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ROZPOCZĄĆ NA NOWO OD CHRYSTUSA 
Perspektywa drogi dla marianów 

 
 
 
 
 
„Hasło Zgromadzenia: Za Chrystusa i Kościół”  (Pro Christo et Ecclesiae)1. 
 W swoim Dzienniku duchowym, bł. Jerzy Matulaitis-Matulewicz, Odnowiciel naszego 

Zgromadzenia często pisał o Chrystusie i Jego Kościele. Na przykład mówił o tym, by starać się 
energicznie czynić wszystko, co tylko moŜna dla większej chwały Chrystusa i dla dobra Jego 
Kościoła, albo teŜ wskazywał na potrzebę większego otwarcia się na światło i zwycięŜenia 
wszystkiego dla Chrystusa i Jego Kościoła. Chciał trudzić się, pracować i cierpieć dla Kościoła, a w 
tym samym czasie całkowicie łączył swoje serce z cierpieniami, próbami i ranami Kościoła2. 
Sparafrazował słowa Psalmisty, by wyrazić swoją wciąŜ rosnącą miłość do Kościoła, który zarazem 
identyfikował z Chrystusem: „O święty Kościele Katolicki, prawdziwe królestwo Chrystusa na 
ziemi, moja największa miłości! Jeśli zapomniałbym o Tobie, niech uschnie moja prawica! Niech 
zamilknę na zawsze, jeśli zapomniałbym o Tobie, jeśli przestałbym liczyć się z Tobą, moja 
najdroŜsza Matko, największa ze wszystkich moich radości! Niech te słowa rozbrzmiewają 
nieustannie w moim sercu”3. 

 Ta konferencja pragnie uświadomić, Ŝe odkrycie na nowo głębokiego znaczenia 
mariańskiego motto Za Chrystusa i Kościół, pomoŜe naszemu Zgromadzeniu odnaleźć naszą drogę 
naprzód w XXI wieku, pośród wielu wyzwań, którym aktualnie stawiamy czoła i które nas czekają 
w przyszłości. Odkrycie na nowo głębi naszego zawołania pomoŜe nam Ŝyć naszym charyzmatem: 
krzewieniem kultu tajemnicy Niepokalanego Poczęcia, naszym przychodzeniem z pomocą 
umierającym i zmarłym, naszym wspieraniem duchowieństwa diecezjalnego, wraz z nowym darem 
udzielonym wspólnocie w XX wieku, jakim jest wezwanie do głoszenia BoŜego Miłosierdzia4. 

 Ten referat jest podzielony na trzy części. W pierwszej części będę analizował sposoby, na 
które moŜemy odnowić naszą konsekrację zakonną, gdy świętujemy 100. rocznicę odnowienia 
naszej wspólnoty. Przedstawię sugestię, iŜ odkrycie na nowo duchowej natury naszej konsekracji i 
większe skoncentrowanie się na potrzebie formacji stałej pomoŜe nam iść właściwą drogą. Poprzez 

                                                           
1 Constitutions and Directory of the Congregation of Marian Fathers of the Immaculate Conception of the Most Blessed 
Virgin Mary (Stockbridge, MA: Marian Press, 2006), 13. 
2 Por. Bł. Jerzy, Journal, przekład i redakcja Sister Ann Mikaila, MVS. (Stockbridge, MA: Marian Press, 2003), 42-45 
(25-27 października 1910).  
3 Ibid., 45 (27 października 1910).  
4 Konieczne jest tutaj pewne wyjaśnienie. Poprzez uŜycie wyraŜenia „krzewienie kultu tajemnicy Niepokalanego 
Poczęcia” chcę uniknąć moŜliwych nieporozumień językowych takich jak „poboŜność do Niepokalanego Poczęcia”. 
ChociaŜ termin „kult” ma często negatywną konotację w języku angielskim, to słowa poboŜność (devotion) i 
naboŜeństwo (worship) zupełnie nie oddają znaczenia. Łaciński cultus wyraŜa troskę lub oddanie naleŜne tajemnicy. 
Tajemnica Niepokalanego Poczęcia zakłada ideę zbawczego działania Boga w Ŝyciu Matki BoŜej. Kiedy w tekście 
angielskim rodzajnik określony rozpoczyna się od duŜej litery „T” przed zwrotem „BoŜe Miłosierdzie”, to wtedy 
odnosi się on do samego Jezusa jako wcielonego Miłosierdzia. Termin „BoŜe Miłosierdzie” z rodzajnikiem 
rozpoczynającym się od małej litery „t” odnosi się do przymiotu Pana Boga, jakim jest Jego Miłosierdzie. 
 



 

2 
 

refleksję nad tekstami biblijnymi, mądrością Kościoła i naszym prawodawstwem zakonnym, ukaŜę, 
Ŝe wszystko czego potrzebujemy do odnowy, jest juŜ w zasięgu ręki.  

Druga część będzie poświęcona analizie mariańskiego motto poprzez pryzmat symboliki 
zaślubin, która w Piśmie Św. często opisuje relację Chrystusa do Jego Oblubienicy, jaką jest 
Kościół. Ta analiza przyniesie pewne implikacje, poŜyteczne dla sposobu przeŜywania naszej 
konsekracji. Wreszcie, przyjrzę się konsekwencji tego procesu, tzn. rozumieniu bycia jako daru. 
Prawdziwa natura Osób Trójcy Św. zakłada dar z siebie samego. W czasie tego roku 
jubileuszowego dla naszego Zgromadzenia, powinniśmy starać się wzrastać w naszej miłości do 
Kościoła, naśladując tym samym przykład naszego Odnowiciela, naszego ZałoŜyciela, oraz 
niezliczonych zastępów innych, którzy przeszli tę drogę przed nami z pragnieniem oddania całego 
ich serca Chrystusowi i Kościołowi. W ten sposób, nasza gorliwość będzie wzrastać, a wciąŜ 
płonąca miłość w naszych sercach całkowicie przekształci nasze Ŝycie i oblicze naszej wspólnoty. 

 
Pozwolić się nieustannie formować Chrystusowi 
 
 Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego 

Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. I rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a 
uczynię was rybakami ludzi (Mt 4, 19). Jego zaproszenie składało się z wezwania i z obietnicy. Ta 
obietnica zakładała formację, która miała uczynić z nich rybaków ludzi. Proces wzrostu i 
dojrzewania od bycia rybakami, do bycia rybakami ludzi nie był procesem łatwym. MoŜna 
zauwaŜyć pewne podobieństwa pomiędzy ich wcześniejszym zajęciem a pracą, do której powołał 
ich Jezus, ale teŜ jest o wiele więcej róŜnic pomiędzy tymi dwoma powołaniami. Musieli przejść 
przez wiele doświadczeń, aby w bólach poznać siebie samych i zrozumieć wymagania ich nowej 
słuŜby. Absolutnie podstawowym dla ich wzrostu była wola pójścia za Jezusem. Czasami Piotr 
myślał, Ŝe zna lepszą drogą i wtedy próbował kierować Jezusem. Wówczas musiał zostać srogo 
skarcony, aby nauczyć się jak iść drogą, którą Jezus chodził w czasie swojego ziemskiego Ŝycia5. 

W świetle kenozy Chrystusa i Jego akceptacji misji, jaką powierzył Mu Ojciec, Jezus 
pozwolił się prowadzić Duchowi Świętemu przez całą swoją ziemską wędrówkę. Był nieustannie 
otwarty na wolę Jego Ojca. Hans Urs von Balthasar opisywał Jezusowy sposób istnienia właśnie 
jako otwartość: „Ta otwartość jest prawdziwą podstawą Jego istnienia, dzięki której jest On 
nieustannie otwarty na przyjęcie swej misji od Ojca”6. Jezusowa otwartość i Jego fiat, będące 
odpowiedzią na wezwanie Ojca, poprzez kierownictwo Ducha Świętego, osiągnęły swoje 
spełnienie na Kalwarii. Jako Syn Ojca otrzymuje wszystko, czym On jest, Jego prawdziwą istotę 
właśnie od swego Ojca: „PoniewaŜ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę 
Tego, który Mnie posłał” (J 6, 38)7. Jezus, objawiając siebie samego, w Ewangelii św. Jana, jako 
„Ja jestem”, głosi tę prawdę w swoim pełnieniu nie swojej woli ani szukaniu nie swojej chwały, 
lecz w swoim otrzymywaniu Ŝycia, poznania, ducha, słowa, woli, uczynku, nauki, pracy i 
uwielbienia od Ojca8. 

Jezus chce nas nauczyć jak być otwartymi na prowadzenie ze strony Ducha Świętego. Przez 
wieki, załoŜyciele wspólnot zakonnych kontynuowali tę tradycję, pozwalając się kształtować 
Duchowi Świętemu. „śycie konsekrowane [...] zrodziło się ono z twórczego impulsu Ducha 
Świętego, który prowadził załoŜycieli i załoŜycielki drogami Ewangelii, wzbudzając przedziwną 
róŜnorodność charyzmatów. ZałoŜyciele, dyspozycyjni i ulegli Jego prowadzeniu, szli za 
Chrystusem bardziej z bliska, weszli w zaŜyłość z Nim i dzielili w pełni Jego misję”  9. 

