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Ksiądz Amadeu Cencini w swojej ksiąŜce „śyć w pojednaniu” opowiada ciekawą historię 
którą pragnę przytoczyć: „Pewna siostra zakonna jechała w pociągu. Uczestniczyła w 
rekolekcjach duchowych i wracała do swojej wspólnoty. Czuła się szczęśliwa i radosna. 
Prawdopodobnie pokazywała to po sobie, dlatego Ŝe w pewnym momencie pani, która 
siedziała naprzeciw niej, powiedziała: siostro, siostra jest taka radosna, Ŝe zupełnie nie 
wygląda na zakonnicę”. Myślę, Ŝe to zdanie moŜe być prowokującym punktem wyjścia dla 
naszej refleksji na temat radości z przeŜywania naszego powołania do Ŝycia zakonnego i 
mariańskiego.  

Faktycznie, bardzo często wydaje się, Ŝe nasze Ŝycie chrześcijańskie i konsekrowane nie 
odznacza się radością kogoś, kto odnalazł skarb ukryty w roli czy teŜ drogocenną perłę o 
których mówi Ewangelia. TakŜe nasze zaangaŜowanie apostolskie nie objawia radości 
płynącej z przeŜywiania wiary oraz z faktu bycia wybranym przez Chrystusa. Czasami nawet 
ten kto patrzy na nas, moŜe odnieść wraŜenie, Ŝe źle wybraliśmy drogę naszego Ŝycia lub teŜ 
Ŝe Ŝałujemy dokonanego wyboru. Myślę jednak, Ŝe w znakomitej większości jest inaczej. 
Pewnie istnieją i ci, co Ŝałują swojego wyboru, lecz – taką mam nadzieję – są to przypadki 
rzadkie.  

MoŜemy przytaczać przeróŜne powody naszego smutku, złego humoru czy frustracji. Powody 
te mogą być bardzo uzasadnione i prawdziwe. Nasze prace, które często okazują się trudne, 
róŜnorakie przeszkody napotykane podczas wykonywania naszej misji, niedoskonałości, a 
nawet grzechy tych, którzy Ŝyją obok nas i spełniają tę samą misję, ograniczenia samego 
Kościoła, który jest święty, ale zarazem złoŜony z ludzi, którzy są grzeszni, nasze własne 
niedoskonałości, ograniczenia i grzechy, problemy świata, w którym Ŝyjemy i który coraz 
bardziej oddala się od Boga i wydaje się nie zwaŜać na słowo Ŝycia, które głosimy. Wszystkie 
te problemy i trudności docierają do nas, wlewając lęk i niepewność do naszych serc. 
Czasami wydaje się, Ŝe pielęgnujemy powagę do tego stopnia, Ŝe przeszkadza nam w 
przeŜywaniu naszego powołania jako daru, który przyjmuje się z radością. 

Mimo to, nasze chrześcijaństwo i nasze powołanie powinny być źródłem radości i entuzjazmu 
przeŜywanych zarówno na poziomie materialnym, jak teŜ duchowym. Rzeczywistość ta 
powinna stwarzać w nas radość i zadowolenie, o których mówi Paweł VI w adhortacji 
apostolskiej Gaudete in Domino (GD). W tym dokumencie papieŜ nie zamyka oczu na trudną, 
czasami nawet dramatyczną sytuację, w której znajduje się świat, ale zarazem mówi: 
„pomimo wszystko, sytuacja ta nie moŜe stać na przeszkodzie w mówieniu o radości, w 
oczekiwaniu na radość”.  



 

Zastanawiając się nad tematem radości płynącej z naszego mariańskiego Ŝycia oraz 
powołania, musimy pamiętać o naszej duchowej i ludzkiej naturze. Dlatego Ŝe w nas są 
obecne obydwa aspekty i są one nieodłączne od naszego człowieczeństwa.  

