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Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich
przy Zgromadzeniu Księży Marianów zrzesza osoby wierzące, które pragną rozwijać się duchowo, naśladować
życie Matki Najświętszej i na Jej wzór oraz pod Jej opieką
głosić światu prawdę o Bożym Miłosierdziu. Członkowie uświęcają siebie i bliźnich przez modlitwę, pokutę
i uczynki miłosierdzia, które ofiarują Bogu za zmarłych
w czyśćcu cierpiących oraz w intencji powołań do życia kapłańskiego i zakonnego. Wspierają także modlitwą, pracą
i, jeśli to możliwe, ofiarą materialną działalność apostolską
i misyjną marianów. Wszyscy włączeni do SPM mają udział
w owocach codziennych Mszy św., modlitw i Bożych dzieł
księży i braci marianów.
Jeśli pragniesz aktywnie włączyć się w dzieło Stowarzyszenia lub uzyskać bardziej szczegółowe informacje, napisz:
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charakteru powszechnego. Kult
Najświętszego Serca łączył się
z żywym w średniowieczu nabożeństwem do Najświętszej
Rany boku Jezusa.
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OJC I EC WŁADYS ŁAW P I S ZE

J

„Pomyśl, że On dziś
do Ciebie przybywa,
owszem, nie sam,
lecz razem z Ojcem
i Duchem Świętym”.
św. Stanisław Papczyński

eden z dwudziestowiecznych teologów powiedział, że chrześcijaństwo albo będzie bardziej mistyczne, albo nie będzie go wcale.
Tym samym chciał zwrócić uwagę, że w naszym myśleniu o wierze
bardzo często koncentrujemy się wyłącznie na moralności. Bycie
chrześcijaninem dla wielu oznacza to, że nie kradną, nie zabijają lub
nie mówią fałszywego świadectwa. Dobrze wiemy, że to jest niewystarczające. Wiara to żywe doświadczenie spotkania z Bogiem
i wzrastania w miłości.
W popularnym rozumieniu mistyk to ktoś, kto jest oderwany od
rzeczywistości. Takie myślenie nie ma nic wspólnego z chrześcijańskim rozumieniem relacji człowieka z Bogiem. Zbliżając się do Boga,
poprzez lekturę Słowa Bożego, sakramenty i modlitwę, widzimy
wszystkie rzeczy takimi, jakimi są naprawdę. Przy takim podejściu
każdy z nas może być mistykiem. Nieważne czy pracuję ciężko po
12 godzin na dobę, czy zajmuję się wnukami, czy może siedzę samotnie, oczekując, że ktokolwiek mnie odwiedzi. Każdy z nas jest
powołany do tego, aby nieustannie tworzyć miejsce spotkania z Bogiem w życiu codziennym. Bycie mistykiem oznacza pozostawianie
przestrzeni Jezusowi. Często mamy z tym problem, ponieważ w naszej modlitwie próbujemy zagadywać Boga, nieustannie mówimy
Mu tylko o swoich potrzebach. Ignorujemy to, że Jezus zwraca się
do każdego z nas indywidualnie i kiedy pozwolimy Mu się usłyszeć,
wtedy wchodzimy w doświadczenie mistyczne, wyjątkowe spotkanie z Bogiem. Całe nasze życie wiary jest nieustannym procesem
oczyszczania naszych motywacji i pragnień. Bóg zbliża się do nas
i chce, żebyśmy my też chcieli spotkać się z Nim ze względu na Niego, a nie dlatego, że czegoś potrzebujemy.
Od zawsze niecodzienne doświadczenia duchowe, jak wizje, ekstazy lub objawienia wywoływały ciekawość wśród ludzi. Chciałbym
zaproponować w tym letnim kwartalniku temat mistycyzmu chrześcijańskiego. Warto zatrzymać się nad pytaniami: „Kim jest mistyk?”
i „Czym są doświadczenia mistyczne?”. Dobrą okazją do tego jest
zbliżająca się 50. rocznica śmierci św. Ojca Pio. W związku z tym
polecam wywiad z o. Ksawerym Knotzem OFMCap. Oczywiście
w czerwcu nie mogło zabraknąć tekstu o kulcie Najświętszego Serca Pana Jezusa, który jest jednocześnie zaproszeniem do specjalnej
modlitwy nowennowej, którą proponuję na zakończenie tego wyjątkowego miesiąca.
Z całego serca chciałbym życzyć wam, abyście znaleźli czas, aby
trwać przed Bogiem, być przy Nim. Zdaję sobie sprawę, że może to
brzmi banalnie, tak jak rozkaz proroka Elizeusza, który powiedział
Namaanowi, aby zanurzył się siedem razy w Jordanie, jeśli chce
doznać uzdrowienia. Okazuje się, że właśnie od takiego prostego
„siedzenia” przed Bogiem i słuchania Go najbardziej zbliżamy się
do Niego i możemy doświadczyć Jego obecności, która wyraża się
w lekkim powiewie i delikatnym dotyku uzdrawiającym serca.

ks. Łukasz Wiśniewski MIC
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KAŻDY Z NAS JEST ŚWIĄTYNIĄ BOGA

J

est to tak dalece pewne, że człowiek stworzony przez Boga i przez sakrament chrztu Jemu poświęcony jest Jego mistyczną świątynią, iż nawet nie
powinno się tego dowodzić. Stwierdza to bowiem w bardzo jasnych słowach
Apostoł z Tarsu, mówiąc w liście napisanym do Koryntian: „Nie wiecie, że
świątynią Boga jesteście?” (1 Kor 3,16) (…) Wy, chrześcijanie, według nauki
Apostoła Narodów „jesteście świątynią Boga żywego” (por. 2 Kor 6,16). Jak
wielka jest wasza chwała! Jakaż godność! (…)
Ty, człowieku, zaistniałeś w wyniku zamysłu Bożego. Ciebie sama Najświętsza Trójca wybrała sobie na świątynię; utworzył Cię sam Stwórca wszechrzeczy. „Ulepił Jahwe Bóg człowieka z prochu ziemi” (Rdz 2,7). A choć człowiek utworzony jest z mułu, wcale nie jest gorszy od świątyni
Salomona, bo wartość lichej materii niezmiernie podnosi ręka wykonawcy (...) Jeżeli zaś rozważymy sposób
stworzenia nas, dostrzeżemy jeszcze wspanialszą wyższość rodzaju ludzkiego, niż można by to sobie wyobrazić. Oczywiście Trójca Przedwieczna, zamierzając stworzyć człowieka, nie chciała przystąpić do tego
bez namysłu, lecz jakby zastanawiając się, by dokonać czegoś ważnego i przełomowego, wyjawiła swój zamiar: „Uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego Nam” (Rz 1,26) (…)
I dlatego, bracia najmilsi (tak nas napomina św. Augustyn), ponieważ nie na skutek żadnych uprzednich
zasług, lecz dzięki łasce Bożej mogliśmy się stać świątynią Bożą, starajmy się przy Jego pomocy, na ile tylko
możemy, by nasz Pan w swej świątyni, czyli w nas samych, nie znalazł niczego, co by obrażało oczy Jego
Majestatu.
św. Stanisław Papczyński, Templum Dei Mysticum

P OW I EDZI ELI

Drodzy Współpracownicy Marianów!

OBUMRZEĆ SOBIE I ZANURZYĆ SIĘ W BOGU

N

a wszystko należy patrzeć w świetle wieczności, z wielką starannością we
wszystkim należy szukać Boga i starać się podobać Jemu samemu. Pan Bóg
jest tak dobry i łaskawy, że szuka nas pierwszy. Łaską swoją nas podnosi, budzi
ze śpiączki duchowej, nieustannie nas pobudza i zachęca, abyśmy pracowali dla
Jego chwały. On nas prowadzi i pociąga w górę do coraz większej doskonałości
i ku wszelkim dobrym dziełom dla zbawienia dusz i pożytku Kościoła.
Nie należy tylko niweczyć tego wpływu łaski i nie przeszkadzać działaniu
Bożemu w naszej duszy, lecz przeciwnie – należy usuwać przeszkody i poddawać się łasce Bożej. Nie zważając na nic trzeba potargać te więzy, powrozy i sznury, które trzymają naszą duszę przywiązaną do miłości
własnej, do wygód naszego ciała, do rozmaitych kaprysów własnej woli, do ziemskich pomysłów naszego
rozumu i nie pozwalają jej wznieść się wyżej. Trzeba zerwać te kajdany, które więzami próżnej chwały przykuwają nas do spraw i błahostek tego świata (…)
Jednym słowem, nie trzeba się lękać obumrzeć, jak ziarno rzucone w ziemię, o którym mówi Ewangelia.
Póki ziarno nie obumrze, leży w ziemi samo, bezowocnie, a dopiero kiedy obumrze, wyda z siebie życie
i przyniesie owoc wielokrotny. „Jeśli ziarno pszeniczne nie wpadłszy w ziemię nie obumrze, samo zostaje”
(J 12,24). Podobnie i człowiek nie powinien się lękać obumrzeć sobie i zanurzyć się w Bogu. Gdy naprawdę
obumrze sobie i światu, wówczas dopiero odżyje i odrodzi się w Bogu i wiele owoców przyniesie. Kto tak
duszę swoją „zgubi” w Bogu i dla Boga, ten odnajdzie ją, ale już świętą, czystą, przebóstwioną i zbawi ją,
a przez nią wielu innych.
bł. Jerzy Matulewicz, Dziennik duchowy
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N A M AR I AŃ S K I M S ZLAKU

Lutego ojciec Władysław odprawił Mszę
świętą przed cudowną figurą Matki Bożej
w Lourdes, gdzie Maryja się objawiła i do dzisiaj wyprasza wiele łask i uzdrowień dla tych, którzy się Jej
powierzają. W Światowy Dzień Chorego ojciec Władysław powierzył Maryi wszystkie intencje, które
zostały przesłane do Centrum Pomocników Mariań
skich w ramach Nowenny za Chorych.