                                                           
5 Zob. Mt 16, 22-23. 
6 H. Urs von Balthasar, A Theology of History (San Francisco: Communio Books, Ignatius Press), 33-34. 
7 The Holy Bible, New Revised Standard Version (Nashville: Thomas Nelson, 1989).   
8 Zob. Balthasar, A Theology of History, 30. 
9 Kongregacja Instytutów śycia Konsekrowanego i Stowarzyszeń śycia Ąpostolskiego,  Ripartire da Cristo. Rozpocząć 
na nowo od Chrystusa. Odnowione zaangaŜowanie Ŝycia konsekrowanego w trzecim tysiącleciu (Watykan: Libreria 
Editrice Vaticana, 2002), 20. Odtąd cytowane jako RDC. 
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 Kościół wzywa nas, jako marianów, abyśmy pogłębiali i rozwijali doświadczenie duchowe 

bł. Stanisława i bł. Jerzego: „Trzeba więc pozwolić się prowadzić Duchowi Świętemu ku wciąŜ 
odnowionemu odkrywaniu Boga i Jego Słowa, ku Ŝarliwej miłości do Niego i do ludzkości, ku 
nowemu zrozumieniu darowanego charyzmatu. Chodzi o połoŜenie nacisku na duchowość w 
najgłębszym tego słowa znaczeniu, jako Ŝycie według Ducha. śycie konsekrowane potrzebuje 
dzisiaj przede wszystkim zrywu duchowego, który pomoŜe w konkrecie Ŝycia odkryć ewangeliczny 
i duchowy sens konsekracji chrzcielnej i swej nowej, szczególnej konsekracji”10. Vita Consecrata 
przypomina nam, Ŝe Ŝycie duchowe musi być stawiane na pierwszym miejscu. Dlatego teŜ nasza 
wspólnota powinna stać się „prawdziwą szkołą ewangelicznej duchowości”11. 

 A co dzieje się, gdy nie pozwalamy, aby Duch Święty nas prowadzi i nami kierował? Wtedy 
moŜemy być niezdolni do odpowiedzi na BoŜe zaproszenie oraz Ŝycia misją, do której On nas 
powołuje. Pan nieustannie chce dać nam kolejną szansę odnowy tak jak uczynić to wobec swoich 
apostołów. Ani Chrystus ani Kościół nie chcą z nas zrezygnować. „Kościół nie moŜe odstąpić 
człowieka, którego «los» — to znaczy wybranie i powołanie, narodziny i śmierć, zbawienie lub 
odrzucenie — w tak ścisły i nierozerwalny sposób zespolone są z Chrystusem”12. W swojej 
Przedmowie do opublikowanego ostatnio Ratio Formationis Marianorum, o. generał Jan M. 
Rokosz MIC przypomina nam, iŜ „zmarnowanie czyjegoś powołania jest szkodą uczynioną 
człowiekowi, a poniewaŜ człowiek jest pierwszą drogą, po której winien kroczyć Kościół w 
wypełnianiu swojego posłannictwa (RH, 14), taka sytuacja staje się takŜe raną uczynioną 
Kościołowi” 13. Jest źródłem ogromnego smutku dla nas, radnych generalnych, gdy otrzymujemy 
petycje od marianów, którzy postanowili opuścić naszą wspólnotę. Jak moŜemy uniknąć takich 
sytuacji? Musimy podjąć wszelkie wysiłki, aby pozwolić się nieustannie formować Panu. 

 Pan formuje nas nie tylko dla naszego poŜytku indywidualnego i wzrostu w świętości, ale 
takŜe dla dobra wspólnoty. Wiele dokumentów Kościoła, od czasu Soboru Watykańskiego II, 
ukazywało zasadniczą korelację pomiędzy formacją i odnową Ŝycia konsekrowanego. Formacja 
zakonna, poprzez jej mocne zakorzenienie w charyzmacie, duchowości i misji poszczególnych 
wspólnot zakonnych staje się narzędziem, które – tak jak Ŝadne inne – przyczynia się do 
skuteczności, stabilności, trwałości i ciągłości odnowy, mając jednocześnie decydujący wpływ na 
rozwój i przyszłość Ŝycia konsekrowanego”14.  

 
Źródła odnowy 
 
 Dokument programowy Vita Consecrata, który został opublikowany 25 marca 1996 r. i 

ciągle „pozostaje najbardziej znaczącym i niezbędnym punktem odniesienia w kierowaniu drogami 
wierności i odnowy instytutów Ŝycia konsekrowanego [...]. Musi on być nadal zgłębiany, 
analizowany i realizowany”15. Ta adhortacja apostolska ukazuje w nowy I niezwykle świeŜy sposób 
„chrystologiczny i eklezjalny wymiar Ŝycia konsekrowanego w perspektywie teologii trynitarnej, 
która rzuca nowe światło na teologię powołania i konsekracji, Ŝycia braterskiego we wspólnocie i 
misji”. Ten waŜny dokument moŜe wciąŜ pomagać nam odkrywać na nowo wielkość łaski naszego 
własnego powołania oraz znaczenie charyzmatycznego wymiaru Ŝycia konsekrowanego. 

                                                           
10

 RDC, 20. 
11

 VC, 93. 
12

 RH, 14. 
13 Jan Rokosz MIC, Przedmowa, w:  Ratio Formationis Marianorum. Ratio zostało ostatnio opublikowane w formie 
ksiąŜkowej po angielsku, polsku, portugalsku i hiszpańsku. Nie jest ono przeznaczone nie tylko dla formatorów i 
formowanych, ale dla nas wszystkich. Jest to narzędzie tak pomyślane, by pomagać nam w naszym rozwoju, by 
zachęcić kaŜdego z nas do indywidualnej formacji ciągłej i by pomóc nam wzrastać w naszym „poświęceniu dla 
charyzmatu i misji naszego Zgromadzenia”. 
14 Ibid. 
15

 RDC, 3. 
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 Pięć lat po publikacji tego waŜnego dokumentu Kongregacja Instytutów śycia 
Konsekrowanego odbyła swe zgromadzenie plenarne w Rzymie, aby dokonać oceny przyjęcia i 
odbioru tej adhortacji. Konsekwencją tego spotkania był dokument, wydany w 2002 r. i 
zatytułowany Rozpocząć na nowo od Chrystusa. Odnowione zaangaŜowanie Ŝycia konsekrowanego 
w trzecim tysiącleciu, który to dokument jest skoncentrowany głównie na duchowości. Zastanawia 
się on nad tym, czym jest Ŝycie konsekrowane i czym się zajmuje. RozwaŜa trudności, próby i 
wyzwania, jakim my – jako osoby konsekrowane – stawiamy aktualnie czoła, a które mogą pomóc 
nam głębiej odkryć znaczenie i jakość naszego Ŝycia konsekrowanego. Te wyzwania mogą być 
przezwycięŜone poprzez odnowione zaangaŜowanie się w Ŝycie duchowe i w Ewangelię, mając w 
Chrystusie centrum i środek naszego Ŝycia. Chrystus moŜe nauczyć nas jak przeŜywać naszą 
wzajemną komunię we wspólnocie. Wreszcie, ten dokument zgłębia nasze powołanie do głoszenia 
Chrystusa światu. Powinniśmy reprezentować Jego obecność w świecie tak, aby On mógł być 
obecny przez nas w bardzo szczególny sposób. Tytuł i podtytuł dokumentu ukazują ideę nowego 
początku, rozpoczęcia na nowo, odnowienia naszej konsekracji. Jest więc niezwykle właściwe, 
abyśmy odnowione zaangaŜowanie się w Ŝycie konsekrowane uczynili przedmiotem naszego 
rozwaŜania, gdy świętujemy 100. rocznicę naszego odnowienia. Kościół liczy na nasze stałe 
poświęcenie się na rzecz takiej właśnie odnowy. 

 Jaka jest relacja pomiędzy tą odnową a ciągłą formacją? Jaki istnieje między nimi związek? 
W 1990 r. Kongregacja Instytutów śycia Konsekrowanego wydała instrukcję zatytułowaną 
Wskazania dotyczące formacji w instytutach zakonnych (Potissimum Institutioni). W sekcji 
poświęconej ciągłej formacji profesów wieczystych dokument stwierdza, Ŝe „iść za Chrystusem 
znaczy być zawsze w drodze, strzec się skostnienia i zesztywnienia, aby być zdolnym do dawania 
Ŝywego i prawdziwego świadectwa królestwu BoŜemu na ziemi”16. UŜyte w tym tekście metafory, 
odnoszące się do medycznych patologii, są coraz jaśniejsze, zwłaszcza dla nas, którzy juŜ nie 
jesteśmy w rozkwicie młodości. Sztywnienie tkanek lub kości, zachodzące na poziomie fizycznym, 
moŜe obudzić w nas zainteresowanie naszą kondycją duchową, co nie zawsze jest dla nas czymś 
oczywistym. Jeśli zaniedbujemy naszą modlitwę, praktyki duchowe i wpadamy w cynizm, czy 
nawet rozgoryczenie, moŜemy stać się coraz bardziej skostniali i zastani w naszych nałogach, 
postawach czy opiniach. Potrzebujemy Pana i Dawcy Ŝycia, aby odmłodził nas i przywrócił nam 
naszą duchową młodość. Charyzmatyczna i eschatologiczna funkcja Ŝycia zakonnego w Kościele 
wzywa nas, abyśmy zwracali szczególną uwagę na Ŝycie duchowe. Czyniąc tak, moŜemy być 
dynamicznymi świadkami Ewangelii w niespokojnym świecie potrzebującym nadziei. Nasz świat 
się zmienia w coraz szybszym tempie i pojawia się coraz więcej wyzwań dotyczących przyszłości 
chrześcijaństwa na wielu poziomach: duchowym, socjologicznym, politycznym, etc. Potrzebujemy 
formacji ciągłej, by odpowiedzieć na wyzwania naszej wiary w świetle globalnej ekonomii i 
narastającej sekularyzacji. Bez mocnych fundamentów, które daje formacja ciągła, prawdziwe Ŝycie 
i przyszłość naszego Zgromadzenia stoją pod znakiem zapytania. 