Radość w jej aspekcie naturalnym jest odpowiedzią człowieka na naturalną skłonność do 
samorealizacji swojego bytu i swojego szczęścia. Zbytecznym jest dodawanie, Ŝe to właśnie 
Bóg tak stworzył ludzkie serce wlewając w nie to właśnie pragnienie, będące podstawą 
praktycznie wszystkich świadomych decyzji podejmowanych w naszym Ŝyciu (GD). Serce 
ludzkie jest ciągle niespokojne i poszukuje pełni radości, przypominając słowa św. 
Augustyna.  

Jednak to naturalne pragnienie zaszczepione w naszych sercach, podobnie jak wszystkie inne 
dziedziny Ŝycia ludzkiego, moŜe być źle ukierunkowane, wypaczone lub nawet zniszczone 
przez okoliczności Ŝycia, przez nieodpowiednie wybory, których dokonujemy i przez grzech. 
Dlatego właśnie spotykamy tyle osób, które straciły nadzieję na szczęście i juŜ nie wierzą, Ŝe 
jest ono moŜliwe. ZauwaŜamy tylu ludzi, takŜe wśród osób konsekrowanych, którzy są w 
stanie widzieć jedynie strony negatywne, tylko to, co jest słabe i ograniczone, stając się w ten 
sposób zgorzkniałymi. Pozostają jakby zaślepieni na dobro i piękno, którymi Ŝycie nas 
obdarza. Jesteśmy więc zaproszeni do podjęcia „cierpliwego uczenia się lub ponownego 
odkrywania smaku wielorakich radości, które Stworzyciel kładzie na drodze ludzkiego Ŝycia: 
radość z samego istnienia; radość ze szczerej i poświęcającej się miłości; uspakajająca radość 
przyrody i milczenia, radość z pracy spełnianej w oddaniu i poświęceniu” (GD). Wszystkie te 
typy radości przynaleŜą do naszego człowieczeństwa i kaŜdy z nas moŜe je kultywować i 
rozwijać. Chrześcijanin jest powołany do ich oczyszczania oraz rozwoju, ale nigdy do 
odrzucenia, dlatego Ŝe radość płynąca z wiary zakłada, Ŝe jesteśmy w stanie doświadczać 
radości naturalnych.  

Przechodząc na głębszy poziom, docieramy do rzeczywistości, którą moŜemy określić jako 
radość chrześcijańska. Ta zaś moŜe być określona jako „duchowe uczestnictwo w 
nieograniczonej radości, Boskiej a zarazem ludzkiej, która wypełnia serce Jezusa Chrystusa 
uwielbionego” (GD). W tym znaczeniu źródłem radości nie jest juŜ impuls naturalny, lecz 
zaproszenie, albo powołanie, które Bóg kieruje do ludzkości od pierwszych chwil, gdy 
skierował swój głos do ludzi w Starym Testamencie, przygotowując i uprzedzając moment 
nadejścia Jego Królstwa. MoŜemy więc stwierdzić, Ŝe radość opisana i przeŜywana w 
perspektywie nadziei w Starym Testamencie, w Chrystusie znajduje swoje dopełnienie. To 
zaprasza nas do odczytania Ewangelii Chrystusa jako wielkiego zaproszenia do radości. 
Zresztą wszyscy o tym wiemy, Ŝe samo słowo Ewangelia oznacza w swojej etymologii dobrą 
nowinę, dlatego samo z siebie zawiera zaproszenie do radości. Ta właśnie logika przepełnia 
Ewangelię od początku do samego końca.  

