przykład fałszywego 
spojrzenia na brata mamy juŜ w relacji Kaina i Abla. To nie brak miłości ojca, lecz nieustanne 
porównywanie się z bratem sprawiło, Ŝe miłość przerodziła się w nienawiść, ta zaś w śmierć. 
JakŜe trudno nam, równieŜ w naszym zgromadzeniu być dobrym, świętym, sprawiedliwym. 
JakŜe często szukamy bycia lepszym od…, świętszym od…, sprawiedliwszym od… . JakŜe 
skutecznie taka postawa zabija całą radość naszego powołania. Ktoś powiedział kiedyś na 
temat rodziny, Ŝe jedno dziecko to egoista, dwoje to konkurencja, od trzeciego zaczyna się 
zdrowa współpraca. MoŜe Kainowi i Ablowi zabrakło w relacji trzeciego, który rozładowałby 
napięcie pomiędzy braćmi? Prawdą jest, Ŝe Ŝycia zakonnego nie moŜna budować na prostych 
schematach, a tym bardziej na uproszczeniach. Czy jednak obraz ten do nas nie przemawia? 
Kiedy patrzymy na historię róŜnych wspólnot, czy w wielu momentach kryzysowych nie 
zabrakło właśnie tego trzeciego? MoŜe więc warto w ramach odnowy obrazu Boga w nas 
wesprzeć te dąŜenia, które mówią, iŜ dom zakonny zaczyna się tam, gdzie jest troje. Nie 
moŜna tego traktować jako chrześcijańskiej numerologii, i zasady bez wyjątku, ale jakŜe 
często rzeczy wielkie wyraŜają się w prostocie obrazu. 
 
Ostatnim elementem odnowienia obrazu Boga w nas jest róŜnorodność a właściwie lęk przed 
nią. Zawsze w Ŝyciu zakonnym będzie pokusa podporządkowania osób celowi, misji. Kiedy 
wczytujemy się jednak w dokumenty Kościoła, wynika z nich jasno, iŜ przełoŜeni powinni 
pamiętać, Ŝe w pierwszym rzędzie powierzono im osoby a nie dzieła. Budowanie świata osób, 
przyjmując ich charyzmatyczną róŜnorodność sprawia, Ŝe zgromadzenie staje się bogate 
róŜnorodnością talentów. Budowanie zaś na dziełach tylko pozornie daje siłę. Przypomina 
trochę budowanie wieŜy Babel, dzieło miało być BoŜe (sięgać aŜ do nieba), tylko Ŝe zamysł i 
wykonanie były ludzkie. Myślę, Ŝe i nasza liczebna sytuacja zmusza do pomyślenia, iŜ to 
osoba jest podmiotem i celem wszelkiej społeczności, w tym równieŜ zakonnej. 
 
 
Odnowić struktury 

 
Jak naucza Kościół, celem Ŝycia zakonnego jest głoszenie Ewangelii poprzez sakramentalne 
utoŜsamienie się z Chrystusem.4 To utoŜsamienie znajduje przedłuŜenie w komunii z braćmi, 
która wyraŜa się w miłości braterskiej i jedności Ŝycia. Jedność Ŝycia nie oznacza jednolitości 
czy monotonii. Oznacza zapewnienie sobie przestrzeni dla wyobraźni, pamięci i doświadczeń. 
To jedność Ŝycia sprawia, Ŝe dzięki wspólnocie zakonnik wchodząc do izdebki, aby się 
modlić, nie wchodzi do ciasnoty własnego serca, ale do wspólnoty dzielącej się miłością i 
czekającej na miłość. 
 
Nie da się jednak odnowić struktur bez odnowienia braterstwa. Dzisiaj coraz częściej 
mówimy o kryzysie brata. MoŜe to nie jest do końca prawdą. Trzeba by raczej mówić o 
kryzysie braterstwa w Chrystusie. Kryzys kapłana jest moŜe - do pewnego stopnia – mniej 
widoczny, gdyŜ kapłan ma więcej moŜliwości ucieczki przed sobą. Jednak ostatecznie 



dzielimy ten sam los, braci mających wspólnego Ojca w Bogu i Brata w Chrystusie. Kościół 
wielokrotnie przypominał, iŜ od jakości naszego Ŝycia, zaleŜeć będzie jakość naszej posługi, 
nie odwrotnie. 
 