Świnice Warckie

W

dniach 30 marca – 7 kwietnia br. wspólnie modliliśmy się Nowenną do Miłosierdzia Bożego.
W tym czasie we wszystkich nadesłanych do Centrum
Pomocników Mariańskich intencjach o. Władysław
odprawiał codziennie Mszę świętą. Z kolei w Niedzielę Miłosierdzia Bożego 8 kwietnia br. polecał je Bogu
w Świnicach Warckich, gdzie przyszła na świat i przyjęła sakrament chrztu świętego św. Faustyna Kowalska. W południe o. Władysław koncelebrował uroczystą Eucharystię w Sanktuarium Urodzin i Chrztu św.
Faustyny, zawierzając jeszcze raz wszystkie nadesłane
intencje, które wcześniej fizycznie zostały złożone
u stóp ołtarza Jezusa Miłosiernego. Mszy świętej
przewodniczył i kazanie wygłosił o. Leszek Walen
dziak OMI.

Spotkanie panelowe
na temat albumu
„Mocarz Boży”
o św. St. Papczyńskim

N A M AR I AŃ S K I M S ZLAKU
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Lourdes

W

sobotę 14 kwietnia, w sali
kinowej Zamku Królewskiego, podczas XXIV Targów
Wydawców Katolickich odbyło się
spotkanie panelowe inspirowane
nową książką „Mocarz Boży” pt.
„Stanisław Papczyński – święty
na dzisiejsze czasy; orędownik
naprawy Rzeczpospolitej, patron
zagrożonego życia”. Jej uczestnikami byli: ks. Tomasz
Nowaczek MIC – przełożony Prowincji Polskiej
Zgromadzenia Księży Marianów, ks. Wojciech Skóra
MIC – były postulator generalny procesu kanonizacyjnego św. St. Papczyńskiego, były kustosz jego relikwii oraz Grzegorz Górny – autor tekstu „Mocarz
Boży”. Spotkanie poprowadziła Danuta Dunin-Ho
lecka – dziennikarka TVP Wiadomości.

Święto Miłosierdzia
Bożego w Kamerunie

P

onad tysiąc pielgrzymów uczestniczyło w tegorocznych uroczystościach Miłosierdzia Bożego w Atok w Kamerunie, gdzie Księża Marianie od
15 lat prowadzą Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.
Ponad 600 osób dotarło do Atok w trzech pieszych
pielgrzymkach. Najdłuższą drogę, ponad 100 km,
przebyła grupa pielgrzymów z Misji Essiengbot.
Z Abong-Mbang pielgrzymi przeszli 55 km. Grupa
prowadzona przez Ojców Paulinów z Ayos pokonała

natomiast dystans 44 km.

Budowa domu zakonnego Księ ży Marianów w Minkama

P

race przy budowie domu zakonnego w Minkama w Kamerunie, rozpoczęte w lipcu 2017 roku, przebiegają dobrze. Prace budowlane są na etapie robienia tynków wewnątrz budynku. Została
wykonana już część instalacji elektrycznej i sanitarnej. Mariańscy misjonarze liczą, że najbliższe święta
Bożego Narodzenia przeżyją już w nowopowstałym
budynku. Pracy jest jeszcze bardzo dużo, nie tylko
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związanych z samym domem, ale też z otoczeniem.
Do najważniejszych należy doprowadzenie prądu do
posesji, co w Kamerunie nie jest takie proste, mimo
że niedaleko przechodzi linia wysokiego napięcia.
Następnie czeka wykonanie studni głębinowej, też
zadanie niełatwe, bo na głębokości około 10 metrów
znajduje się duża skała granitowa, którą trzeba prze
wiercić, by dotrzeć do źródła wody.
5

TEM AT N UM ER U

ks. prof. Waldemar Chrostowski

T

o, co Stary Testament przeczuwał i do czego prowadził, na nowym etapie
historii zbawienia zostało potwierdzone i w pełni objawione przez
Jezusa Chrystusa. W Jego życiu
i posłannictwie, przede wszystkim
w męce, śmierci i zmartwychwstaniu, stała się widoczna osobowa
moc, która Go wspierała. Po zmartwychwstaniu i zesłaniu Ducha
Świętego nastąpiła głęboka wewnętrzna przemiana Apostołów
i uczniów, która uczyniła z nich
wiarygodnych świadków i głosicieli
Syna Bożego, który dla nas i naszego zbawienia stał się człowiekiem.
Duch Święty w życiu Jezusa
W czterech Ewangeliach kanonicznych wypowiedzi o Duchu
pojawiają się w związku z Jezusem Chrystusem na wszystkich
etapach Jego ziemskiego życia. Na
pierwszą natrafiamy w narracji
o zwiastowaniu Maryi dziewiczego poczęcia Jezusa: „Duch Święty
zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię” (Łk 1,35). Przychodzi tu na myśl obraz Namiotu
Spotkania, który towarzyszył Izraelitom w drodze do Ziemi Obiecanej, jako miejsca szczególnej
obecności Boga. Wcielenie Syna
Bożego, które urzeczywistnia się
przez działanie Ducha Świętego,
czyni z Maryi nowe, nieskończenie większe i ważniejsze, miejsce
spotkania Boga z człowiekiem.
O ile na samym początku publicznej działalności nie widziano w Je-
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zusie kogoś, kto działa z nadzwyczajną mocą, o tyle chrzest w wodach Jordanu, przyjęty od Jana,
miał przełomowe znaczenie, bo dał
poznać Jego prawdziwą tożsamość:
„A oto otworzyły Mu się niebiosa
i ujrzał Ducha Bożego zstępującego
jak gołębicę i przychodzącego na
Niego. A głos z nieba mówił: »Ten
jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie«” (Mt 3,16;
Łk 3,22). Gołębica, która w Starym
Testamencie była ptakiem ofiarnym, to symbol Ducha Świętego.
Ptaki w naturalny sposób symbolizują sferę duchową. W Talmudzie
Babilońskim zachowała się starożytna tradycja interpretacji Księgi Rodzaju (1,2), w której odgłos
Ducha, unoszącego się nad pierwotnymi wodami, został porównany do trzepotu skrzydeł gołębia.
Nowe światło na tę wykładnię rzuciły starożytne teksty znad Morza
Martwego. W jednym z fragmentów natrafiamy na eschatologiczną
interpretację przywołanego fragmentu: „w dniach ostatecznych
Duch będzie się unosił nad świętymi”. Podejmując ten nurt prastarej
tradycji, ewangeliści podkreślają,
że stworzenie świata i człowieka
oraz osobę i posłannictwo Jezusa
Chrystusa, który w gruncie rzeczy
dokonuje nowego stworzenia, łączy ten sam Duch.
Po chrzcie w wodach Jordanu
następuje epizod kuszenia Jezusa
(Mt 4,1-11; Łk 4,1-13), po którym
Chrystus udał się do Nazaretu,
gdzie wszedł do synagogi i rozpoczął czytanie Proroków: „Rozwinąwszy zwój, natrafił na miejsce,

nej, „Jezus rozradował się w Duchu
Świętym, wysławiając Ojca, Pana
nieba i ziemi” (Łk 10,21). „Radość
w Duchu Świętym” potwierdza
wierne wypełnienie misji, którą
ożywia i wspomaga ten sam Duch.

❚ Andrea del Verrocchio
i Leonardo da Vinci, Chrzest Chrystusa

gdzie było napisane: Duch Pański
spoczywa na mnie, ponieważ Mnie
namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom
głosił wolność, a niewidomym
przejrzenie, abym obwoływał rok
łaski od Pana. Zwinąwszy zwój oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich
w synagodze były w Nim utkwione.
Począł więc mówić do nich: Dziś
spełniły się te słowa Pisma, które

słyszeliście” (Łk 4,17-21). Odnosząc
słowa proroka Izajasza do siebie,
Jezus wskazuje, że w Nim spełniają
się wszystkie obietnice i zapowiedzi dane patriarchom i prorokom.
Dłużej czekać nie trzeba! Znamię
tożsamości i wiarygodności Mesjasza stanowi trwała obecność Ducha
Pańskiego. W Ewangelii według
św. Łukasza po powrocie siedemdziesięciu dwóch uczniów, którzy
z radością opowiadali o niezwykłych owocach swej posługi misyj-

Zmartwychwstanie Jezusa
dziełem Ducha Świętego
Szczególnym potwierdzeniem
obecności i życiodajnej mocy Ducha stało się zmartwychwstanie
jako dowód wyjątkowości Jezusa
i zbawczej skuteczności Jego posłannictwa. Pierwsze ukazanie się
Zmartwychwstałego świadczy, że
Duch jest tchnieniem Syna. Pozdrowiwszy uczniów, Jezus powiedział:
„Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was
posyłam. Po tych słowach tchnął
na nich i powiedział im: Weźmijcie
Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone,
a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 19,21-23). W działalności
głosicieli Ewangelii, wspomaganych
przez Ducha Świętego, przedłuża
się i uobecnia misja Jezusa. Ponieważ tylko Bóg może odpuszczać
grzechy, zatem w udzieleniu tej władzy uwidacznia się więcej niż moc,
a mianowicie osobowy dar.
Zesłanie Ducha Świętego jako
narodziny Kościoła otworzyło
oczy Apostołów i uczniów, czyniąc z nich niezłomnych wyznawców. Nowego blasku nabrały

dawne zapowiedzi i obietnice mesjańskie. W pierwszej katechezie
wygłoszonej przez Piotra została
zintegrowana historia zbawienia,
która w Jezusie Chrystusie osiągnęła swą kulminację i pełnię:
„Tego właśnie Jezusa wskrzesił
Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego
świadkami. Wyniesiony na prawicę Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i zesłał Go,
jak to sami widzicie i słyszycie”
(Dz 2,32-34). Wywyższenie zmartwychwstałego Chrystusa i zesłanie przez Niego Ducha Świętego
stało się spełnieniem obietnicy
Ojca. Prawda o Trójcy Świętej,
a więc również o osobowym Duchu Świętym, ukazała się w całej
pełni i tak dokonało się przejście
od wiary żydowskiej do wiary
chrześcijańskiej. Spełniały się słowa Jezusa obwieszczające zesłanie
Ducha. Co więcej, zapowiadając
wrogość świata, Jezus dobitnie
podkreśla rolę świadectwa Ducha
Świętego: „Gdy jednak przyjdzie
Pocieszyciel, którego Ja wam poślę
od Ojca, Duch Prawdy, który od
Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie” (J 15,26). W tej samej, określanej jako pożegnalna,
mowie Jezusa znajduje się również
subtelna aluzja do pochodzenia
Ducha Świętego od Syna: „Gdy
zaś przyjdzie On, Duch Prawdy,
doprowadzi was do całej prawdy.
Bo nie będzie mówił od siebie, ale
powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam
objawi. Wszystko, co ma Ojciec,
jest moje. Dlatego powiedziałem,
że z mojego weźmie i wam objawi” (J 16,13-15).
Ostatnie pouczenie Zmartwychwstałego wydane Apostołom brzmiało: „Oto Ja ześlę na
was obietnicę mojego Ojca. Wy
zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka”

(Łk 24,49).
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Prawda o Duchu
Świętym w Nowym
Testamencie

Szczególnym potwierdzeniem obecności
i życiodajnej mocy
Ducha stało się
zmartwychwstanie jako
dowód wyjątkowości
Jezusa i zbawczej
skuteczności Jego
posłannictwa.
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to ponieść ryzyko

O duchowości Ojca Pio mówi o. dr Ksawery
Knotz, kapucyn, duszpasterz małżeństw, autor
książki „Ojciec Pio i …”.