 Dla wielu z nas idea formacji w Ŝyciu zakonnym kojarzyła się wyłącznie z okresem 
nauczania u początków naszego Ŝycia zakonnego w ramach przygotowania do ślubów wieczystych 
i święceń. JednakŜe „czasy, w których Ŝyjemy, wymagają całościowego przemyślenia formacji 
osób konsekrowanych […] dlatego, Ŝe samo Ŝycie konsekrowane ze swej natury wymaga stałej 
dyspozycyjności tych, którzy są powołani. JeŜeli zatem Ŝycie konsekrowane jest w sobie samym 
«procesem stopniowego przyswajania sobie myśli i uczuć Chrystusa ku Ojcu», wydaje się 
oczywiste, Ŝe taki proces będzie trwał całe Ŝycie, angaŜując całą osobę, serce, umysł i wolę (Mt 22, 
37), i czyniąc ją podobną do Syna, który ofiaruje się Ojcu za ludzkość” 17. 

 Formacja ciągła domaga się zmiany postawy z naszej strony, poniewaŜ zakłada ona 
znacznie więcej niŜ zwyczajne postrzeganie jej w kategoriach miesięcznego skupienia w ramach 
odnowy oraz mającego miejsce co pięć lat albo teŜ nieco częściej poprzez uczestnictwo w 
renowacjach czy rekolekcjach. Musimy raczej nauczyć się jak mamy się formować poprzez całe 

                                                           
16

 PI, 67 
17 RDC, 15, cf. VC, 65. 
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nasze Ŝycie, poprzez naszą własną wspólnotę, poprzez naszych współbraci, „poprzez to, co zwykłe i 
nadzwyczajne w codzienności, zarówno poprzez modlitwę, jak i trud apostolski, w radości i w 
cierpieniu, aŜ do momentu śmierci”18. 

 W miarę jak się starzejemy, moŜe nas zacząć dręczyć brak czasu – który by się nam przydał, 
byśmy mogli zrealizować nasze sprawy – jak równieŜ coraz szybsze upływanie czasu. Czas moŜe 
być widziany jak wróg naszych pragnień zrealizowania tego, co powinno być zrealizowane. 
Natomiast jesteśmy wezwani, aby postrzegać czas jako dar. RóŜne rytmy Ŝycia zapraszają nas, 
byśmy w nie niejako weszli i znaleźli harmonię pomiędzy nami a tymi rytmami – jak spędzamy 
nasze dni, tygodnie, miesiące i lata; jak pozwalamy się formować przez rok liturgiczny. KaŜdego 
roku przeŜywamy na nowo tajemnice Chrystusowego Ŝycia. KaŜdy dzień naszego Ŝycia jest dla nas 
zaproszeniem, by rozpoczynać na nowo od Chrystusa. On uczy nas o naszym Ŝyciu i naszym 
wiecznym przeznaczeniu. „Tajemnica człowieka wyjaśnia się naprawdę dopiero w tajemnicy Słowa 
Wcielonego. Albowiem Adam, pierwszy człowiek, był figurą przyszłego, mianowicie Chrystusa 
Pana. Chrystus, nowy Adam, juŜ w samym objawieniu tajemnicy Ojca i Jego miłości objawia w 
pełni człowieka samemu człowiekowi i okazuje mu najwyŜsze jego powołanie”19. 

 
Potrzeba powołań 
 
 W wielu krajach, w których jesteśmy obecni, niepokoi nas spadek liczby powołań do naszej 

wspólnoty. Dokument Rozpocząć na nowo od Chrystusa zauwaŜa naturalną więź pomiędzy 
formacją ciągłą i animacją powołaniową: „Pierwszym owocem formacji permanentnej jest zdolność 
do codziennego przeŜywania powołania jako daru wciąŜ nowego, przyjmowanego z wdzięcznym 
sercem. Jest to dar, który wymaga odpowiedzi coraz bardziej odpowiedzialnej, świadectwa bardziej 
przekonywającego i zdolności przyciągania, aby takŜe inni mogli poczuć się wezwani przez Boga 
do tego szczególnego powołania lub do innej drogi. Osoba konsekrowana ze swej natury jest takŜe 
animatorem powołaniowym; kto bowiem jest powołany, nie moŜe nie stać się tym, który 
powołuje”20. 

 Pewien biskup zapytał kiedyś diecezjalnego duszpasterza powołań: „Jaka jest najwaŜniejsza 
rzecz, którą mógłbym zrobić na rzecz powołań do naszej diecezji?” Duszpasterz powołań odparł: 
„Beatyfikacja Waszej Ekscelencji!”. Jeśli kaŜdy z nas będzie wzrastał w świętości, to wtedy 
kandydaci do kapłaństwa i do Ŝycia zakonnego będą nieodparcie przyciągani do naszej wspólnoty 
niczym Ŝelazne opiłki do magnesu. Ciągłość Ŝycia i odnowa naszej wspólnoty zakonnej zaleŜą od 
stałego dopływu nowych kandydatów. Modlitwa o powołania musi leŜeć w centrum uwagi kaŜdego 
z nas. Jest jaskrawo ewidentne, Ŝe stała modlitwa przed wystawionym Najświętszym Sakramentem 
to szczególnie skutecznym sposób, gdy chodzi o tę intencję.  

Nasze stałe spotykanie się z Panem, poprzez nasze uczestniczenie w Jego Ŝyciu, wzywa nas, 
abyśmy głębiej przeŜywali naszą konsekrację. W ten sposób będziemy mogli stać się „widocznym 
znakiem radości, jaką Bóg obdarza tych, którzy odpowiadają na Jego wezwanie. Stąd rodzi się 
potrzeba istnienia wspólnot otwartych i zdolnych do dzielenia się ideałem swego Ŝycia z młodymi, 
gotowych iść razem z nimi, wspólnot, które pozwalają, aby stawiano im pytania o wymagania 
autentyzmu”21. Ci, którzy są powołani do wejścia w naszą wspólnotę, mogą nam przypomnieć 
naszą pierwotną odpowiedź na głos powołania i nasz zapał w wypełnianiu naszego zobowiązania. 
Zawsze pojawi się tutaj wezwanie do autentyzmu. JakŜe często moŜna usłyszeć w czasie wizytacji: 
„PrzecieŜ ten dom to nie jest dom formacyjny, ale dom apostolski!”. Ale czy przypadkiem nie 
uŜywamy tego stwierdzenia jako wymówki, by unikać tych struktur, które pomogły nam wzrastać 
w naszej odpowiedzi na powołanie w początkach Ŝycia zakonnego? Czego się obawiamy? 
Prawdopodobnie boimy się tego, czego Pan mógłby od nas zaŜądać. Przypuszczalnie lękamy się, Ŝe 

                                                           
18

 RDC, 15. 
19 Gaudium et Spes, 22. 
20

 RDC, 16. 
21

 RDC, 16. 
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moŜe On zaŜądać od nas zbyt wiele, albo Ŝe zaŜąda, byśmy zrezygnowali z czegoś, do czego juŜ 
zdąŜyliśmy się przyzwyczaić. Nie powinniśmy się obawiać zanurzenia się w głębię. Pan będzie 
nam towarzyszył na kaŜdym kroku naszego Ŝycia. 

„Duszpasterstwo powołaniowe wymaga, aby rozwijać w sobie nowe i głębsze zdolności do 
spotkania z drugim człowiekiem; aby ukazywać przez świadectwo Ŝycia charakterystyczne drogi 
pójścia za Chrystusem i drogi świętości; aby z mocą i przejrzystością głosić wolność, która 
wypływa z Ŝycia ubogiego i mającego jako jedyne bogactwo Królestwo BoŜe; aby głębia miłości 
Ŝycia czystego była pragnieniem posiadania tylko jednego serca: Chrystusowego; aby głosić moc 
uświęcenia i odnowy, zawartą w Ŝyciu posłusznym, które ma tylko jeden jedyny cel: wypełnić wolę 
BoŜą dla zbawienia świata”22. Te nowe typy spotkania są zadaniem dla nas wszystkich, a nie tylko 
dla wyznaczonych promotorów i duszpasterzy powołań. Nasza praca w duszpasterstwie 
młodzieŜowym, nasze spotkania z młodymi ludźmi w parafiach, sanktuariach, szkołach dają nam 
wiele sposobności, byśmy zarazili ich naszą miłością do Chrystusa. Zdarza się często, iŜ trudno jest 
młodym ludziom dzisiaj wyrazić pragnienia, które są w ich sercach. Jednym ze skutecznych 
sposobów w tej materii jest umiejętność podzielenia się z nimi historią swojego powołania: „Młodzi 
oczekują osób, które potrafią zaproponować styl Ŝycia autentycznie ewangeliczny i drogę 
wtajemniczenia w wielkie wartości duchowe Ŝycia ludzkiego i chrześcijańskiego. Tak więc to 
osoby konsekrowane muszą odkryć pedagogiczną sztukę budzenia i wyzwalania głębokich pytań, 
zbyt często ukrytych w sercu osób, szczególnie młodych. Towarzysząc w rozeznawaniu powołania, 
będą one sprowokowane do ukazywania źródła ich toŜsamości. Przekazywanie swojego 
doświadczenia Ŝyciowego jest zawsze przypomnieniem i ponownym ujrzeniem tego światła, które 
prowadziło do odkrycia własnego powołania”23. 