Spoglądając z tej perspektywy ze zdziwieniem odkrywamy, jak bardzo to zaproszenie do 
radości ewangelicznej jest obecne w słowach i czynach Chrystusa. JuŜ samo przyjście 
Chrystusa staje się źródłem radości: „nie bójcie się, oto wam zwiastuję dobrą nowinę, która 
rozraduje cały lud” (Łk 2,10). Jeszcze przed narodzeniem Chrystusa opisane jest wydarzenie, 
które nas odsyła do tej właśnie radości. Podczas nawiedzenia Maryi u swojej krewnej 
ElŜbiety, nienarodzony jeszcze Jan Chrzciciel porusza się z radości w łonie ElŜbiety, dzięki 
obecności Dzieciątka Jezus (por. Łk 1,44). Tę scenę ewangeliczną dopełnia odpowiedź Matki 
Boga w Magnificat, gdy Maryja wyraŜa swoją radość na płaszczyźnie cielesnej i duchowej 
poprzez hymn, który przypomina i ogłasza cuda dokonane przez Boga w historii zbawienia 
ludzkości i w Jej własnej historii Ŝycia.  



 

Rozpoczynając swoją misję, Chrystus przedstawia się jako Namaszczony przez Ojca do 
zwiastowania dobrej nowiny, która będzie radością i wyzwoleniem ubogich, uciskanych i 
więźniów (por. Łk 4,18). Chrystus wprowadza to w Ŝycie poprzez zwiastowanie Królestwa 
BoŜego uobecniającego się w osobistej historii człowieka. Do opisu tego Królestwa, Chrystus 
wielokrotnie uŜywa obrazów, które mówią o radościach cielesnych, takich jak: uczta 
świąteczna, święto zaślubin, radość matki z porodu swojego dziecka i wiele innych obrazów 
pochodzących z konkretnego doświadczenia ludzkiego Ŝycia. W przypowieściach 
miłosierdzia (Łk 17), na zakończenie kaŜdej z nich spotykamy zaproszenie: „cieszcie się wraz 
ze mną”.  Jest to zaproszenie pasterza, który odnalazł swoją zagubioną owcę, kobiety, która 
odnajduje zagubioną drachmę, ojca, który odzyskuje swojego syna. Wszystkie te głosy są 
głosem Boga, który zaprasza człowieka do uczestnictwa w Jego radości. Radość jest 
integralną częścią królestwa BoŜego. Jednak Chrystus nie tylko zwiastuje radość. Jest On 
takŜe nosicielem radości konkretnej poprzez zaangaŜowanie i pomoc tym, którzy byli 
poniŜani, chorzy, uciskani przez grzech i przez diabła lub teŜ zranieni rzeczywistością 
śmierci. Gdy więc On uzdrawia chorych, gdy wyzwala opętanych przez szatana, gdy 
przebacza grzesznikom i zmarłym przywraca Ŝycie, prowokuje w ten sposób wybuch nowej, 
darmowej radości w Ŝyciu tych wszystkich osób, rodzin i wspólnot dotkniętych Jego łaską 
(por. Łk 13,17). 

Chrystus zaprasza swoich uczniów do uczestnictwa w Jego radości. Pragnie On, aby Jego 
radość stała się takŜe ich doświadczeniem i aby była ona przeŜywana z całą mocą (por. J 
15,11). Wiemy jednak, Ŝe radość, którą nam proponuje Chrystusowa Ewangelia nie moŜe być 
dobrym samopoczuciem psychicznym i czysto ludzkim zadowoleniem. Chrześcijańska radość 
jest wezwaniem do wstąpienia na drogę podjęcia projektu Chrystusa, który prowadzi 
człowieka do włączenia się w dynamikę ofiary z siebie prowadzącej przez krzyŜ do 
zmartwychwstania. Sam Chrystus podąŜał tą drogą. Nie jest moŜliwym myśleć o 
chrześcijańskiej radości, która prowadzi w innym kierunku. Aby móc zrozumieć tajemnicę 
Chrystusowej radości koniecznym jest zagłębienie się w jej podstawową przyczynę, a jest nią 
miłość łącząca Go z Ojcem. To ona stoi w centrum Chrystusowej radości. Nasza radość takŜe 
powinna być radością tego, kto w swoim duchu słyszy ten sam głos skierowany do Niego: 
„oto mój syn umiłowany”. Tak jak Chrystus, wszyscy którzy dają się wypełnić tą miłością, 
będą odpowiadać na nią poprzez Ŝycie poświęcone spełnianiu woli BoŜej. Tylko w ten sposób 
staje się moŜliwym mówienie o radości i odkrywanie jej w rzeczywistości, nawet wtedy, gdy 
ta rzeczywistość prowadzi do wyrzeczenia się siebie samego, czy teŜ do krzyŜa.  