– Na czym polega niezwykły fenomen popularności Ojca Pio?
– Ojciec Pio to pierwszy człowiek, który przez 50 lat nosił na
ciele stygmaty, czyli znaki męki
Chrystusa. Oczywiście Ojciec Pio
nie był pierwszym stygmatykiem
w historii Kościoła. Św. Franciszek,
8

o czym powszechnie się nie wie,
otrzymał stygmaty przed śmiercią
i to ugruntowało przeświadczenie
o jego świętości.
Ludzie, którzy widzieli takie nadzwyczajne znaki u Ojca Pio, też byli
przekonani o jego świętości. Myślę
więc, że bez stygmatów nie zdobyłby tak wielkiej popularności, a jest
to o tyle ważne, że ta właśnie „nadzwyczajność” jego osoby pobudzała uwagę, zmuszała do zadawania
pytań o istnienie świata nadprzyrodzonego i prowadziła innych do
odkrywania Boga. Ludzie uznawali
swoje grzechy i chcieli powracać do

Boga. A więc coś, co być może zaczynało się od zwykłej ciekawości,
mogło owocować poważnymi wyborami życiowymi.
– W jakich okolicznościach Ojciec Pio otrzymał stygmaty i jak je
traktował?
– Na podstawie jego życia możemy powiedzieć, że stygmaty były
jakby „otoczką”, która zasłoniła to,
co najważniejsze. Niedawno Stolica Apostolska ujawniła dokumenty
z przesłuchania młodego Ojca Pio
przez wizytatora z ramienia Stolicy
Apostolskiej. Wizytator pytał zakon-

nika o kontekst pojawienia się stygmatów. Ojciec Pio wyznał, że ukazał
się mu Jezus i zapytał go, czy chce być
z Nim zjednoczony i uczestniczyć
w Jego męce. Ojciec Pio zgodził się
na takie życie i wtedy otrzymał stygmaty jako znak oddania się Bogu
do Jego pełnej dyspozycji. Pierwsze
było więc oddanie się Bogu, wszystko inne było wtórne.
– Jakie są najważniejsze rysy duchowości Ojca Pio?
– Ojciec Pio był zjednoczony
z Chrystusem cierpiącym na krzyżu
i w tym stanie oddawał się całkowicie Bogu. Od młodości często chorował, cierpiał też z powodu wielu
doświadczeń duchowych. Zawsze
był jednak pełen ufności w miłość
Boga. „Mam takie zaufanie do Je-

zusa – pisał w jednym z listów – że
choćbym widział otwarte piekło
przed sobą, a sam znalazł się na krawędzi przepaści, to bym nie zwątpił,
nie traciłbym ufności, nie rozpaczał, ale pokładał w Nim nadzieję”.
Taka postawa Ojca Pio wypływała
z odkrycia miłości Jezusa do człowieka. Jezus chce naszego dobra,
możemy być spokojni, że On jest
zawsze z nami i troszczy się o nas.
Ojciec Pio widział w cierpieniu sens, traktując je jako głęboką
ofiarę, bez której nie ma zbawienia
świata. Rozumiał więc bardzo głęboko to, czego większość ludzi nie
pojmuje, a co być może jest bliskie
części chorych, którzy oddają swoje
cierpienia za nawrócenie i zbawienie ludzi oraz za Kościół.
Życie oddane Bogu koncentrowało się dla Ojca Pio wokół Eucharystii, którą celebrował godzinami… Wchodził wtedy w inny
świat – spotykał się z Bogiem. Ktoś
powiedział, że gdy Ojciec Pio odprawiał Mszę św., ludzie czuli się jak
niewidomi wokół widzącego.
Nie można nie dostrzec też Jego
troski o pojednanie ludzi z Bogiem.
Spowiadanie zajmowało przecież
istotne miejsce w jego życiu. Księżom jest najczęściej bardzo trudno
dłużej spowiadać, ludzie też nie
garną się do spowiedzi, a on widział
spowiedź jako wielką łaskę pojednania się człowieka z Bogiem, której
poświęcał całe dnie.
– Jak wyglądała jego modlitwa?
– Był wyjątkowym mistykiem,
który już za życia widział Jezusa,
Maryję, ale któremu też pokazywał
się diabeł. Mistyka jednak, to nie
nadzwyczajne zjawiska, ale głęboki kontakt z Bogiem, którego nie
są w stanie „zarejestrować” ludzkie zmysły. Trzeba pamiętać, że na
modlitwie Ojciec Pio nie przeżywał
samych ekstaz, ale o wiele częściej
cierpiał oschłość i czuł się oddalony od Boga. Czasem wyznawał, że
samo słowo „wierzę” jest dla niego

okrutnym męczeństwem: „Zmuszam się zawsze, aby tego chcieć.
Moje ukrzyżowanie ciągle jeszcze
trwa”. Mimo to wierzył, że trwanie
przed Bogiem ma sens.
Sprawował Eucharystię, medytował o życiu Jezusa, mówił kilka
różańców dziennie, miał swoje ulubione litanie, przychodził modlić
się przed Najświętszym Sakramentem. Na jego modlitwę składała się
też Liturgia Godzin, studium Pisma
Świętego, lektura duchowa, droga
krzyżowa… Choć niejednokrotnie
było mu ciężko na modlitwie, wiedział, że bez niej nie ma życia z Bogiem. Z niej czerpał siłę do spowiadania wiele godzin dziennie.
Oczywiście ludzie świeccy nie
są w stanie naśladować pobożności zakonnika. Mogą się jednak nauczyć od niego, że droga do świętości nie wiedzie przez nadzwyczajne
wydarzenia duchowe, ale poprzez
zwykłą modlitwę, zwykłą wierność
codziennemu spotkaniu z Bogiem.
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Żyć dla Boga

Mistyka jednak,
to nie
nadzwyczajne
zjawiska, ale
głęboki kontakt
z Bogiem, którego
nie są w stanie
„zarejestrować”
ludzkie zmysły.

– Na podstawie biografii Ojca
Pio wiemy, że całe życie toczył walkę z pokusami. Czego możemy się
od niego nauczyć w tej kwestii?
– Pokusa jest zwodniczą myślą,
która wkrada się do naszego umysłu, aby przekonać go, że zło jest dobrem i w konsekwencji wymóc na
woli zgodę na popełnienie grzechu.
To prawda, że Ojciec Pio co jakiś
czas był bardzo silnie kuszony. Miał
wątpliwości w wierze, szatan pokazywał mu się jako naga kobieta,
namawiając go, by złamał ślub czystości, innym razem nękał go duch
próżności związany ze sławą czy
pragnieniem wydawania pieniędzy
otrzymywanych od pielgrzymów
na inne cele niż te, na które zostały
ofiarowane.
Ojciec Pio uważał, że każdy
chrześcijan musi zmagać się z pokusami, aby dojść do świętości. Nie
należy się martwić, że się jest przez
nie atakowanym. Pisał w swoich listach: „Bóg przez nie oczyszcza cię
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– Na co dzień pomaga Ojciec
wielu małżeństwom. Czy coś
z przesłania Ojca Pio jest szczególnie ważne dla małżonków?
– Ojciec Pio uczy nas, że wszyscy mamy oddać się Bogu z pełnym
zaufaniem. Nie oznacza, to że nasze życie będzie nadzwyczajne, ani
naznaczone cierpieniem, ale że będziemy gotowi umrzeć za Jezusa, nie
będziemy chcieli stracić łączności
z Nim, będziemy chcieli ciągle wracać do Niego, będzie nas smucił najmniejszy grzech, który nas od Niego
oddali. Żyć dla Boga – to ponieść
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– Ojciec Pio jest jednym z najbardziej popularnych świętych.
Co nam może przekazać jeśli idzie
o nasze najważniejsze powołanie
czyli właśnie o świętość?
– On porównuje świętość do
drzewa, które rośnie. Mówi, że powinniśmy prosić o świętość. Prośba
o świętość to prośba o pokochanie
Boga wielką miłością. Taka modlitwa może zrodzić się tylko w sercach
ludzi, którzy pragną kochać Jezusa,
ponieważ widzą, jak słaba jest ich
miłość. Świętość to wzniesienie się
poza siebie samego, czyli przekroczenie swoich uwarunkowań skupiających nas na sobie samym. To
życie dla innych, pragnienie dobra
dla ludzi, nawet gdy są naszymi nieprzyjaciółmi. Jest ona upodobnieniem się do Jezusa. Sam Ojciec Pio
uważał, że brakuje mu świętości…
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Mistyka

jak złoto, które chce wprowadzić do
swojego skarbca”.
Uważał, że przez pokusy Bóg
sprawdza człowieka, czy ten się
z Nim jednoczy i jak bardzo mu zależy, by być bliżej Boga. Jeżeli człowiek traktuje pokusę jako udrękę,
czas zmagania i walki, bojąc się, że
pokusa oddali go od Boga, to znaczy że chce być blisko Boga. Jeżeli
uznaje ją za przynaglenie do popełnienia grzechu i cieszy się z ukazanej mu możliwości, to znaczy, że nie
kocha Boga.