 
Nowe i szczególne wyzwania 
 
 Nowe powołania przychodzą często ze środowiska domowego znacznie mniej stabilnego 

niŜ miało to miejsce w przeszłości: „Wymagają [więc] osobowego podejścia i odpowiednich metod 
w przyjęciu ich konkretnej sytuacji ludzkiej, duchowej i kulturowej. Dlatego teŜ jest rzeczą 
konieczną przeprowadzenie rozeznania powołania w sposób pogodny, wolny od pokusy 
zwiększenia liczby lub lepszej wydajności, aby w świetle wiary i pod kątem moŜliwych 
przeciwwskazań zweryfikować prawdziwość powołania i szczerość intencji. Młodzi potrzebują 
zachęty do podejmowania wysokich ideałów radykalnego pójścia za Chrystusem i do przyjęcia 
głębokich wymagań świętości, w perspektywie powołania, które ich przerasta i moŜe przewyŜsza 
początkowy zamiar, który ich pchnął do wstąpienia do danego instytutu”24. 

 W naszej zglobalizowanej kulturze dzisiejszej, wartości światowe często sprzeciwiają się 
idei przeŜywania swego Ŝycia jako powołanie, w którym BoŜy plan rozwija się poprzez zbawcze 
spotkanie z Chrystusem w Kościele. W naszym sposobie przeŜywania powołania, istnieje wszelako 
niebezpieczeństwo, Ŝe „regułę, styl Ŝycia wspólnotowego i program apostolski” zostanie 
podporządkowany „subiektywnym wyborom, indywidualnym projektom i lokalnym 
ukierunkowaniom”25. Bł. Jerzy dostrzegał ten konkretny problem juŜ sto lat temu. W swoim 
Dzienniku duchowym zapisał: „Jest waŜnym problemem jak powinniśmy działać, Ŝeby pogodzić 
indywidualną inicjatywę z posłuszeństwem. Nasz sposób Ŝycia domaga się, aby ludzie potrafili 
działać niezaleŜnie i stosownie do sytuacji, ale z drugiej strony, aby byli świadomi swoich 
zakonnych zobowiązań – czyli byli zdolni łączyć inicjatywę i niezaleŜność z pokornym, 
doskonałym posłuszeństwem, a zarazem byli na tyle elastyczni, by dostosować się do reszty 
Wspólnoty”26. 

                                                           
22

 RDC, 17. 
23

 RDC, 17. 
24

 RDC, 18. 
25

 RDC, 18. 
26 Bł. Jerzy, Journal, s. 70 (25 stycznia 1911, par. 14). 
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 Czasy, w których Ŝyjemy, wzywają do ciągłego dialogu pomiędzy przełoŜonymi i 
podwładnymi. Bardzo pomocny w tym względzie jest znakomity dokument Posługa władzy i 
posłuszeństwo, wydany w ubiegłym roku przez Kongregację Instytutów śycia Konsekrowanego.. 
Ten dokument analizuje nasze szukanie woli BoŜej w naszym szukaniu oblicza BoŜego (por. Ps 27, 
8).  

Na ile jesteśmy zdolni do słuchania oraz jaką rolę odgrywa władza zakonna w naszym 
zmieniającym się świecie, Kościele i społeczeństwie? Zwrot ku podmiotowi, jaki dokonał się we 
współczesności, pomógł Kościołowi odkryć na nowo znaczenie, godność i wartość kaŜdej osoby, 
„jej powołania i jej darów intelektualnych, uczuciowych i duchowych oraz jej wolności i zdolności 
do nawiązywania relacji; centralnego miejsca duchowości komunii i dowartościowania środków, 
dzięki którym moŜna lepiej ją przeŜywać; innego, mniej indywidualistycznego, sposobu rozumienia 
misji, dzielonej ze wszystkimi członkami ludu BoŜego, z wynikającymi z tego formami konkretnej 
współpracy.”27. 

 Dokument analizuje potencjalne konflikty, jakie mogą się pojawić pomiędzy pragnieniem 
samo-realizacji i projektami wspólnotowymi: „Szukanie osobistego zadowolenia, zarówno 
duchowego jak i materialnego, moŜe utrudniać całkowite oddanie się na słuŜbę wspólnej misji. Zbyt 
subiektywne ujęcia charyzmatu i posługi apostolskiej mogą osłabiać współpracę i braterskie 
dzielenie się” 28. Dialog jest konieczny, aby odkryć jak moŜemy osiągnąć pewną „twórczą 
wierność” naszym duchowym i apostolskim tradycjom29. 

 Oblicze Ŝycia zakonnego się zmienia. PoniewaŜ staje się wciąŜ i wciąŜ bardziej 
wielokulturowe, dlatego teŜ nasza wspólnota będzie się ubogacać tą kulturową róŜnorodnością. 
Część naszej ciągłej formacji jest związana z formacją kulturową: „Z tego teŜ powodu wymaga się 
większego przygotowania z zakresu filozofii, teologii, psycho-pedagogiki oraz głębszego 
ukierunkowania na Ŝycie duchowe; bardziej odpowiednich wzorców odpowiadających kulturom, w 
których rodzą się nowe powołania; dobrze przemyślanych programów formacji permanentnej, a 
przede wszystkim wzywa się do tego, aby do formacji zostały przeznaczone najlepsze siły, nawet 
gdyby wymagało to znacznych ofiar. Zadaniem pierwszoplanowym jest włączenie do formacji osób 
wykwalifikowanych i odpowiednio przygotowanych”30. Jest to temat, nad którym bł. Jerzy często 
rozmyślał. A nasze Konstytucje przypominają nam, Ŝe „Zgromadzenie nigdy nie waha się dla 
zachowania i udoskonalenia swego organizmu przeznaczać i przygotowywać ludzi najlepszych. Na 
stanowiska wychowawców i profesorów naleŜy wybierać członków odznaczających się nie tylko 
znajomością wychowanków oraz wszechstronnym doświadczeniem ludzi i rzeczy, lecz takŜe 
roztropnością i poboŜnością” 31. Bł. Jerzy był natchnieniem dla nowych członków odnowionej 
wspólnoty nie tylko przez treść swego nauczania, ale takŜe przez styl swojego Ŝycia. RównieŜ jako 
biskup wileński starał się zachować dyscyplinę Ŝycia zakonnego. Nigdy nie zapominał, Ŝe nasi 
współbracia są największym bogactwem wspólnoty i Ŝe w formacji naleŜy unikać pośpiechu. 
Potrzeba czasu, Ŝeby dobrze uformować zakonnika. 

 PoniewaŜ kontynuujemy naszą pracę w Afryce i mamy nadzieję na rozwój naszej posługi w 
Azji, niewątpliwie przyjdzie nam zmierzyć się z tematami dotyczącymi inkulturacji. Mam tutaj na 
myśli następujące pytania: W jaki sposób powinniśmy ucieleśniać Ŝycie konsekrowane? A w jaki 
sposób adoptować formy duchowości i apostolat? Jakie są róŜnice w postrzeganiu metod 
zarządzania w róŜnych kontekstach kulturowych? Na czym polegają róŜnice w podejściu do 
formacji? Jakie są stawiane pytania odnośnie do uŜywania zasobów, dóbr materialnych i realizacji 
naszej misji w rozmaitych kontekstach?  

                                                           
27 Kongregacja Instytutów śycia Konsekrowanego i Stowarzyszeń śycia Apostolskiego, Instrukcja Posługa władzy i 
posłuszeństwo (Faciem tuam, Domine, requiram), 3. Odtąd instrukcja cytowana jako FTDR. Por. Jan Paweł II, List 
apostolski Novo millennio ineunte (6 stycznia 2001), 43-45; Vita consecrata, 46, 50. 
28

 FTDR, 3. 
29

 Por. VC, 37. 
30

 RDC, 18. 
31

 C, 150. 
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Widziałem fascynującą rzecz na Filipinach, kiedy byłem tam w bieŜącym roku. W 
Mindanao, nasi księŜa odprawiają Mszę św. w obszernej tymczasowej kaplicy, zanim nie zostanie 
wybudowany nowy kościół dla potrzeb sanktuarium. KaŜdego dnia, po Mszy św., nasi zakonnicy 
korzystają z przenośnego komputera, projektora i ekranu, aby razem z wiernymi odmówić 
nieszpory i modlitwy mariańskie, które zostały wpisane w komputer przez naszego filipińskiego 
postulanta. 

 PapieŜ Jan Paweł II nieustannie zapraszał nas, zakonników, abyśmy rozpoczęli na nowo od 
Chrystusa „kontemplując Jego Oblicze, dając uprzywilejowane miejsce drogom duchowości jako 
Ŝycie, pedagogia i duszpasterstwo. «Kościół potrzebuje takŜe waszego wsparcia, drodzy bracia i 
siostry konsekrowani, aby przebyć ten nowy odcinek drogi zgodnie ze wskazaniami, jakie 
zawarłem w liście apostolskim Novo millennio ineunte: kontemplować oblicze Chrystusa, na nowo 
rozpoczynać od Niego, dawać świadectwo Jego miłości»”32. Tylko wtedy Ŝycie konsekrowane 
znajdzie nową witalność, która pozwoli mu być w słuŜbie całego Kościoła i całej ludzkości. 