Dalszym elementem odnowy jest kapłaństwo i Ŝycie konsekrowane jako wspólnota Ŝycia i 
posługi z Chrystusem. Słowa zachęty skierowane przez Chrystusa Duc in altum, dotyczą więc 
kaŜdego z nas. Duc in altum oznacza bowiem pierwszeństwo łaski. Oznacza duchowość 
komunii, która moŜe się jednak realizować pod bardzo konkretnymi warunkami. Nie jestem 
prorokiem, ani synem proroka, nie będę teŜ prorokował w swoim zgromadzeniu. Nie umiem 
jeszcze być świętym. Ograniczę się więc nie do tego, co umiem, ale do tego, w co wierzę. 
Przywołam warunki, o których naucza Kościół niezbędne do budowania duchowości 
komunii: bezwarunkowa wzajemna miłość, gotowość do ofiarnej słuŜby, zdolność do 
akceptacji bliźniego, umiejętność przebaczania, gotowość oddania wszystkiego wspólnocie. 
KaŜdy z tych warunków moŜna by długo wyjaśniać i opisywać. Wydaje się jednak, Ŝe po to 
Bóg daje nam czas Jubileuszu jako czas łaski, byśmy, kaŜdy z osobna, zapytali siebie o to, co 
czynimy z naszym powołaniem.   
 
WaŜne jest teŜ, byśmy uświadomili sobie na nowo, czego świat oczekuje od nas i naszej 
obecności. Cennym streszczeniem wydają się być słowa, jakie przypomnieli sami świeccy w 
czasie Synodu Kościoła w Polsce. Oczekuje się od zakonnika, by był bratem w 
człowieczeństwie, ojcem w chrześcijaństwie i mistrzem w zakonności. Szczególny wydźwięk 
ma oczekiwanie, iŜ zakonnik będzie ojcem w chrześcijaństwie. Odwołuje się to wprost do 
rozumienia autorytetu. OtóŜ tradycja monastyczna autorytet przełoŜonego upatrywała zawsze 
w ojcostwie. Wyprowadzała go nie od rządzenia i kierowania, ale od augere – pozwolić 
wzrastać. Być ojcem, to umieć towarzyszyć współczesnemu człowiekowi w jego drodze do 
Boga, to przede wszystkim autorytet słuŜby. 

 
 

Ciesząc się z obecności Chrystusa w nas, być Jego obecnością w świecie 
 

Szczególnym wyrazem takiej obecności jest modlitwa. NajbliŜsi uczniowie Chrystusa proszą 
Go, by nauczył ich modlitwy. Z podobną prośbą staje dzisiaj świat, prosząc nas, zakonników, 
byśmy nauczyli świat modlitwy. Mamy nauczyć świat imienia Boga. Jego zaś imię pokazuje 
relacje: Emmanuel, KsiąŜę Pokoju… Nauczyć imienia Boga, to pokazać, jaką Jezus ma relację 
z Ojcem, a my z Jezusem. Tego wezwania zakonnik nie nauczy świata bez osobistej relacji z 
Bogiem.  
 
Zakonnik to ten, który Ŝyje prawdą o królestwie i uczy oczekiwania na nie. Niebo lub 
szczęśliwość, w której się znajdziemy, nie jest abstrakcją ani teŜ fizycznym miejscem wśród 
obłoków, ale Ŝywym i osobistym spotkaniem z Trójcą Świętą. Jest to spotkanie z Ojcem które 
urzeczywistnia się w Chrystusie zmartwychwstałym dzięki komunii Ducha Świętego.5 
Pełnić wolę Ojca. W Ŝyciu zakonnym grozi nam zawsze podwójne niebezpieczeństwo: bądź 
nazywanie wszystkiego, co nas spotyka wolą BoŜą, bądź teŜ upatrywanie Jego woli wyłącznie 
w wyjątkowych zdarzeniach Ŝycia, a w codzienności Ŝycie własną wolą. Wydaje się, Ŝe 
najlepszym sprawdzianem rozumienia woli Ojca w Ŝyciu zakonnika jest umiejętność z jaką 
przyjmuje on doświadczenia radosne i trudne. To w tej harmonii najpełniej objawia się 
autentyczność Ŝycia wolą Ojca. 
 
Zakonnik umie prosić o chleb. Źle by się stało gdybyśmy zaczęli być ludźmi oderwanymi od 
Ŝycia. Jeden z moich mistrzów w teologii powiedział kiedyś, Ŝe teologiem przestaje się być 



wtedy, gdy przestaje się wiedzieć, ile kosztuje codzienny chleb. KaŜdy chleb ma bowiem 
swoją cenę: trudu, wyrzeczenia, wyboru. Troska o codzienny chleb i odpowiedzialność za 
jego zdobywanie uczy troski o ten Inny Chleb, który zdobywamy w codzienności, który karmi 
naszą nieśmiertelność. 
 
Przebaczać i przyjąć przebaczenie. Tej tajemnicy człowiek nie zrozumie bez zrozumienia 
faktu bycia obrazem Boga. Prawa, normy i reguły nie dają przebaczenia. Przebaczenia udziela 
osoba, gdyŜ tylko osoba moŜe dać człowiekowi nową nadzieję. JakŜe często w naszych 
zakonnych strukturach przebaczeniu nie towarzyszy nowa nadzieja. Przebaczam, ale potrafię 
wyciągać wnioski z doświadczenia. JakŜe często doświadczenie zamyka na nadzieję: na jej 
przyjmowanie i dzielenie się nią. 
 