ryzyko, ponieważ nie wiemy, gdzie
On nas pośle i co dla nas przygotuje. Możemy być jednak pewni, że na
końcu nie będziemy żałować życia,
nie będziemy przerażeni śmiercią.
Po prostu nasze życie będzie miało
głęboki sens, bo będzie pielęgnowaniem miłosnej więzi z Bogiem
i z ludźmi, z którymi się spotkamy.
– Istnieje wiele grup odwołujących się do o. Pio. Czy z jego kultem mogą się wiązać jakieś niebezpieczeństwa? Jeśli tak, to jakie?
– Podstawowym problemem jest
brak stałej formacji opartej na duchowości Ojca Pio i pozostawanie
tylko na poziomie wspólnych modlitw. Tak jest szczególnie tam, gdzie
grupy tworzą osoby starsze, które
w swojej pobożności chcą się modlić, ale niekoniecznie poznawać
głębiej duchowość Ojca Założyciela. Czasami nie są w stanie przekroczyć własnej duchowości ukształtowanej przez lata. Bez formacji
Ojciec Pio robi się jednak „jednowymiarowy” – część osób koncentruje się na Jego cudach i nadzwyczajnych rzeczach, które nie pomagają w przyjęciu treści duchowych,
jakie nam przekazał. Czasami pod
kult Ojca Pio mogą się podszywać

osoby zarażone spirytyzmem. To
jest margines, ale warto wiedzieć,
że takie rzeczy się zdarzają. Ludzie
czują się zaszczyceni, gdy w tajemnicy otrzymują osobisty przekaz od
świętego, tymczasem takich form
kontaktu ze świętymi nie ma w Kościele Chrystusa.
– Jakie są właściwe formy pobożności związanej z Ojcem Pio?
– Z tego jak rozumiem Ojca Pio,
wynika, że nie tworzył on jakichś
stałych form jak np. s. Faustyna
Kowalska, która otrzymała polecenie propagowania koronki do
Miłosierdzia Bożego. Zależało mu
na tworzeniu grup modlitewnych,
ale bez określania formy modlitwy.
Osoby pragnące iść za przykładem
Ojca Pio powinny uczyć się miłości
do Chrystusa, podejmować modlitwę wstawienniczą, uczęszczać na
Eucharystię, praktykować spowiedź
i kierownictwo duchowe, a więc
te działania, które były charakterystyczne dla posługi duchowej Ojca
Pio. Nie gdzie indziej, ale w tych grupach powinien być pielęgnowany
aspekt ekspiacyjny (czyli wynagradzający) ludzkiego życia i powinna
zostać świadomie podjęta pokuta

z miłości do Pana Boga.

ość powszechnie uważa się
dziś, że powołanie wszystkich wierzących w Chrystusa do świętości, to jedna z ważniejszych nauk Soboru Watykańskiego II.
W dekrecie „Lumen Gentium” rozdział piąty nosi tytuł: „Powszechne
powołanie do świętości w Kościele”.
Niezwykłe jest, że św. Stanisław Papczyński zachęcał wszystkich chrześcijan do wejścia na drogę świętości
niemal trzysta lat wcześniej. Jego
zdaniem człowiek każdego stanu
w Kościele jest nie tylko powołany
do świętości, ale jest także powołany
do życia mistycznego. Co więcej, jest
mistyczną świątynią Boga.
Łaski nadzwyczajne
Zwykle, kiedy słyszymy o mistyce, myślimy o nadprzyrodzonych
doświadczeniach. Św. Stanisław
także je znał. Patrząc na jego życie,
domyślamy się, że były również
jego udziałem. Najstarsze biografie
opowiadają o wielu z nich. Kiedy
modlił się w Luboczy, zauważono,
że przez długi czas unosił się nad
ziemią. W kościele parafialnym
w Chojnacie, w ekstazie przed kazaniem, miał wizję zwycięstwa
hetmana Sobieskiego nad Turkami
pod Chocimiem. Poza darem proroctwa posiadał również charyzmat
uzdrawiania W swoich pismach
wymienia wielorakie łaski nadzwyczajne, jakimi Bóg może obdarzać
tych, którzy są z Nim zjednoczeni:
kontemplację, ukojenia, zachwyty, porwania, widzenia, objawienia
i inne. Sam pisząc o sobie, ujawnia,
że Duch Święty „wyrył” w jego duszy i umyśle wizję wspólnoty zakonnej i powołał go do założenia Zgromadzenia Księży Marianów. Była to

jednak łaska, która przysparzała mu
wielkich cierpień, w pewnym sensie
„przymuszała go” do realizacji Bożego dzieła. Nadzwyczajnych darów
Bóg udziela tym, których powołuje
do nadzwyczajnych dzieł. W przypadku św. Stanisława było to założenie nowej wspólnoty zakonnej.
Mistyka zwyczajna
– mistyka Eucharystii
Pomimo tego, że Bóg obdarzył
hojnie św. Stanisława łaskami, to wobec darów nadzwyczajnych zalecał
szczególną ostrożność. Najbardziej
cenił mistykę codzienności i nieustanne zjednoczenie z Bogiem we
wszystkich sytuacjach życia. Stąd
też ostrzegał przed szukaniem tego
co nadzwyczajne, a zachęcał do prostych postaw duchowych: skruchy,
uniżenia, pokory, uległości wobec
Boga oraz umiejętności przyjęcia
cierpienia i krzyża. Jeśli mistyka jest
otwartością na wszelkie działanie
Ducha Świętego, przyjmowaniem
tego, czym On obdarza i zjednoczeniem z Bogiem w miłości, to jej ostatecznym sprawdzianem jest czynna
miłość bliźniego i pokora, postawa
nawrócenia i troska o upodobnienie
się do Chrystusa. Kształtuje się w ten
sposób umiejętność zmagania duchowego z grzechem i złym duchem,
a człowiek staje się wolny w sensie
ewangelicznym, to znaczy zaczyna
postępować w poznaniu i wypełnianiu woli Bożej, czyli w prawdziwej
miłości. Ten etap mistyki określa
się mianem „nocy mistycznej”, gdyż
z jednej strony następuje „wyzucie
się ze starego człowieka, namiętnego
i niedoskonałego”, z drugiej zaś
„przyobleczenie się w Jezusa Chrystusa”, tak aby „w Niego się przekształcić”. Św. Stanisław przypisuje
szczególne miejsce w tym procesie

❚ Msza św. Ojca Stanisława Papczyńskiego,
autor dzieła: marianin O. Jan Niezabitowski. Obraz z 2. poł. XVIII w. z klasztoru
marianów w Skórcu

Eucharystii, określanej jako sakrament zjednoczenia z Bogiem. Stąd
też nazywa Eucharystię „mistycznymi godami”, podczas których,
dzięki Duchowi Świętemu, Oblubieniec, „Bóg-Człowiek w pewien
sposób sam się wciela” w tego, który
Go przyjmuje. W Eucharystii Chrystus czyni całkowity dar z siebie samego; dar miłości do końca. Dla św.
Stanisława Eucharystia jest źródłem
życia mistycznego, jednoczy i jednocześnie przemienia chrześcijanina.
„Bóg wchodząc do mieszkania duszy” przeobraża człowieka od wewnątrz. Jest to przemiana człowieka
ze „starego” na „nowego”, który żyje
prawem miłości według Ducha.
Konieczność ascezy
Mistyka Ojca Stanisława nie jest
błogostanem i oczekiwaniem tego
co nadzwyczajne, ale zjednoczeniem z Bogiem w codzienności,
życiem w przyjaźni z Nim, powolnym upodabnianiem do Chrystusa
i zjednoczeniem naszej woli z Jego
wolą. Taki styl życia nie jest możliwy bez nieustannej modlitwy, ale
także bez ascezy, czyli tego, co dla
człowieka jest krzyżem. Nie krzyż
jest jednak sensem mistyki codzienności, ale zmartwychwstanie
w Chrystusie i pełne zjednoczenie

z Nim w Duchu Świętym.
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Kult
Najświętszego
Serca
Pana Jezusa
Wielu świętych i błogosławionych średniowiecza odznaczało się
szczególnym nabożeństwem do Najświętszego Serca Jezusa.
Doświadczeniem wielu
ówczesnych mistyczek
i mistyków było wejście
do Serca Jezusa i spoczywanie w nim.
tak mocnego przygarnięcia do Serca
Jezusa, że miała wrażenie, że jej serce stanowi jedno z Jego Sercem. Św.
Katarzyna Sieneńska (1347-1380)
miała z kolei doświadczenie jakby jej
serce zostało zamienione z Sercem
Jezusa w mistycznych zaślubinach.
Również wielu słynnych kaznodziejów wzywało, aby z ufnością zbliżyć
się do Serca Jezusa, płonącego żarliwą miłością ku ludziom. Tak głosili
m.in. św. Antoni z Padwy (11951231) oraz św. Bernardyn ze Sieny
(1380-1444).
Nabożeństwo do Serca Jezusowego było jednak cały czas pewnym
nabożeństwem prywatnym, choć
głoszonym przez niektórych kaznodziejów i teologów. Św. Jan Eu-