 
Chrystus i Kościół: Tajemnica zaślubin 
 
 W homilii wygłoszonej podczas swojego ingresu jako arcybiskupa Nowego Jorku, w 

oktawie wielkanocnej 2009, ks. bp Timothy Dolan powiedział: „[...] w tym wszystkim nie chodzi o 
Timothy Dolana, ani o kardynałów czy biskupów, ani o księŜy i zakonnice, ani nawet o rodzinę i 
ukochanych przyjaciół. Nie o to chodzi. Ale chodzi o dwoje ludzi: o Niego i o Nią [...]. Tu chodzi o 
Jezusa i o Jego Oblubienicę – Kościół. Albowiem, jak pytał de Lubac: «Co wiedziałbym 
kiedykolwiek o Nim bez Niej?»”. 

 Przekracza zakres tej krótkiej konferencji usiłowanie wyczerpującej analizy bogatej 
tajemnicy Chrystusa i Kościoła. JednakŜe, chciałbym krótko naszkicować relację istniejącą 
pomiędzy Chrystusem a Kościołem (która obejmuje Maryję jako obraz Kościoła i jako naleŜącą do 
Kościoła), abyśmy w ten sposób mogli lepiej odnowić nasze Ŝycie konsekrowane. 

 Kiedy Dziennik duchowy bł. Jerzego był opublikowany po raz pierwszy po angielsku w 
1974 roku, nosił tytuł W słuŜbie Kościoła. JednakŜe było to tłumaczenie oryginału włoskiego, który 
ukazał się w 1963 roku, w opracowaniu ks. Vincenzo Cusumano, który zatroszczył się takŜe o notę 
biograficzną do włoskiego przekładu Dziennika duchowego. Ale oryginalny włoski tytuł jest 
całkowicie inny: Innamorato della Chiesa (Zakochany w Kościele). Wzniosłą retorykę bł. Jerzego 
odnośnie do Kościoła znacznie lepiej oddaje termin „zakochanie” niŜ po prostu „słuŜba”. 

 Pismo św. moŜe pomóc nam zrozumieć tę relację miłości pomiędzy Chrystusem i Jego 
Kościołem, jaką On sam zaprasza nas, byśmy pojęli i naśladowali. Słynny fragment z Listu do 
Efezjan na temat tej wielkiej tajemnicy zyskał ostatnio trochę więcej uwagi w kręgach 
teologicznych, poniewaŜ PapieŜ Jan Paweł II poświęcił temu passusowi biblijnemu cykl katechez 
podczas swoich audiencji generalnych, które to katechezy ukazały się w formie ksiąŜkowej33. 
Bardzo przydatna tutaj będzie krótka analiza tego tekstu, by dzięki temu lepiej zrozumieć miłość, 
jaką bł. Jerzy Ŝywił w stosunku do Kościoła. 

„Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej! śony niechaj będą poddane 
swym męŜom, jak Panu, bo mąŜ jest głową Ŝony, jak i Chrystus – Głową Kościoła: On – Zbawca 
Ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i Ŝony męŜom – we wszystkim. MęŜowie 
miłujcie Ŝony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, 
oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby osobiście stawić przed sobą Kościół 
jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i 
nieskalany. MęŜowie powinni miłować swoje Ŝony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją Ŝonę, 
siebie samego miłuje. PrzecieŜ nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz 
[kaŜdy] je Ŝywi i pielęgnuje, jak i Chrystus – Kościół, bo jesteśmy członkami Jego Ciała. Dlatego 

                                                           
32 RDC, 19; Por. Jan Paweł II, Homilia z 2 lutego 2001: L’Osservatore Romano, 4 lutego 2001, s. 4. 
33 Zob. Jan Paweł II, Man and Woman He Created Them, A Theology of the Body, tłumaczenie, wprowadzenie i indeks 
Michael Waldstein (Boston: Pauline Books and Media 2006). 
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opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z Ŝoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica 
to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. W końcu więc niechaj takŜe 
kaŜdy z was tak miłuje swą Ŝonę jak siebie samego! A Ŝona niechaj się odnosi ze czcią do swojego 
męŜa!” (Ef 5, 21-33)34. 

 Pierwszorzędnym celem tego fragmentu jest zachęcenie chrześcijan z Efezu, aby spojrzeli 
na małŜeństwo chrześcijańskie jako na bezwarunkowe pójście za Chrystusem oraz by zobaczyli w 
takim małŜeństwie odbicie relacji pomiędzy Chrystusem a Kościołem. MałŜeństwo oczywiście nie 
jest jedyną drogą naśladowania Chrystusa. W Pierwszym liście do Koryntian św. Paweł 
przedstawia dziewictwo jako drogę uprzywilejowaną (por. 1 Kor 7, 7-8; 32). My, którzy złoŜyliśmy 
profesję rad ewangelicznych oraz ci spośród nas, którzy otrzymali święcenia, jesteśmy powołani do 
szczególnej duchowej relacji z Kościołem. Jesteśmy zatem winni uległość Chrystusowi i 
Kościołowi. 

 Chrystus chce przedstawić sobie samemu Kościół jako oblubienicę. Tradycyjnie była to rola 
przyjaciela pana młodego, lecz Chrystus bierze na siebie równieŜ tę rolę słuŜebną. Pragnie, aby 
oblubienica była „chwalebna, nie mająca skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby 
była święta i nieskalana”. Maryja Niepokalana najdoskonalej ucieleśnia ten ideał Kościoła. Dlatego 
właśnie jest Ona Ŝywą ikoną tego, czym Kościół w swojej pełni powinien się stać. 

 Naśladując Maryję, wszystkie nasze wysiłki na rzecz odnowy muszą być realizowane w 
bliskim zjednoczeniu z Jej Synem i z Kościołem. Perfectae Caritatis wylicza cały szereg waŜnych 
zasad, które powinny być przestrzegane w odnowie Ŝycia zakonnego. Przede wszystkim, odnowa 
musi mieć miejsce pod natchnieniem Ducha Świętego i pod kierunkiem Kościoła. Naśladowanie 
Chrystusa ukazane w Ewangelii musi być najwyŜszą regułą naszego Zgromadzenia. Powinniśmy 
być wierni wyjątkowości naszego instytutu poprzez odkrycie na nowo naszych tradycji i 
patrymonium. Jest to coś, co my, marianie, powinniśmy kontynuować w świetle materiałów, które 
dopiero niedawno zostały opublikowane i które wciąŜ czekają na wydanie w niektórych językach, 
w jakich posługujemy. Musimy nadal uczestniczyć w Ŝyciu Kościoła we wszystkich z Jego 
róŜnorakich inicjatyw i przedsięwzięć. Potrzeba nam zrozumienia współczesnych ludzi, a takŜe 
uwarunkowań czasów, w jakich Ŝyjemy oraz potrzeb Kościoła, abyśmy mogli dokonać właściwej 
oceny tego, jak nasz charyzmat moŜe przemawiać do dzisiejszego świata. PoniewaŜ celem naszego 
Ŝycia jest Ŝycie ślubami, dlatego teŜ Ŝadne plany czy strategie nie będą skuteczne bez głębokiej 
odnowy duchowej35. 

 Szósty rozdział Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium, mówi o 
zakonnikach. Jest on zapisany bezpośrednio po rozdziale dotyczącym powołania do świętości. 
Dokument stwierdza: „Choć więc stan, który opiera się na profesji rad ewangelicznych, nie dotyczy 
hierarchicznej struktury Kościoła, naleŜy on jednak nienaruszalnie do jego Ŝycia i świętości” 36. 
Wiele lat wcześniej, bł. Jerzy zapisał w swoim Dzienniku: „Wydaje mi się, Ŝe kaŜdy z nas w swoim 
Ŝyciu osobistym powinien: 1. postawić na pierwszym miejscu swój duchowy rozwój, swoją 
osobistą świętość; 2. wówczas, powinien szczerze starać się pracować na rzecz utrzymania 
dyscypliny, porządku i ducha Wspólnoty”37. W innym miejscu przedstawia jak to uczynić w bardzo 
praktyczny sposób: „Naszym obowiązkiem jest szukanie doskonałości: udoskonalać siebie samych 
i pomagać stawać się doskonałymi innym ludziom oraz ich dziełom. Pogłębiamy nasze Ŝycie 
duchowe poprzez wybieranie tych duchowych ćwiczeń, które najlepiej pomagają nam przeŜywać 
Ŝycie nadprzyrodzone z większą świadomością; takich jak, na przykład, czysta, nadprzyrodzona 
intencja (która powinna stać się codziennym przyzwyczajeniem), ogólny i szczegółowy rachunek 
sumienia, medytacja, czytanie duchowne, dobra i sumienna spowiedź, oraz miesięczne 
podsumowanie naszego duchowego postępu wobec naszego kierownika z całą szczerością i 
jawnością. Na wszystkich innych płaszczyznach szukajmy doskonałości, uŜywając naszego czasu 

                                                           
34 Teksty polskie wg Biblii Tysiąclecia. 
35

 Por. PC, 2. 
36

 LG, 44. 
37 Bł. Jerzy, Journal, s. 38 (24 października 1910, paragraf 6). 
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tak produktywnie jak to tylko moŜliwe poprzez nabywanie specjalnych umiejętności, niezaleŜnie od 
naszego ogólnego wykształcenia, oraz poprzez składanie wobec naszego przełoŜonego 
kompletnego sprawozdania z naszego zewnętrznego Ŝycia i pracy”38. ZauwaŜa on ponadto, iŜ w 
miarę jak czynimy jakieś postępy, powinniśmy pomagać innym, aby oni takŜe mogli iść naprzód. 
Stajemy się doskonałymi, gdy pomagamy innym wzrastać w świętości. 