Trzecia część naszej refleksji zaprasza nas do zwrócenia uwagi na nasze Ŝycie konsekrowane 
i nasze mariańskie powołanie, jako ostateczne źródło naszej materialnej i duchowej radości. 
Jest ona zakorzeniona w radości chrześcijańskiej i ubogaca się o elementy specyficzne w 
takim samym stopniu w jakim nasze powołanie jest specyficznym. Radość ta rozwija się na 
poziomie naszego bytu i naszej egzystencji zwróconych do Chrystusa.  

Przede wszystkim radość konsekrowanych powinna się rodzić ze świadomej wdzięczności za 
to, Ŝe pomimo wszystkich naszych ograniczeń i ludzkich słabości, Bóg Ojciec nas ukochał i 
nas wybrał, abyśmy byli naśladowcami Jego Syna. Konsekracja zakonna pogłębia w nowy i 
szczególny sposób konsekrację chrzcielną i ukierunkowuje nasze Ŝycie na Chrystusa. W tym 
właśnie sensie głębia naszego jestestwa ulega przemianie. Przyjmując tę prawdę w wierze, 
stanie się ona źródłem naszej ludzkiej i chrześcijańskiej radości. Radości, która rodzi się z 
głębi naszej konsekracji, promieniuje na nasze Ŝycie i objawia się na naszym obliczu oraz w 
naszych czynach. Wielokrotnie jednak, nasza ludzka świadomość nie jest dostatecznie 
oświetlona tą prawdą. Taki brak jasności rodzi w osobach konsekrowanych potrzebę 
poszukiwania radości zastępczych, bardziej lub mniej niewinnych, zawsze jednak 



 

niedoskonałych w porównaniu z fundamentalną radością rodzącą się z naszej konsekracji. 
Błogosławiony Jerzy, stawia nam bardzo aktualne pytanie: „czy rzeczywiście 
wykorzystujemy te dobra którymi obdarzył nas Bóg powołując nas do tego stanu Ŝycia? Czy 
nie błądzimy po świecie i gdy pojawiają się trudności nie pozwalamy się zdominować 
zniechęceniu?” (Konferencje ascetyczne).  

Gdy pozwolimy, aby świadomość tej prawdy przeniknęła nasze serce, wówczas nasze Ŝycie 
nabiera kierunku oraz głębokiego sensu który przekracza nasze ludzkie, intelektualne i 
fizyczne zdolności. Jest ona o wiele większa niŜ dzieła, które realizujemy i sukces z naszego 
apostolatu. Gdy osoba konsekrowana doświadczy w swojej głębi, Ŝe jest ukochana i wybrana 
przez Boga, jakŜe nie odpowiedzieć na tę prawdę radością przekraczającą wszelkie konkretne 
ograniczenia? Na początku wspomnieliśmy o tym pozornym smutku i zniechęceniu, które 
wielu z nas okazuje w swoim Ŝyciu i apostolacie do tego stopnia, Ŝe w wielu miejscach 
rozpoznają nas jako osoby smutne, melancholiczne i zgorzkniałe. Być moŜe powinniśmy 
przyjrzeć się bliŜej źródłom radości, której poszukujemy. I w tym kontekście, czy nie wydaje 
się koniecznym pogłębienie sensu naszego powołania oraz owoców naszej konsekracji 
zakonnej? 