des (1601-1681) i – w największym
stopniu – św. Małgorzata Maria
Alacoque (1647-1690) przyczynili
się natomiast do tego, że duchowość ta została upowszechniona
i stała się dobrem całego Kościoła. Dla św. Jana Eudesa szerzenie
kultu Najświętszego Serca Jezusa
i Serca Maryi było programem całej działalności kapłańskiej. Był on
pierwszym, który nadał temu nabożeństwu wymiar liturgiczny. Ułożył
teksty oficjum i Mszy świętej na
święto Najświętszego Serca Pana Jezusa, które z jego inicjatywy zaczęło
być obchodzone lokalnie w kilku
diecezjach francuskich.
Natomiast decydujące dla upowszechnienia tego kultu w znanych
dziś formach stały się objawienia
Pana Jezusa, które miała św. Małgorzata Maria. Pan Jezus nie tylko
udzielił francuskiej wizytce takiego
samego mistycznego doświadczenia
spoczęcia w Jego Sercu, jakie mieli
mistycy średniowieczni, ale zapewnił ją, że pragnie na wszystkich ludzi
rozlewać miłość, którą Jego Serce
jest przepełnione. W tym celu prosił
o ustanowienie specjalnego święta ku czci Jego Serca, w piątek po
oktawie Bożego Ciała. Ponadto wezwał do przyjmowania Komunii św.
w pierwsze piątki miesiąca dla wynagrodzenia za zniewagi wyrządzane Jego Sercu oraz za oziębłość jaką
ma wielu ludzi względem płynącej
z Jego Serca zbawczej miłości. Życze-
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ult Najświętszego Serca
Pana Jezusa jest kojarzony
przede wszystkim z wizjami Pana Jezusa, jakich doświadczyła francuska wizytka św. Małgorzata Maria Alacoque (16471680). Warto jednak wiedzieć, że
pobożność do Najświętszego Serca
jest znacznie starsza i była praktykowana już w średniowieczu,
z tym że nie miała ona charakteru
powszechnego.
Kult Najświętszego Serca łączył
się z żywym w średniowieczu nabożeństwem do Najświętszej Rany
boku Jezusa. Św. Anzelm z Canterbury (1033-1109) był prawdopodobnie pierwszym, który mówił
o Ranie odsłaniającej bogactwo dobroci i miłości Serca Jezusowego.
Nabożeństwo do Najświętszej Rany
praktykowali m.in. dominikanie,
którzy w piątek po oktawie Bożego
Ciała – w dzień, który o wiele później stał się liturgicznym świętem
Najświętszego Serca Pana Jezusa –
odmawiali specjalne oficjum o Ranie boku Pana Jezusa. Anonimowy
autor średniowiecznego poematu
„Winny szczep mistyczny” kontempluje śmierć Chrystusa i w Ranie
otwartego boku Jezusa odnajduje
drogę do Jego Serca: żołnierze „przebili (…) nie tylko Jego ręce i nogi,
ale również bok, aby nam włócznia
mogła otworzyć Serce. Skoro przeto
przyszliśmy do Najsłodszego Serca
Jezusa, skoro tak dobrze nam tu być,
nie oddalajmy się łatwo od Niego
(...) Jak słodką, jak dobrą jest rzeczą
zamieszkać w tym Sercu! Skarbem
najdroższym, perłą najcenniejszą
jest Twoje Serce, o dobry Jezu!”.
Wielu świętych i błogosławionych
średniowiecza odznaczało się szczególnym nabożeństwem do Najświętszego Serca Jezusa. Doświadczeniem
wielu ówczesnych mistyczek i mistyków było wejście do Serca Jezusa i
spoczywanie w nim. Św. Mechtylda
z Hackeborn (1241-1298) doznała

niem Jezusa przekazanym św. Małgorzacie Marii było także, aby w noc
przed pierwszym piątkiem czuwać
przez godzinę przed Najświętszym
Sakramentem.
Stolica Apostolska dopiero po
bardzo starannym badaniu uznała
wiarygodność tych objawień. Święto Najświętszego Serca Pana Jezusa
zostało ustanowione dla całego Kościoła przez bł. Piusa IX w 1856 r.
Papież Leon XIII zatwierdził natomiast aktualną Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa, a w 1899
r. oddał Kościół oraz całą ludzkość
w opiekę Sercu Jezusowemu.
Corocznie obchodzona liturgiczna uroczystość Najświętszego
Serca Pana Jezusa daje nam możliwość wchodzenia w celebrowane
misterium. Prefacja uroczystości
zapewnia nas o tym, że doświadczenie bliskiego obcowania z Sercem
Zbawiciela jest przez wiarę i sakramenty dostępne dla nas wszystkich,
choć oczywiście nie w taki sam
sposób jak u tych, którzy dostępują
specjalnych łask mistycznych: „On

wywyższony na krzyżu, w swojej
nieskończonej miłości ofiarował za
nas samego siebie. Z Jego przebitego boku wypłynęła krew i woda,
i tam wzięły początek sakramenty
Kościoła, aby wszyscy ludzie, pociągnięci do otwartego Serca Zbawiciela, z radością czerpali ze źródeł
zbawienia”.
W misterium Serca Jezusowego
wprowadza nas przede wszystkim
Słowo Boże. Obchód Najświętszego Serca Pana Jezusa ma w liturgii
najwyższą rangę uroczystości, więc
Słowo Boże podane jest bardzo obficie, w cyklu trzyletnim (A, B i C)
i w trzech czytaniach.
W roku „A” Ewangelia (Mt 11,2530) zaprasza wszystkich utrudzonych i obciążonych, aby przyszli do
cichego i pokornego sercem Jezusa
i w Nim znaleźli ukojenie, biorąc na
siebie Jego jarzmo, czyli z całym zaufaniem zgadzając się na Jego prowadzenie. Z kolei pierwsze i drugie czytanie (Pwt 7,6-11; 1 J 4,7-16)
przypomina o pierwszeństwie i całkowitej darmowości miłości Boga

wobec nas. Doświadczenie miłości Boga, w pełni objawionej w Jezusie Chrystusie, oraz jej przyjęcie
jest warunkiem umożliwiającym
naszą miłość względem Niego oraz
miłość wzajemną między bliźnimi.
W roku „B” podana jest fundamentalna dla historii kultu Serca
Jezusowego Ewangelia o przebiciu
boku Jezusa na krzyżu (J 19,31-37).
Pierwsze czytanie z Księgi Ozeasza
(Oz 11,1.3-4.8c-9) wyraża ogromną czułość Boga względem swego
ludu. Mimo niewierności ludu Bóg
powstrzymuje swój gniew i nie chce
go zatracić. Doświadczanej łaskawości Boga nie można zatrzymać
dla samego siebie, dlatego też w drugim czytaniu (Ef 3,8-12.14-19) św.
Paweł ogłasza poganom niezgłębione bogactwo Chrystusa, czyli przede wszystkim Jego miłość,
przewyższającą wszelką wiedzę.
W roku „C” Ewangelia przypomina poruszającą przypowieść Jezusa o zaginionej owcy (Łk 15,3-7)
i wiąże się z nią pierwsze czytanie
z Księgi Ezechiela (Ez 34,11-16)
przedstawiające Boga jako dobrego pasterza, troszczącego się o swą
trzodę. W drugim czytaniu (Rz
5,5-11) św. Paweł stawia nam przed
oczy miłość Boga, która objawiła
się w tym, że Chrystus umarł za nas
jako za grzeszników, czyli swych
nieprzyjaciół. Miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego.
Słowo Boże w liturgii nie jest prostym pouczeniem, ale proklamacją,
ogłoszeniem przymierza Boga z nami, którego nic nie może złamać
i które wciąż jest aktualizowane
w każdej Eucharystii. Dlatego każde
przyjęcie Komunii świętej daje nam
dostęp do tego wszystkiego, o czym
mówi Słowo tych czytań. W każdej
Eucharystii, nie tylko tej z uroczystości Najświętszego Serca Pana
Jezusa, mamy dostęp do otwartego
Serca Zbawiciela, który wciąż może
czynić serca nasze według Serca

swego.
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ak jak każdy z nas powołany jest do budowania żywej relacji z Bogiem poprzez codzienne pogłębianie wiary,
tak każdy z nas może dzięki działaniu łaski bezpośrednio poznać
i doświadczyć Boga. Tym samym
więc tajemnice Boże są dla nas
odkrywane nie tylko poprzez solidnie studiowaną wiedzę na ten
temat, ale również dzięki osobistemu doświadczeniu. Tak klasycznie
ujmuje się mistykę chrześcijańską
od czasów siódmego przełożonego
generalnego franciszkanów, kardynała, a od XVI wieku doktora Kościoła, św. Bonawentury.
Doświadczenie mistyczne jako
doświadczenie duchowe jest możliwe w życiu każdego z nas, gdyż
potencjalnie każdy chrześcijanin
od momentu chrztu świętego jest
mistykiem! Problem tkwi jednak
w tym, że przechodząc w życiu codziennym najprostsze próby wiary, niejednokrotnie nie stajemy na
wysokości zadania. Zamiast żyć
Ewangelią, żyjemy duchem tego
świata. Zamiast trwać na modlitwie, biegniemy po kolejny suplement diety do marketu współczesności. Zamiast zweryfikować
swoje poglądy na ważne tematy
w kwestiach np. nierozerwalności małżeństwa czy troski o życie
od poczęcia do naturalnej śmierci
w świetle nauczania Kościoła, sugerujemy się wybiórczymi, atrakcyjnie – ale mało rzetelnie przed14

Mistykiem

może być każdy z nas
Doświadczenie mistyczne jako doświadczenie duchowe jest
możliwe w życiu każdego z nas, gdyż potencjalnie każdy chrześcijanin od momentu
chrztu świętego jest
mistykiem!
stawionymi – nagłówkami artykułów tych czy innych dyżurnych
portali internetowych. Ponadto,
często źle rozumiejąc doświadczenie mistyczne, oczekiwalibyśmy jedynie towarzyszących mu zjawisk,
jak ekstazy, wizje czy objawienia,
a przecież nie one są istotą, ale jest
nią osobista żywa relacja z Bogiem
wyrażana w coraz dojrzalszej wierze człowieka.
Pan Bóg – na szczęście – znając
misteryjną konstrukcję każdego
z nas, zaprasza do mistycznego
z Nim zjednoczenia, oczyszcza
nasze duchowe motywacje i pozwala nam przejść tzw. noc ciemną. Jak mawiał św. Jan od Krzyża,
to doświadczenie pozwala nam

odkryć, czy naprawdę kochamy
Boga, czy raczej kochamy nasz
emocjonalny komfort i splendor
ludzkiej chwały płynący z faktu,
że oto naszym udziałem stała się
szczególna łaska. Ten sam św. Jan,
którego doświadczenie mistyczne
osiągnęło szczyt w więziennych
lochach w Toledo w 1577 r., gdzie
został zamknięty przez współbraci karmelitów (których reformę
chciał przeprowadzić), zaprzecza
spotykanej wciąż tezie, jakoby
mistyk był człowiekiem odrealnionym, oderwanym od rzeczywistości. Mistyk – wręcz przeciwnie – trwając w nieustannej relacji
z Bogiem, widzi rzeczy takimi jakimi one są. Codzienna modlitwa,
życie płynące w rytmie lektury Słowa Bożego, praca odkrywana jako
element budowania Bożego Królestwa w konkretnej rzeczywistości, pozwalają odkryć prawdziwy
świat i jeszcze bardziej zaangażować się w budowanie go według
Bożych, a nie ludzkich, reguł.
Nie wolno nam odseparowywać mistyki od codzienności. To
właśnie odpowiedzialne jej traktowanie, z całym bogactwem składających się na nią doświadczeń,
może pozwolić nam odkryć nowe
Boże interwencje i głębiej zrozu
mieć ich cel i wartość.