 Tajemnica Kościoła idzie w kierunku świętości Jego członków. Mówiąc o Kościele w 
pierwszym rozdziale Lumen Gentium ojcowie soborowi uŜyli wielu obrazów, by opisać tę wielką 
tajemnicę. Pośród nich pojawiają się biblijne obrazy ludu, ciała, oblubienicy, owczarni, niwy, domu 
BoŜego, Jerozolimy, naszej matki, itd. Gdy jest mowa o Kościele jako oblubienicy, czytamy: 
„Chrystus miłuje Kościół jak oblubienicę swoją, stawszy się wzorem męŜa miłującego swoją Ŝonę, 
jak własne ciało (por. Ef 5, 25-28, sam zaś Kościół poddany jest Głowie swojej (tamŜe, 23-24). 
«PoniewaŜ w Nim cała pełnia bóstwa zamieszkuje cieleśnie» (Kol 2, 9), Kościół, który jest Jego 
ciałem i pełnością, napełnia boskimi darami swoimi (por. Ef 1, 22-23), aby zdąŜał i doszedł do 
wszelkiej pełności BoŜej (por. Ef 3, 19)”. Kościół jest ciałem Chrystusa, ale jest takŜe Jego 
oblubienicą, Jego pełnością. 

 Tajemnica Kościoła jest następnie analizowana w ostatnim rozdziale Lumen Gentium 
dotyczącym Najświętszej Dziewicy Maryi. Szkoda, Ŝe decyzja o włączeniu rozdziału o Maryi do 
tego dokumentu o Kościele nie mogła być podjęta łatwiej i prędzej w czasie Soboru, dzięki czemu 
dyskusja teologiczna o Maryi i Kościele mogłaby być przeprowadzona w sposób bardziej 
organiczny i systematyczny. W ósmym rozdziale czytamy, Ŝe Maryja jest ściśle związana z 
Kościołem: „W tajemnicy bowiem Kościoła, który sam takŜe słusznie nazywany jest matką 
i dziewicą, Błogosławiona Dziewica Maryja przodowała najdoskonalej i osobliwie, stając się 
wzorem dziewicy i zarazem matki”39. Symbolika małŜeńska w odniesieniu do Kościoła jest tutaj 
wspomniana, ale nie rozpamiętywana. Paragraf 65 mówi zwracaniu się wiernych do Maryi w ich 
dąŜeniu do zwycięstwa nad grzechem i wzrastania w świętości: „Rozmyślając o Niej zboŜnie i 
przypatrując się Jej w świetle Słowa, które stało się człowiekiem, Kościół ze czcią głębiej wnika w 
najwyŜszą tajemnicę Wcielenia i coraz bardziej upodabnia się do swego Oblubieńca.” 

 Hans Urs von Balthasar mówi o konieczności widzenia Kościoła w jego aspekcie 
mistycznym, aby w ten sposób nadać sens instytucjonalnym aspektom Kościoła: „Kościół moŜe 
tylko być zrozumiany przez swoich członków w swojej prawdziwej naturze, to znaczy, gdy jest 
widziany w aspekcie świętości. Świętość jest darem czystości uczynionym Kościołowi przez 
Oblubieńca, poprzez oczyszczające wody krzyŜa i chrztu, czystości «bez plamy czy zmarszczki». 
Jeśli Kościół nie byłby, w swojej istocie, Maryjny, i nie byłby Oblubienicą, nie mógłby być 
zrozumiały we wszystkich swoich hierarchicznych urzędach i funkcjach”40. 

 My, jako Kościół, musimy więc być uwaŜni na BoŜego Oblubieńca: „Musimy pozwolić, 
aby Duch Święty otworzył z obfitością źródła wody Ŝywej, które wypływają z Chrystusa. To Duch 
Święty pozwala nam rozpoznać w Jezusie z Nazaretu, Pana (por. 1 Kor 12, 3), pozwala usłyszeć 
Jego wezwanie do pójścia za Nim i upodobnienia się do Niego”41. To właśnie znaczy rozpocząć na 
nowo od Chrystusa. W zebraniu się Apostołów razem z Jezusem oraz w ich relacji o wszystkim, 
czego dokonali i nauczali, gdy On ich rozesłał (por. Mk 6, 30), a takŜe w Jego kolejnych 
pouczeniach i nauczaniu Apostołów w objawieniach po Zmartwychwstaniu, widzimy właśnie 
rozpoczynanie na nowo od Chrystusa. Jesteśmy powołani, aby trwać w Jezusie, który jest centrum 
naszego Ŝycia konsekrowanego, i aby podejmować na nowo drogę nawrócenia i odnowy. BoŜy dar 
jest silniejszy niŜ nasza ludzka słabość i grzech. Naszym Ŝyciem głosimy światu, Ŝe BoŜa łaska 
wystarczy. Niczego nie moŜemy uczynić bez Chrystusa (por. J 15, 5). A moŜemy wszystko dzięki 
Jego mocy (por. Flp 4, 13). 

                                                           
38 Ibid., s. 33 (17 października 1910). 
39

 LG, 63. 
40 Balthasar, A Theology and Sanctity. The Word Made Flesh, 201. 
41

 RDC, 20. 
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 W czasie tego roku jubileuszowego, moŜe nam być przydatne, byśmy rozwaŜali nasze 
pierwotne powołanie oraz byśmy znów pozwolili się zapalić tej iskrze, która dała początek naszemu 
pójściu za Chrystusem. Nasze naśladowanie jest bowiem odpowiedzią Temu, który pierwszy nas 
umiłował (por. 1 J 4, 10; 19). Nasze Ŝycie ślubami jest odpowiedzią na tę radykalną miłość. 
MoŜemy kontemplować oblicze Chrystusa, Tego, którego kochamy, na wiele sposobów. On jest 
obecny w swoim Słowie, w sakramentach, zwłaszcza w Eucharystii, w swoim Kościele, a 
szczególnie w tych, którzy najbardziej potrzebują miłosierdzia. Owocem naszego spotkania z 
Chrystusem w tej rozmaitości sposobów jest wzrost w świętości. 

 Ta droga odnowy musi nas przekonać do tego, byśmy na nowo wsłuchali się w Słowo; 
byśmy odnowili naszą wierność praktyce modlitwy i kontemplacji, dzięki którym moŜemy spędzać 
czas z Tym, którego kochamy. Nasza modlitwa wspólna i nasza modlitwa indywidualna dają nam 
wiele sposobności do wzrostu w duchowości komunii. 

 MoŜemy takŜe spotkać oblicze Chrystusa w próbach, które niesie Ŝycie. Nasza konsekracja 
staje się jakby holocaustem, ofiarowaniem samego siebie Panu na dobre i na złe: „Ci, którzy są 
powołani do Ŝycia radami ewangelicznymi poprzez profesję, nie mogą nie kontemplować oblicza 
Jezusa UkrzyŜowanego. Jest On jak księga, z której uczą się, czym jest miłość i jak trzeba miłować 
Boga i ludzkość, jest źródłem wszystkich charyzmatów i syntezą kaŜdego powołania. Konsekracja, 
całkowity dar z siebie i ofiara całopalna, jest z natchnienia Ducha Świętego sposobem przeŜywania 
tajemnicy Chrystusa UkrzyŜowanego, który przyszedł na świat, aby dać swoje Ŝycie na okup za 
wielu (por. Mt 20, 28; Mk 10, 45), i odpowiedzią na Jego nieskończoną miłość”42. Iść za Panem tą 
drogą na Kalwarię znaczy umierać samemu sobie, Ŝyć Ŝyciem ofiary i ascezy. Trzeba nam często 
korzystać z Sakramentu Pokuty, aby doświadczać miłosiernego objęcia ze strony Boga w tym 
mysterium pietatis. 

 śyjąc w rozbitym i podzielonym świecie, jesteśmy powołani do bycia ekspertami komunii43. 
Jak stwierdza Jan Paweł II: „Duchowość komunii to przede wszystkim spojrzenie utkwione w 
tajemnicy Trójcy Świętej, która zamieszkuje w nas i której blask naleŜy dostrzegać takŜe w 
obliczach braci Ŝyjących wokół nas. Duchowość komunii to takŜe zdolność odczuwania więzi z 
bratem w wierze dzięki głębokiej jedności mistycznego Ciała, a zatem postrzegania go jako «kogoś 
bliskiego»”44. Nasza droga do odnowy jest powołaniem do przeŜywania tej komunii razem z 
naszymi braćmi i ze światem. DąŜymy do znalezienia komunii między naszymi tradycyjnymi 
charyzmatami i nowym powołaniem do głoszenia BoŜego Miłosierdzia. Odnajdujemy komunię 
pomiędzy charyzmatem ZałoŜyciela i charyzmatem Odnowiciela. Uczymy się jak bardziej i 
bardziej przeŜywać naszą komunię z laikatem, a zwłaszcza z tymi świeckimi, którzy są blisko 
złączeni z naszym charyzmatem. Zawsze staraliśmy się być w bliskiej komunii z hierarchią oraz 
być posłusznymi Kościołowi. 

 Konsekwencją dostrzeŜenia waŜnej roli, jaką odgrywa relacja pomiędzy Chrystusem a 
Kościołem z perspektywy oblubieńczej, jest idea postrzegania istnienia i miłości jako daru. I w 
ostatniej części zajmę się tym właśnie zagadnieniem. 

 
Istnienie jako dar 
 
 Trójca Przenajświętsza jest modelem wszelkiej ludzkiej aktywności i bycia w relacji. W 

dziele stworzenia świata Bóg chciał przekazać swoje trynitarne Ŝycie miłości, aby świat chciał się 
odwzajemnić relacją miłości. Poprzez wcielenie Chrystus pragnie nauczyć nas jak moŜemy dawać 
ten dar z siebie samych, które jesteśmy powołani dawać poprzez nasze śluby i nasze święcenia. 