Poza tym, poprzez konsekrację zakonną jesteśmy włączeni w zbawczą misję Chrystusa i w jej 
ramach jesteśmy zaproszeni do „zwiastowania dobrej nowiny”. MoŜliwość 
współuczestnictwa w misji Chrystusa jest gestem świadczącym o zaufaniu Boga, który 
wkłada w nasze ręce to, co ma najcenniejsze: rozwój Jego Królestwa. Jeśli zrozumiemy nasze 
posłanie jako akt zaufania Boga Ojca, który powierza nam – ludziom kontynuację misji 
swojego Syna, wówczas wypełnianie tej misji stanie się dla nas źródłem radości i spełnienia 
w Panu.  

Radość przeŜywana przez konsekrowanych staje się takŜe mocnym świadectwem obecności 
wśród nas Królestwa BoŜego. Jeden z teologów Ŝycia zakonnego powiedział, Ŝe otrzymało 
ono zadanie potrójnego świadectwa: świadectwa, Ŝe Ŝycie Ewangelią jest moŜliwe; 
świadectwa szczęścia płynącego z Ŝycia Ewangelią i świadectwa skuteczności Ewangelii. 
Świadectwo to realizuje się w słowach i czynach, wyraŜających świadomość posiadania 
wielkiego skarbu.  

Delikatna radość osoby, która jest wierną oraz szczęśliwą ze swojego powołania, moŜe stać 
się silnym apelem powołaniowym. W jednej z ulotek powołaniowych, które wydano parę lat 
temu w Brazylii, powiedziano: „dobry wybór powołaniowy – szczęśliwa przyszłość”. Z 
pewnością słowa te były mocnym apelem, dlatego Ŝe dotykają one newralgicznego punktu 
ludzkiego Ŝycia: naszego pragnienia szczęścia. W tym sensie wydaje się, Ŝe odnowa Ŝycia 
konsekrowanego musi koniecznie prowadzić do ponownego odkrycia radości oraz 
entuzjazmu, którymi ma być naznaczone nasze Ŝycie. 

Kończąc, dajmy się zaprosić do spojrzenia na  ostatnie wydarzenia z naszego mariańskiego 
Ŝycia, z perspektywy Matki Boga, która śpiewa Magnificat. Beatyfikacja Ojca ZałoŜyciela, 
wszystkie obchody i refleksje, które z niej się zrodziły, obecnie obchodzony jubileusz stulecia 
odnowy naszego Zgromadzenia za przyczyną Błogosławionego Jerzego są dla nas 
niewątpliwym zaproszeniem do radości. Podobnie jak Maryja moŜemy śpiewać: „Wielkie 
rzeczy uczynił mi Wszechmocny i święte jest Jego imię”. Radość ta stanie się o tyle 
prawdziwsza, o ile pozwolimy dotknąć się innemu wezwaniu, które Bóg kieruje do nas 
poprzez te wydarzenia, wezwaniu do pogłębienia sensu naszego powołania i naszego 
mariańskiego Ŝycia. O ile pozwolimy, aby duchowa siła osoby oraz przesłanie ZałoŜyciela i 
Odnowiciela stały się dla kaŜdego z nas źródłem jedności z Bogiem Ojcem przez Chrystusa w 
Duchu Świętym.  



 

Pytania do refleksji: 

 

1. Czy potrafię korzystać z materialnych i duchowych radości, które Bóg umieszcza na 
drodze mojego Ŝycia? Czy jedynie jestem w stanie zauwaŜyć bóle, cierpienia i 
niedoskonałości, które przynosi mi Ŝycie? 

2. Potrafię spojrzeć na Ewangelię jako wielkie zaproszenie do ludzkiej i nadprzyrodzonej 
radości? 

3. W czym poszukuję realizacji oraz szczęścia mojego Ŝycia? 

4. Czy moja konsekracja i misja powierzona mi przez Boga są dla mnie źródłem 
uwielbienia i dziękczynienia Temu, który mnie wybrał i mi zaufał? 

 