esteśmy powołani do życia mistycznego, to znaczy ścisłej więzi
z Trójjedynym Bogiem i doświadczania Jego bliskości. Droga życia duchowego prowadzi nas bowiem
do coraz głębszego odczuwania miłującej obecności Boga.
Najdoskonalszym przykładem mistycznej więzi z Bogiem jest Maryja, która już w misterium Niepokalanego Poczęcia otrzymała łaskę mistycznego zjednoczenia z Nim.
Podążała drogą życia duchowego jako Mistyczka i zachęca nas,
abyśmy pragnęli bliskości Boga
w codziennym życiu.
Mistyczny początek
W pierwszej chwili istnienia Maryja otrzymała łaskę mistyczną, czyli dar przebywania w jedności z Bogiem Trójosobowym. Już wtedy bowiem stała się Przybytkiem Trójcy
Świętej. Niepokalany początek życia
Maryi odsłania to, co stanowi istotę
mistycznego doświadczenia, czyli
trwanie w zjednoczeniu z Bogiem.
Mistykiem jest ktoś, kogo przenika
Boża miłość. To człowiek, który jest
napełniony Duchem Świętym, gdyż
właśnie On jest sprawcą doświadczenia mistycznego. Niepokalana
cieszyła się tym doświadczeniem,
gdy tylko jako dziecko doszła do
używania rozumu i woli.
Każdy z nas w sakramencie chrztu
świętego otrzymał dar łaski uświęcającej, czyli został w pełni ogarnięty
Bożą miłością i napełniony Duchem
Świętym. Nasz początek też otwiera nas na możliwość doświadczenia mistycznego. Ważne jest to, aby
trwać w jedności z Bogiem i przyjmować Jego miłość.
Doświadczenie Boga
Święty początek życia Maryi
wyznacza Jej codzienną drogę,
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po której prowadzi Ją Bóg i coraz
bardziej wprowadza w głębię swej
tajemnicy. Maryja jako pierwsza
z ludzi doświadczalnie poznała tajemnicę Boga – Ojca, Syna i Ducha
Świętego. Dokonało się to w chwili
Zwiastowania. Stąd też w tym wydarzeniu dostrzegamy Maryję jako
Córkę Boga Ojca, Matkę Syna Bożego i Oblubienicę Ducha Świętego. Mistyczne doświadczenie spotkania z Bogiem owocuje w życiu
Maryi osobowym zjednoczeniem
z Odwiecznym Synem Bożym, który w Niej staje się Człowiekiem. To
najdoskonalsze i niepowtarzalne doświadczenie mistyczne, jakie może
być udziałem człowieka.
Jesteśmy codziennie zapraszani,
aby być mieszkaniem Boga. Chrystus zapewnia nas przecież: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój
umiłuje go, i przyjdziemy do niego,
i będziemy u niego przebywać” (J
14,23). Mistyk jest człowiekiem, który nie doświadcza „pustki”, ale obecności Boga. Czyż nasze pragnienie
przyjmowania Komunii świętej nie
jest wyrazem mistycznego doświadczenia? Podobnie też możemy rozumieć naszą gotowość słuchania
i wypełniania słowa Bożego.
Codzienne „tak”
Mistyczne zjednoczenie z Bogiem przejawiało się w życiu Maryi
doskonałym posłuszeństwem woli

P EŁN A ŁA S K I

Mistyczka

Bożej. Mistyk bowiem to nie jest
ktoś oderwany od życia, ale ktoś
całkowicie zaangażowany w realizację Bożego planu zbawienia ludzkości. Maryja w czasie Zwiastowania
powierzyła siebie Bogu, aby czynić
wszystko zgodnie z Jego słowem.
Wewnętrzne zjednoczenie z Bogiem wyrażała w codziennym „tak”
wobec woli Tego, który Ją umiłował
i zaprosił do współpracy. W pełnej
uległości rozumu i woli dostrzegamy najbardziej charakterystyczną
cechę postawy mistyka.
Również do nas Bóg kieruje swoje słowo. Im gorliwiej je wypełniamy, tym bardziej wchodzimy w doświadczenie mistyczne. Łaska uświęcająca uzdalnia nas, aby usłyszeć
Boga, aby Go zobaczyć i odczuwać
Jego bliskość i miłość. Istotą przeżyć
mistycznych jest poczucie bycia kochanym przez Stwórcę, co rozpala
pragnienie, aby samemu kochać coraz bardziej, z całego serca i całej duszy, kochać Boga i ludzi. Nasz każdy
gest miłości jest konkretnym „tak”,
którym odpowiadamy na dotyk Bożej miłości.
Radość i wdzięczność
Doświadczenie mistyczne jest
niewyrażalne i niemożliwe do opisania ludzkimi słowami. Maryja
może tylko powiedzieć „wielkie
rzeczy uczynił mi Wszechmocny”
(Łk 1,49). Od pierwszej chwili istnienia kryła w sobie Tajemnicę
Bożej miłości, która objawiła się
światu w Osobie Jezusa Chrystusa.
Słowa „Magnificat” najpełniej wyrażają radość i wdzięczność Maryi
Mistyczki za doświadczenie Boga,
które stało się Jej udziałem.
Bądźmy pełni radości i wdzięczności za wszystkie dary, którymi
napełnia nas Bóg. W ten sposób
dajemy znak, że kroczymy mistyczną drogą życia. Wtedy z każdym
dniem przybliżamy się do chwili,
która będzie początkiem pełni naszego mistycznego doświadczenia

w niebie.
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Rozmowa z ks. Michałem Gar- w przestrzeni publicznej. Tymczabeckim o znaczeniu Dobrej No- sem w Indiach wszystko odbywa
się na ulicy. Tu żebrzą dzieci, któwiny dla mieszkańców Indii
rych rodziny nie mają pieniędzy na
– Przeciętny Europejczyk bar- wysłanie ich do szkoły. Tu koczują
dzo mało wie o Indiach. Dlacze- osoby bezdomne, chore, kalekie,
go tak trudno jest zrozumieć ten ubogie. Ich cierpienie jest widoczne
kraj i mieszkających w nim ludzi? dla wszystkich.
– Miałem przyjemność być trzy– Czemu większość Hindusów
krotnie w Indiach na kilka tygodni,
kiedy odwiedzałem nowopowstałe obojętnie mija biednych, żebrząseminarium Marianów. Indie nie są cych o jedzenie?
– To wynika z wiary w reinkarpodobne do żadnego z europejskich krajów. Społeczeństwo ma nację. Hindus myśli w następujący
bardzo skomplikowaną strukturę: sposób: „jeśli bliźni cierpi, to najpodziały kastowe, podziały etnicz- wyraźniej tak miało być. Może źle
ne, różne języki. Równolegle z pra- czynił w poprzednim wcieleniu?
wem państwowym obowiązuje pra- Może to jego kara? Nie będę mu powo zwyczajowe i religijne, które dla magać. Nie będę się wtrącać”. Oczywiększości Hindusów jest znacznie wiście, to prowadzi do znieczulenia
ważniejsze. Na obszarze jednego na krzywdę drugiego człowieka.
państwa funkcjonują odmienne re- To m.in. dzięki pracy misjonarzy
ligie i tradycje, a ubóstwo wielu lu- i poznaniu nauk Jezusa Hindusi
dzi tym bardziej rzuca się w oczy, zaczynają patrzeć na biednych inaże kontrastuje z przepychem bo- czej. Rozumieją, że bliźnim trzeba
gactwa. Na parkingu lotniska, przy okazywać miłosierdzie i nie wolno
zaparkowanych limuzynach, pasą zostawiać cierpiącego bez pomocy.
się kozy. Kobiety piorą ubrania
– Wspomniał Ksiądz o wielu
w rzece tuż obok nowoczesnego
szklanego budynku, w którym pro- religiach, które koegzystują w obwadzi się badania nad najnowszymi rębie jednego państwa. 80% mieszkańców wyznaje hinduizm, 13% to
technologiami.
muzułmanie, około 2,5% chrześci– Turystów z Zachodu uderza janie. W Indiach mieszkają rówprzede wszystkim skala ubóstwa… nież sikhowie i buddyści. Czy do– W naszej kulturze sprawy chodzi na tym tle do konfliktów?
– Tak, główny konflikt przebietrudne i wstydliwe często ukryte są
w domach, schowane, niewidoczne ga na linii Hindusi – muzułmanie.
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Światło
w środku
ciemnej nocy

Oczywiście, nakłada się na niego
napięta sytuacja polityczna, pomiędzy Pakistanem a Indiami. Trzeba
pamiętać, że choć buddyzm narodził się w Indiach, jego wyznawcy zostali wypędzeni z tego kraju.
Obecnie buddyści próbują odnaleźć swoje miejsce w rozbudowanej
kulturze indyjskiej. Istnieje pewne
napięcie między Hindusami a katolikami. Można jednak zauważyć
przyjaźnie ponad podziałami. Niektórzy Hindusi wręczają katolickim sąsiadom drobne upominki na
Boże Narodzenie, a także zapraszają
katolików do wspólnej zabawy podczas ważnego dla nich święta Diwali
– święta światła.
– W międzynarodowej prasie
pisano niedawno o fali prześla-

dowań katolików w Indiach. Jakie są Księdza obserwacje w tej
sprawie?
– Sytuacja zależy od regionu.
Stan Goa jest zamieszkany głównie
przez katolików i tu nie możemy
mówić o prześladowaniach. Podobnie ma się sytuacja w stanie Kerala,
gdzie mieszka ponad 50% chrześcijan. Warto jednak pamiętać, że
w ostatnich latach w Indiach do
władzy doszły partie hinduistyczne, które nie patrzą na chrześcijan
przychylnym okiem. Hinduizm
staje się ideologią państwową scalającą naród. Lokalnie dochodzi
do różnych incydentów oraz agresywnych zachowań wobec katolików. Zarazem Kościół katolicki
w Indiach jest silny instytucjonalnie: prowadzi szkoły, sierocińce,

najlepsze uniwersytety w kraju i tego nie da się łatwo zniszczyć, ani
wymazać z krajobrazu kraju.
– Czy zdaniem Księdza różnice kulturowe mogą stanowić
przeszkodę w ewangelizacji?
– Aby głosić w Indiach Dobrą
Nowinę trzeba najpierw zrozumieć
sposób myślenia Hindusów: wierzą
w reinkarnację, mają wielu bogów
i liczne wcielenia każdego z nich.
Hinduista jest w stanie uznać Jezusa
za Boga. Problem polega na przekonaniu go, że Jezus jest Jedynym
Bogiem. Żeby nawrócić kogoś, czyli przekonać do tej prawdy, trzeba
najpierw zdobyć zaufanie, pokazać
szacunek dla ich narodu, kultury
i elementów dobra w ich wierzeniach
(jak naucza Sobór Watykański II).