 Zwróćmy ponownie naszą uwagę na fragment z Listu do Efezjan, który rozwaŜaliśmy 
wcześniej, a w którym zauwaŜa się echo Księgi Rodzaju: „Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a 

                                                           
42

 RDC, 27. 
43 Zobacz np. Congregavit nos in unum Christi amor, 10; Sesja plenarna Kongregacji Zakonników i Instytutów 
Świeckich z 25-28 kwietnia 1978; Zakonnicy i promocja ludzka, 24; VC, 41-71. 
44 Novo millennio ineunte, 43. 
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połączy się z Ŝoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem” (Ef 5, 28b-31). W jaki sposób Chrystus Ŝył 
tą rzeczywistością jako Oblubieniec Kościoła? „Dla Chrystusa oznacza to, Ŝe na KrzyŜu i w 
Eucharystii daje On swoje ciało i swoją krew tak bezgranicznie, iŜ w tym, co jest rezultatem Jego 
poświęcenia się – to znaczy w Kościele jako bycie istniejącym poza Chrystusem – Chrystus 
odnajduje siebie samego na nowo. To odnalezienie się na nowo w Kościele nie byłoby moŜliwe, 
gdyby Chrystus oddał siebie samego tylko połowicznie, a połowę zatrzymał tylko dla siebie”45. Te 
rozwaŜania nad fragmentem z Listu do Efezjan Hans Urs von Balthasar przeprowadza w kontekście 
dyskusji nad Humanae Vitae i nad całkowitym darem z siebie, jaki małŜonkowie są powołani 
czynić wzajemnie w związku małŜeńskim. Lecz ta analiza Chrystusowego daru z siebie na rzecz 
Jego Kościoła moŜe równieŜ być pokarmem dla naszego myślenia jako osób konsekrowanych i 
jako kapłanów, którzy starają się naśladować Chrystusa na drodze całkowitego daru z siebie. 

 Wzorem naszego Błogosławionego ZałoŜyciela i naszego Błogosławionego Odnowiciela, a 
takŜe Błogosławionych Męczenników z Rosicy i wszystkich świętych marianów, którzy przeszli tę 
drogę przed nami, odnajdziemy siebie samych w ofiarowaniu się bezgranicznie na słuŜbę Kościoła. 
Pan chce, byśmy zakochali się w Kościele w duchu bł. Jerzego i aby ten dar z siebie stał się radosną 
drogą odnowy dla nas. „Kiedy Pan Jezus modli się do Ojca, aby «wszyscy byli jedno [...] jako i my 
jedno jesteśmy» (J 17, 21-22), otwierając przed rozumem ludzkim niedostępne perspektywy, daje 
znać o pewnym podobieństwie między jednością osób boskich a jednością synów BoŜych 
zespolonych w prawdzie i miłości. To podobieństwo ukazuje, Ŝe człowiek będąc jedynym na ziemi 
stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego, nie moŜe odnaleźć się w pełni inaczej jak tylko 
poprzez bezinteresowny dar z siebie samego”46. Ten tekst Soboru Watykańskiego II stał się 
tematem, do którego PapieŜ Jan Paweł II często powracał w swoich encyklikach, listach, 
adhortacjach i katechezach47. Mówiąc krótko, jego teologia daru zakłada trzy wzajemnie połączone 
tezy: 1. kochać znaczy dawać siebie samego; 2. miłość małŜeńska męŜczyzny i kobiety jest 
modelowym przypadkiem całkowitego daru z siebie w naszym doświadczeniu; 3. Trójca Święta jest 
wzorem miłości i daru48. 

 Bóg chce objawić nam siebie samego i przekazać swoją miłość do nas. Grzech utrudnia 
nasze nieustanne otwarcie się, a zatem moŜemy błędnie korzystać z naszej wolności. Bez wolności, 
miłość nie ma wartości. Bóg szanuje naszą wolną wolę i podejmuje ryzyko odrzucenia przez nas 
Jego miłości, poniewaŜ pragnie, aby nasza odpowiedź na Jego miłość była wolna, a nie 
wymuszona. Przez Chrystusa, Bóg chce przerzucić most nad przepaścią pomiędzy niebem a ziemią, 
aby nie była to relacja na odległość, ale raczej relacja zbudowana na dynamicznej interakcji. 
Ojcowie Kościoła widzieli powstanie unii hipostatycznej w Chrystusie jako realną i podstawową 
unię małŜeńską Boga z całym rodzajem ludzkim49. MałŜeństwo człowieczeństwa i bóstwa 
Chrystusa, jak zostało zdefiniowane przez Sobór Chalcedoński w 451 roku, jest prototypem unii 
małŜeńskiej pomiędzy Bogiem i rodzajem ludzkim. Ojcowie widzieli małŜeństwo Chrystusa i 
Kościoła jako mające w tle głębsze pragnienie Boga, tj. pragnienie małŜeństwa ze wszystkimi Jego 
dziećmi (por. Ef 5). Maryja ma do odegrania swoistą rolę w tej nadziei na taką unię: „Aktualne 
connubium pomiędzy Bogiem i człowiekiem, dokonane w Chrystusie […] jest rzeczywistą 
dwustronną tajemnicą miłości przez ślubną zgodę Maryi, działającej w imieniu reszty 
stworzenia”50. 

 W Mulieris Dignitatem Jan Paweł II mówi o stwierdzeniu Soboru Watykańskiego II, Ŝe 
wszyscy ochrzczeni uczestniczą w jedynym kapłaństwie Jezusa Chrystusa i Ŝe uczestniczą oni takŜe 
                                                           
45 Balthasar, A word on Humanae Vitae, Communio, International Catholic Review (English edition), Summer 1993, 2, 
446. 
46

 GS, 24. 
47 Zob. np. John Paul II, Man and Woman Created Them, 23; Zob. takŜe: P. Ide, Une theologie du don: Les occurences 
de Gaudium et spes n. 24,3 chez Jean-Paul II, “Anthropotes” 17 (2001), 149-78, 313-44. 
48 Nie ma tutaj miejsca na szerszą analizę tego zagadnienia. Jeśli ktoś chciałby wiedzieć więcej w tej kwestii niech 
zobaczy studium Michaela Waldsteina w: Man and Woman Created Them, 23-34. 
49 Balthasar, Explorations in Theology II: Spouse of the Word, przekład A.V. Littledale (San Francisco: Ignatius Press, 
1991), 181. 
50 Ibid., 163. 
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w Jego prorockiej i królewskiej misji. W jednym kapłaństwie i w jednej ofierze ma swoje źródło 
organiczna jedność w Kościele (por. LG, 10). Sobór mówił równieŜ o „wielkiej tajemnicy” 
Oblubienicy zjednoczonej ze swoim Oblubieńcem. Oblubienica to wszystkie członki Kościoła, 
męŜczyźni i kobiety, duchowieństwo, świeccy i zakonnicy, którzy uczestniczą w troistej misji 
Chrystusa. Oblubienica jest powołana do złoŜenia bezinteresownego daru z siebie, w odpowiedzi 
na miłość Oblubieńca, Odkupiciela świata51. PapieŜ Jan Paweł II widzi to nauczanie Soboru jako 
mające „zasadnicze znaczenie dla pojmowania Kościoła w jego właściwej istocie, aŜeby nie 
przenosić na Kościół – nawet o ile jest on instytucją złoŜoną z ludzi i osadzoną w historii – takich 
kryteriów rozumienia i wartościowania, jakie do natury Kościoła się nie odnoszą” 52. Jan Paweł II 
pisze o prawdziwej naturze Kościoła jako Oblubienicy Chrystusowej w dokumencie o godności i 
powołaniu kobiety, który powstał w czasie Roku Maryjnego, dwadzieścia lat po Soborze 
Watykańskim II. PapieŜ próbuje utworzyć intymny związek pomiędzy wielką tajemnicą obejmującą 
Kościół, powołanie Maryi i powołanie wszystkich kobiet. Kościół nie jest jedynie instytucją, lecz 
wielką tajemnicą, obejmującą aspekt kobiecy/Ŝeński, o którym nie powinno się zapominać. David 
Schindler stwierdził, Ŝe „misją Kościoła jest danie światu […] maryjno-kobiecej formy: danie całej 
cywilizacji ludzkiej matczynego usposobienia, które jako jedyne jest w stanie pozwolić tej 
cywilizacji na narodzenie się Chrystusa. Ale Kościół nie moŜe nadal dawać tej maryjno-kobiecej 
formy światu, jeśli sam ją utracił. Oto dlaczego Kościół nie moŜe nigdy zrezygnować z obrazu 
Oblubieńca i Oblubienicy jako opisującego relację między Chrystusem a Kościołem”53  Schindler 
jednakŜe ostrzega i wyjaśnia, Ŝe dawanie światu formy (gestalt) jest najpierw ontologicznym, a 
dopiero potem moralnym „zadaniem”. 