Bóg daje człowiekowi próby, ale nie wodzi na pokuszenie. To trochę tak jak gdyby 
odmawiając szczepionki przeciw wirusom mieć pretensję, Ŝe wirusy istnieją. Pretensje do 
Boga za zło w świecie ma nie ten, kto Ŝyje łaską lecz ten, kto usiłuje Ŝyć bez niej. Bóg daje 
łaskę, która sprawia, Ŝe pokusa nas omija. Nie jest zatem Bogiem, który kusi. Nie kusi On ani 
złem w świecie, ani łatwym Ŝyciem w łasce. Bóg daje łaskę, bo daje siebie. Świat nie czeka 
na producentów chrześcijańskich filmów grozy. Świat czeka na łaskę odkupienia i na nas jako 
świadków tej łaski. Ale Ŝeby ją dać, trzeba nią Ŝyć. 
 
Św. Jan Złotousty mawiał, Ŝe przyczyną wszystkich upadków i nieszczęść, na które ludzie się 
uskarŜają nie jest diabeł, lecz ludzkie niedbalstwo. W czasie Jubileuszu odnowienia 
zgromadzenia moŜe warto pomyśleć i o tym. Nie tylko o grzechach popełnionych, ale o 
wszystkich naszych zaniedbaniach – tych osobistych i tych wspólnotowych. Zaniedbanie 
pokazuje, Ŝe człowiek nie zrozumiał istoty miłości. Miłość bowiem to nie tylko nie-grzech. 
Wejście w grzech to dolna granica miłości. Górnej nie ma, gdyŜ Bóg jest Miłością. I dlatego 
kaŜde zaniedbanie miłości jest grzechem, gdyŜ człowiek przyjmuje łaskę BoŜą na próŜno. 
 
Na koniec powróćmy do dokumentu, od którego rozpoczęliśmy: Duc in altum… Wśród 
róŜnych wskazań dokument przywołuje konieczność formacji stałej. Wydaje się to 
szczególnie waŜne, gdyŜ grozi nam pokusa Ŝycia duchowego na wzór pospolitego ruszenia. 
Będą jubileusze, wielkie święta, wtedy znowu będziemy rozdzierać szaty i nakładać wory 
pokutne. A wystarczyłoby przejąć się bardziej formacją stałą i permanentną. Zadać sobie 
pytanie (kaŜdy na swoim odcinku): jak korzystam z propozycji formacji stałej, jak proponuję 
formację stałą, czy jako przełoŜony kładę na szali prawdziwe racje zwalniając podwładnego z 
formacji stałej? Dopiero, kiedy odpowie się na te konkretne pytania, wtedy moŜna rozdzierać 
szaty i nakładać wór. Formacja stała jest bowiem mniej kosztowna niŜ kupowanie nowych 
ubrań po kaŜdym nawróceniu. 
 
Zakończę tę krótką refleksję słowami przywoływanego juŜ dokumentu (nr 25): Rozpocząć na 
nowo od Chrystusa oznacza patrzeć na Jezusa Eucharystię: Jego, którego się celebruje, 
którego przyjmuje się do serca, o którym daje się świadectwo w Ŝyciu. ZaŜyłość z Chrystusem, 
upodobnienie do Niego, całkowite upodobnienie z Nim, do czego osoby konsekrowane są 
wezwane ze względu na swoje powołanie, urzeczywistnia się, wychodząc od Eucharystycznej 
Ofiary. Ona uczy kochać i przebaczać, w niej widać, Ŝe Ŝycie braterskie jest owocem i 
znakiem miłości Ojca przyjętej w Synu i doświadczanej pomiędzy braćmi. W niej posługa 
apostolska wzrasta do tego, co jest niezbędnym warunkiem skuteczności Ŝycia braterskiego. 
[…] Z Eucharystii rodzi się bowiem duchowość komunii, tak bardzo konieczna dla podjęcia 
dialogu miłości, którego dzisiejszy świat potrzebuje. 
 



Pytania do refleksji: 
1. Jaka forma jubileuszu jest mi bliŜsza: atmosfera święta, zjazdów i sympozjów czy 

uczciwej refleksji nad własnym Ŝyciem, które sprawi, Ŝe święto moŜe trwać? 
2. Czy znam swoją godność: dziecka BoŜego, zakonnika, kapłana? O czym więc 
świadczą moje małe odejścia od Boga? 

3. Czy myśląc o bracie widzę w nim narzędzie BoŜej miłości w stosunku do mnie? 
MoŜe wobec łatwości plotkowania w naszych wspólnotach, połoŜyć w widocznym 
miejscu kamień z napisem: kto jest bez grzechu, niech rzuci pierwszy! 

4. Czy potrafię kochać, tak po prostu, chciałoby się powiedzieć po człowieczemu? 
Łaska bazuje na naturze, a nie ma natury zakonnej. JeŜeli nie potrafię kochać jako 
człowiek, po prostu nie potrafię kochać. 
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