– Jak należy rozumieć fakt, że
w Indiach zbudowano świątynię
dla jeszcze żyjącego popularnego sportowca?
– Kiedy byłem w Indiach, jeden
z księży powiedział, żartując, że
w Indiach można stać się nawet
bogiem. Krykiet w Indiach to też
„religia”. Skoro u nas są fankluby, tam można komuś zbudować
świątynię, gdzie ludzie przyjeżdżają, składają kwiaty, ofiary, biją pokłony. Dla Hindusów powszechne jest oddawanie czci lokalnym guru i pustelnikom, żyjący człowiek może uchodzić za
wcielenie jednego z bóstw.
– Jakie główne problemy natury duchowej obserwuje Ksiądz
wśród Hindusów?
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– Czy to prawda, że w Indiach
zmiana religii wymaga zgody
sądu?
– Z moich rozmów wynika, że
tak. W zasadzie nie wiadomo, ilu
dokładnie jest katolików w Indiach.
Przyczyna jest banalna: nikt tak naprawdę nie wie, ilu dokładnie jest
Hindusów. Prawdopodobnie około
1,3 miliarda. Mieszkają na terenie
wielkości 1/3 całej Europy. Niektórzy
nie proszą sąd o zgodę na chrzest,
kraj jest przeludniony, w niektórych
regionach nie robi się spisów powszechnych. Prowadzenie statystyk
jest praktycznie niewykonalne.
– Wspomniał Ksiądz o przeludnieniu. Indie były pierwszym
krajem na świecie, który wprowadził politykę kontroli urodzeń,
w 1951 roku. W konsekwencji organizacje charytatywne donosiły
o masowym zjawisku zabijania
dziewczynek tuż po urodzeniu
i zatrważającej skali wykonywanych aborcji. Czy to prawda?
– W Indiach kobieta ma niższy
statut społeczny, jej los jest bardzo
trudny. Musi „wkupić się” posagiem w łaski rodziny męża. Kobiety
– matki „ze stażem” cieszą się wiel18

kim szacunkiem rodziny, ale nie
zmienia to faktu, że małżeństwa
chcą mieć synów, a nie córki. Ich
zdaniem chłopiec pomoże rodzinie,
a dziewczynka będzie dodatkowym
obciążeniem finansowym, bo trzeba będzie zapewnić jej posag. Z tego
powodu rodzice, którzy nie są za
bogaci, nie patrzą na kolejną córkę
jak na błogosławieństwo, ale jak na
problem i niekiedy porzucają dziecko lub zabijają nawet po urodzeniu.
Skala zjawiska nie jest mi znana, ale
nie są to jednostkowe przypadki.
W Tamil Nadu, gdzie jest nasze seminarium, słyszałem o porzucaniu
ludzi starszych na ulicy, co związane
było z niemożliwością utrzymania
ich przez rodzinę. Można powiedzieć, że to samo dzieje się w Europie, tylko jest robione bardziej „elegancko”, w „białych rękawiczkach”.
– Dobra Nowina pomaga ludziom uporządkować duchowy
nieład i dobrze rozeznać priorytety?
– Zdecydowanie tak. Hindusi,
którzy przyjęli naukę Jezusa przestają się lękać, nadają swojemu życiu inny, nowy sens. Nawrócenie
obserwujemy u ludzi z różnych
kast. Ważne jest świadectwo życia,
szkoły, pomoc ubogim. Cierpliwe
głoszenie Boga, który jest Ojcem
i posłał swego Syna na świat z czasem przynosi owoce, choć z drugiej
strony nie jest to misja, która jest
świadkiem licznych nawróceń.
– Choć odsetek katolików w Indiach nie jest wysoki, obserwuje
się tu wiele powołań...
– Kiedyś zapytałem kleryków,
czy byliby gotowi oddać życie za
wiarę. Wszyscy, bez chwili wahania, powiedzieli: „tak, oczywiście”.
Powołania z Indii są szczere, autentyczne i piękne. Co ciekawe: Hindusi po święceniach chętnie podejmują pracę misyjną. Wyjeżdżają
do biednych krajów Afryki, a także
do Europy np. do Niemiec.

– Tymczasem, w Stanach Zjednoczonych i bogatszych krajach
europejskich można dostrzec
osobliwą fascynację kulturami
Wschodu i przeniesienie pewnych elementów hinduizmu do
codziennego życia. Dlaczego tak
się dzieje?
– To zjawisko występuje w krajach, gdzie obserwuje się ogólny
kryzys wiary. Ich mieszkańcy mniej
lub bardziej świadomie wybrali
ateizm, a następnie zaczęli odczuwać pustkę duchową. Szukali „czegoś pozamaterialnego” i często nie
zdawali sobie sprawy, że to wynik
ich złych decyzji i zagrożenie duchowe. Wiele praktyk opartych na
hinduizmie może wyglądać niewinnie, np. ćwiczenia medytacyjne,
wiara w „karmę”. Oczywiście jest to
niebezpieczne i wprowadza chaos
w życie duchowe. Europejczyk, który odrzucił wiarę w Boga i poszukuje „prawdy” w medytacji, niemalże
zaprasza złego ducha do swojego
serca. Aby to zrozumieć, wystarczy spojrzeć na samych Hindusów,
którzy wyrzekli się tych praktyk
właśnie dlatego, by podążać za
Chrystusem. Każdy nawrócony
mieszkaniec Indii powinien być żywym świadectwem dla wątpiących
Europejczyków.
– Jak charyzmaty mariańskie
odbierane są przez katolików
w Indiach?
– Modlitwa za zmarłych i charyzmat eschatologiczny dobrze odpowiada powszechnej wierze w reinkarnację. Może wyprostowywać
błędne przekonania, ukazując
prawdę o życiu wiecznym z Chrystusem Zmartwychwstałym, a jednocześnie zaspokajać żywą potrzebę więzi ze zmarłymi. Charyzmat
Niepokalanego Poczęcia to znak
zwycięstwa nad „karmą”, przekleństwem grzechu pierworodnego,
znak Bożego Miłosierdzia, wybrania, darmowej miłości, godności
każdego człowieka. Każdy czło-

Z

wiek na świecie, każdy Hindus niezależnie
od przynależności kastowej nosi w sobie
przecież pragnienie szczęścia, godności, wolności. Maryja Niepokalana jest przecież tego
znakiem dla wszystkich, także „nieczystych”
z najniższych kast. Jej Osoba może też ukazać potrzebę szacunku i ochrony kobiet przed
różnymi formami dyskryminacji.
– Jakie kluczowe wyzwania stoją przed
misjonarzami w Indiach?
– Postawa seminarzystów w Indiach budzi nadzieje, są bardzo gorliwi. Nie mam
wątpliwości, że w Indiach narodzi się wiele
powołań. Wyzwaniem będzie pokazywanie
Miłosierdzia Bożego w konkretnych sytuacjach. W pomocy wobec różnych form
ubóstwa. Tego oczekują Hindusi: „pokaż
nam, w co wierzysz”. Wyzwaniem jest brak
misjonarzy z zewnątrz, dlatego ważne jest
wsparcie duchowe i materialne jako dar serca, wyraz pamięci i troski. Pierwsze powołania mariańskie z Indii już są i ci, którzy na
nie pozytywnie odpowiedzieli, potrzebują
poczucia więzi oraz łączności ze wspólnotą
mariańską i katolicką na świecie. Misjonarzy czeka wiele pracy i trudnych wyzwań,
dlatego będziemy wdzięczni Pomocnikom
Mariańskim za modlitwę w intencji naszych

dzieł i ludzi, którym pomagamy.