 RównieŜ Katechizm mówi o oblubieńczym zjednoczeniu Chrystusa i Kościoła jako 
„wielkiej tajemnicy” (por. Ef 5, 32). W świetle tego zjednoczenia, Kościół sam staje się tajemnicą, 
bo jest zjednoczony z Chrystusem jako swoim Oblubieńcem54. W bardzo bogatym tekście, 
Katechizm naucza o tajemnicy tego zjednoczenia przez pisma PapieŜa Jana Pawła II w Mulieris 
Dignitatem oraz papieskie wykorzystanie myśli Balthasara: „Taka komunia ludzi z Bogiem w 
Kościele przez miłość, która nigdy nie ustaje (1 Kor 13, 8), jest celem, do którego dąŜy to 
wszystko, co jest w nim środkiem sakramentalnym, związanym z tym światem, którego 
przeznaczeniem jest przeminięcie. Cała jego struktura jest całkowicie podporządkowana świętości 
członków Chrystusa. Świętość mierzy się według «wielkiej tajemnicy», w której Oblubienica 
odpowiada darem miłości na dar Oblubieńca. Maryja wyprzedza nas wszystkich na drodze do 
świętości, która jest tajemnicą Kościoła jako Oblubienicy bez skazy czy zmarszczki (Ef 5, 27). Z 
tego powodu «wymiar maryjny Kościoła wyprzedza jego wymiar Piotrowy»”55. 

Kościół jest tajemnicą, a nie tylko instytucją. Z tego powodu włoski tytuł Dziennika 
duchowego bł. Jerzego – Zakochany w Kościele – jest o wiele bardziej właściwy niŜ zwyczajne W 
słuŜbie Kościoła. Ostatecznym celem jakiejkolwiek struktury kościelnej jest prowadzenie 
wszystkich wierzących do świętości. Miara świętości Kościoła obejmuje wielką tajemnicę i 
odpowiedź Oblubienicy. Maryja ma szczególną rolę do odegrania jako symbol Kościoła w 
rozwijającym się dramacie zbawienia. 

 Poprzez naszą konsekrację, jesteśmy powołani, aby dawać świadectwo miłości Chrystusa. 
Jest to część sposobu, w jaki moŜemy składać dar z siebie, w odpowiedzi na to wszystko, co dał 
nam Pan: „śycie przemienione radami ewangelicznymi staje się prorockim i cichym świadectwem, 
a zarazem wymownym sprzeciwem wobec nieludzkiego świata. Przyczynia się do promocji osoby 
ludzkiej i rozbudza nową wyobraźnię miłosierdzia”56. Komunia, którą przeŜywamy, moŜe stać się 

                                                           
51 Zob. MD, 27;  KKK, 773; LG, 65, 63. 
52 MD,  27. 
53 Schindler, Heart of the World, 273. 
54

 KKK, 772. 
55 KKK, 773; Zob. 1 Kor 13, 8; LG, 48; MD, 27; Ef 5, 27. 
56

 RDC, 33. 
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natchnieniem dla innych do postawy dawania siebie i moŜe rozwijać kwitnącą komunię w świecie. 
Nasza duchowość komunii moŜe stać się sama w sobie misją57. 

 „Kiedy rozpoczyna się na nowo od Chrystusa, duchowość komunii staje się solidną i trwałą 
duchowością działania uczniów i apostołów Jego królestwa. Dla Ŝycia konsekrowanego oznacza to 
zaangaŜowanie w słuŜbie braciom, w których rozpoznaje się oblicze Chrystusa”58. W Novo 
Millennio Ineunte PapieŜ Jan Paweł II zaprasza Kościół głębszej i bardziej konkretnej miłości 
ubogich: „Rozpoczynający się wiek i tysiąclecie będą świadkami – a wypada sobie Ŝyczyć, aby 
doświadczyły tego bardziej niŜ dotychczas – jak wielkiego poświecenia wymaga miłosierdzie 
wobec najuboŜszych. Jeśli nasze działania rzeczywiście mają początek w kontemplacji Chrystusa, 
to powinniśmy umieć Go dostrzegać przede wszystkim w twarzach tych, z którymi On sam zechciał 
się utoŜsamić: «Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem 
przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście 
Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie» (Mt 25, 35-36). Te słowa nie są jedynie 
wezwaniem do miłosierdzia: zawierają one głęboki sens chrystologiczny, który ukazuje w pełnym 
blasku tajemnicę Chrystusa. Te słowa, w nie mniejszym stopniu niŜ wierność prawdzie, są 
probierzem wierności Kościoła jako Oblubienicy Chrystusa”59. 

 Bł. Jerzy często zapraszał nas, abyśmy szli tam, gdzie była największa potrzeba i tam, gdzie 
nikt nie chciał iść. Czy tak robimy? Czy odnajdziemy drogę do odnowy, gdy podejmiemy nowe 
inicjatywy w tym kierunku, który wyraŜa się w praktykowaniu miłosierdzia i w składaniu daru z 
siebie? Kościół wzywa nas do wyobraźni w czynieniu miłosierdzia. 

 Musimy takŜe szukać nowych sposobów zwiastowania Ewangelii światu, który często ją 
ignoruje. “W tej perspektywie jest bardzo wskazana obecność osób konsekrowanych w środkach 
społecznego przekazu. NaleŜy popierać wszelki wysiłek w tej nowej i strategicznej dziedzinie 
apostolskiej, taka by lepiej koordynować inicjatywy i osiągać wyŜszy poziom jakości i 
skuteczności” 60. Nie moŜemy się zamknąć i Ŝyć w katolickim getcie. „Rozpocząć na nowo od 
Chrystusa oznacza zatem iść za Nim tam, gdzie stał się On obecny przez swe dzieło zbawcze, i Ŝyć 
szerokością horyzontów przez Niego otwartych […]. [śycie konsekrowane] wychodzi z 
Chrystusem ku innym Kościołom chrześcijańskim, ku innym religiom, ku kaŜdemu człowiekowi, 
męŜczyźnie i kobiecie, który nie wyznaje Ŝadnej religii”61. Vita Consecrata wzywa nas do 
zaangaŜowania się w dialog z kaŜdym62. 

 Nasz dialog musi zawierać odpowiednie sposoby komunikacji ze światem 
zsekularyzowanym, który nie rozumie świętości i godności wszystkich ludzi: „Czy moŜna pozostać 
biernymi wobec deptania podstawowych ludzkich praw? Szczególnym zaangaŜowaniem trzeba 
objąć niektóre aspekty radykalizmu ewangelicznego, które często są mniej rozumiane, ale nie mogą 
przez to być mniej obecne w kościelnej posłudze miłości. NajwaŜniejszy z nich jest szacunek dla 
Ŝycia kaŜdej istoty ludzkiej od momentu poczęcia aŜ do jej naturalnego końca”63. 

 Młodsi członkowie naszej wspólnoty dają nam nadzieję na odnowę, która będzie trwała w 
swoich skutkach. Trzeba, aby ci „StraŜnicy Poranka” pozwolili się upodobnić do Chrystusa poprzez 
konfigurację Ojca i działanie Ducha Świętego. Oni bowiem mogą zaproponować wszystkim 
radosne i przejrzyste świadectwo ich „specyficznej formy przyjęcia tajemnicy Chrystusa” oraz 
naszej mariańskiej duchowości64. 

 
 
 

                                                           
57 Zob. Christifideles Laici, 31-32. 
58

 RDC, 34. 
59 Novo Millennio Ineunte, 49. 
60

 RDC, 39. 
61

 RDC, 40. 
62

 Por. VC, 100-103. 
63

 RDC, 45. 
64 Por. VC 16, 93. 
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 Zakończenie 

 
 Celem, jaki chciałem osiągnąć w tym referacie, było, po pierwsze, dokonanie pewnej 

refleksji nad niektórymi źródłami odnowy w tym waŜnym momencie historii naszej wspólnoty. 
Starałem się ukazać, Ŝe odnowione skoncentrowanie się na duchowości i formacji ciągłej są 
zasadniczymi elementami prowadzącymi do tej odnowy. Następnie skierowałem moją uwagę na 
oblubieńczą relację pomiędzy Chrystusem a Jego Kościołem, dwoma elementami naszego 
mariańskiego motto, oraz na zrozumienie istnienia i miłości jako daru, co moŜe obudzić w nas 
nowe wymiary dla naszych duchowych dąŜeń, naszego Ŝycia wspólnotowego i naszych 
apostolskich perspektyw. KaŜdy z nas jest po to, aby być dla Chrystusa i Kościoła. Chrystus 
zaprasza nas, abyśmy – bez lęku i bez ograniczeń – złoŜyli dar z siebie Jemu i Jego Oblubienicy, 
Kościołowi. 

 W tej konferencji, w świetle 100. rocznicy naszego odnowienia, dość obszernie 
skoncentrowałem się na myślach naszego Odnowiciela, jako Ŝe próbujemy znaleźć nowe drogi 
odnowy. JednakŜe, nowe wejrzenie w nasz charyzmat, które pojawiło się jako owoc długo 
oczekiwanej beatyfikacji naszego ZałoŜyciela nie powinno zostać zapomniane. Potrzeba większej 
refleksji i kontemplacji nad tymi darami, jak teŜ nad integracją nowego daru, jakim jest głoszenie 
tajemnicy BoŜego Miłosierdzia. PoniewaŜ szukamy nowych dróg odnowy dla naszej wspólnoty, 
dlatego chciałbym zakończyć słowami naszego Błogosławionego ZałoŜyciela z jego Norma Vitae: 
„Tak bowiem głośno woła Niebieski Nauczyciel: «Jeśli mnie kto miłuje, będzie przestrzegał nauki 
mojej» (J 14, 23), co naleŜy rozumieć nie tylko w odniesieniu do Jego świętej nauki i Pisma 
Świętego, lecz równieŜ do nakazów i dokumentów Jego świętego Kościoła, który  
On sam przez Ducha Świętego poucza i nim kieruje, i do decyzji zwierzchników, które od Kościoła 
pochodzą albo są przez niego potwierdzone”65. 

 

                                                           
65 Bł. Stanisław, Norma Vitae, rozdział II, 2. 