zymanyc
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Ojcze Władysławie,
Chciałam na wstępie ogromnie podziękować za wszelką
korespondencję, czasopismo, ale przede wszystkim za modlitwę. Szczerze mówiąc, zamawiając tę nowennę u księży,
nie podeszłam do tego zbyt poważnie, uznając, że fajnie jeśli
ktoś się pomodli za moje problemy, z którymi sama już nie
daję rady. Byłam zaskoczona mailem z prośbą o uczestnictwo
w codziennej Mszy świętej na czas nowenny, ale wiedziałam,
że Duch Święty tak mnie poprowadził i jeśli taka jest Jego
wola, to zrobię wszystko, aby wytrwać. Miałam ogromne
trudności w czasie trwania nowenny, pomimo próby trwania
w pokorze i ufności, modląc się w intencji męża i rodziny.
Akurat w czasie trwania nowenny wychodziły jakieś „brudy”,
które ten spokój zaburzały, jak i moją ufność do męża. Ostatniego dnia nowenny i zarazem podczas kolejnych trudności,
już po Mszy świętej, gdy modliłam się modlitwą trynitarną,
dostałam słowo od Pana nawołujące do ufności i zarazem
obraz księgi. Wiedziałam, że Pan pragnie, abym otworzyła
Pismo Święte. Tak też poczyniłam i otworzył mi się piękny
fragment listu do Hebrajczyków o tym, jak mąż powinien
kochać żonę, żona zaś szanować męża. Dzięki natchnieniu
Ducha Świętego odczytałam ten fragment na głos w obecności męża, podziękowaliśmy Panu za Jego słowo i mieliśmy
pierwszą prawdziwie oczyszczającą rozmowę na temat naszego małżeństwa, naszych problemów. Wcześniej każda
taka rozmowa kończyła się awanturą, ta zaś była pełna spokoju, miłości, zrozumienia i czuć było obecność samego Boga
między nami! Jesteśmy prawie 10 lat małżeństwem, a jeszcze nigdy w ten sposób nie rozmawialiśmy ze sobą. Dodam
że jesteśmy młodym małżeństwem z trójką dzieci po dużym
kryzysie. Co więcej mój mąż zaczął regularnie przystępować
do sakramentu spowiedzi, z czym miał ogromne problemy
i przez wiele lat się nie spowiadał, wspólnie przeżyliśmy rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii i widzę w nim wyraźną
zmianę pod kątem duchowym.
Chwała Panu i Bóg zapłać księżom za każdą modlitwę w naszej intencji!
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– W Indiach religia jest wszechobecna. Wizerunki bóstw umieszcza się na domach, ulicach, autobusach. W przestrzeni publicznej
wiesza się obrazy i figurki, także
katolickich świętych. Nie dziwi tam
autobus z wielkimi obrazami np.
boga Wisznu, a za nim jadący drugi autobus z wielkim obrazem Najświętszego Serca Jezusa. Hindusi
niemalże „żyją i oddychają” religią.
To jest tak różne od Europy. Trzeba
jednak pamiętać, że hinduizm opiera się w dużej mierze na lęku – bóstwa trzeba przebłagać, bo inaczej,
kto wie, zrobią coś złego, albo będą
obojętne i nie wybronią człowieka
przed niebezpieczeństwem. Dużą
rolę odgrywają przesądy i przekonanie o przeznaczeniu.

o tr

Ojcze Władysławie,
Chciałam podziękować za dotychczasową łączność. Dziękuję za Pismo Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich oraz
za załączone do każdej przesyłki modlitwy. Dziękuję za wodę
z Lourdes, którą otrzymałem w ubiegłym roku. Po spożyciu
kilku łyżeczek tej wody ustąpiły mi krwawienia z jelit, które
męczyły mnie przez ponad 10 lat. Krwawienia ustąpiły niemalże natychmiast, mija rok i nie ma żadnych oznak nawrotu.
Jeszcze raz z całego serca dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Imiona i nazwiska autorów listów znane redakcji.
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Zapytaj

marianina
Mistyka dla wybranych?
Od pewnego czasu nie daje mi
spokoju zagadnienie mistyki w życiu człowieka wierzącego. Rozumiem potrzebę korzystania z sakramentów, codzienną modlitwę,
akty zawierzenia Bogu. Natomiast
mistyk to ktoś wybrany przez Boga
i szczególnie uprzywilejowany. Czy
można więc w ogóle myśleć o jakiejś drodze doświadczenia mistycznego dla zwyczajnych ludzi?
Czy takie pragnienie nie jest po
prostu wyrazem pychy?
Żartobliwie mógłbym odpowiedzieć, że na przedstawione
przez Panią rozumienie mistyki najlepiej odpowiedziałby mistyk. Ale skoro Pani pyta mnie,
spróbuję pokazać jak doświadczenie mistyczne rozumiane jest
w nauczaniu Kościoła. Najprościej
mistyka oznacza to, co człowiek
może zobaczyć i czego doświadczyć zamykając oczy i wnikając
w siebie – nie mam tu oczywiście
na myśli zadumy podczas spaceru
czy „mistyki gór”. Mistyka dotyka
tajemnicy, a tajemnica rozgrywa
się pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Mistykę – podobnie jak wiarę – można poznać po owocach.
A owocem jest zdolność powiązania modlitwy i działania, poznania
i miłowania.
Nie ma uprzywilejowanych ludzi, ale niewątpliwie są uprzywilejowane formy przeżywania
relacji z Bogiem. W swym najgłębszym rozumieniu mistyka jest
zjednoczeniem z Bogiem i w tym
znaczeniu jest wolnym darem
Boga. Jednak jest ona poprzedzona pewnym wysiłkiem ze strony
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człowieka (wspomniane przez
Panią życie modlitwy, sakramenty,
akty zawierzenia). W swoim najbardziej podstawowym znaczeniu
doświadczenie mistyczne jest już
obecne w pierwszym świadomym
akcie wiary, a pierwszą predyspozycję do zjednoczenia z Bogiem
otrzymuje człowiek w momencie
chrztu świętego.
Rozum lubi jednak pewne rzeczy porządkować. Dlatego w teologii mistycznej mówi się o trzech
etapach: oczyszczeniu, oświeceniu i zjednoczeniu. Byłbym jednak
ostrożny w zbyt technicznym rozumieniu tych etapów. To nie jest
tak, że pierwsze pięć lat to oczyszczenie, następne dziesięć oświecenie, a potem już naturalna konsekwencja – zjednoczenie z Bogiem. Raczej należałoby mówić
o etapach życia, na których następuje oczyszczenie – oświecenie –
zjednoczenie. Po każdym z takich
etapów Bóg coraz bardziej udziela siebie wierzącemu i następuje
coraz ściślejsze z Nim zjednoczenie. Nie oznacza to jednak, że Bóg
musi po każdym kolejnym etapie
prowadzić człowieka wyżej, ani
też, że Bóg nie może dotknąć
człowieka swoją łaską i pociągnąć
do zjednoczenia z sobą, niezależnie od ludzkich wysiłków.
Trzeba po prostu unikać dwóch
postaw: pierwszej, że mistyka nie
jest dla mnie; drugiej, że można
ją wypracować i swoiście zmusić
Boga do udzielenia tej łaski. Kluczem, jak w całej postawie wiary,
pozostaje pokora i ufność Bogu,
że czystym sercem nie pogardzi.
k
 s.Jarosława.sobkowiakMiC

PÓJDŹ ZA MNĄ...
Może Pan Jezus i ciebie wzywa,
abyś oddał Mu swoje życie
jako kapłan i zakonnik...
Duszpasterstwo Młodzieży i Powołań
Zgromadzenia Księży Marianów
ul. Klasztorna 4
62-563 Licheń Stary
tel. 503-079-511; 501-650-750
e-mail: duszpasterz@marianie.pl

www.mlodzimarianie.pl
LINIA MODLITWY

22 833 32 34

liniamodlitwy@marianie.pl

pn-pt: 9.00-15.00
Potrzebujesz modlitwy,
bo przeżywasz
trudne doświadczenia,
czujesz się osamotniony,
podejmujesz ważną
decyzję życiową,
a może pragniesz
podziękować Bogu
za otrzymane łaski –
skontaktuj się z nami!

ODWIED Ź
NASZ E ST RONY

www.spm.org.pl
www.pielgrzymki.org.pl
www.marianum.sklep.pl
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GDZIE PIELGRZYMOWAĆ?
ARMENIA I GRUZJA

T

TUTAJ BYŁY POCZĄTKI…

utaj najwcześniej przyjęto chrześcijaństwo jako religię
państwową. Ormianie jako pierwsi ogłosili, że chcą mieć
Boga za przewodnika w konstytuowaniu swej państwowości. Tutaj de facto zaczęła się chrześcijańska historia Europy
i Azji na północ od Mezopotamii.
Zapraszamy dziś Państwa na pielgrzymkę po najstarszych
chrześcijańskich państwach. Do krajów, które oficjalnie przyjęły
Chrystusową naukę jako odpowiednio pierwsze (301 r.) i drugie (337 r.) w Europie. Dziś nadal wierne Ewangelii. Pomimo,
że oba pozostały obecnie chrześcijańskimi wyspami otoczonymi morzem islamu. Pojedźmy razem pomodlić się w miejscach
uświęconych krwią tak wielu męczenników za wiarę. Pojedźmy
do Armenii i Gruzji.
W Armenii chrześcijaństwo przyjęto na 12 lat zanim cesarz
Konstantyn Wielki położył kres prześladowaniom chrześcijan
w starożytnym Rzymie. Tutejszy monastyr Geghard wybudowano jeszcze wcześniej. Również i ten zabytek stanie się jednym
z celów naszej pielgrzymki.
Nigdzie indziej nie sposób poczuć tak specyficznej woni
historii chrześcijaństwa jak tutaj. Woni nabierającej jeszcze
większej intensywności, gdy przytoczymy legendę, jaka wiąże
się choćby z przywołanym już monastyrem Geghard. Wedle
niej, to właśnie w to miejsce przywiózł Włócznię Longinusa
Apostoł Tadeusz. To być może ta sama włócznia, którą rzymski legionista Kasjusz przebił bok ukrzyżowanemu Jezusowi.
Obecnie grot Włóczni Przeznaczenia, jak zwykło się nazywać
tę relikwię, jest przechowywany niedaleko monastyru: 70 km
na zachód, w pięćdziesięciotysięcznym mieście Eczmiadzyn.
Tam również udamy się z naszą pielgrzymką. A naszą wyobraźnię dodatkowo będzie budowała opowieść ks. prof. Waldemara Chrostowskiego.
Odwiedzimy także Gruzję. To bowiem w gruzińskiej katedrze
Sweti Cchoweli znajdują się relikwie szat Chrystusa. Poza ucztą
duchową, będzie także coś dla ciała. Posmakujemy bowiem –
i to nie jeden raz – gruzińskiej gościnności.
Wszystko to sprawi, że pielgrzymka po Armenii i Gruzji
nie będzie jedynie wycieczką, podczas której będziemy ślizgać
się po zagadnieniach historii chrześcijaństwa. Zaproponujemy
Państwu jej dotknięcie. Posmakowanie wszelkimi możliwymi
zmysłami. Bo tych krajów nie ma sensu odwiedzać typowo turystycznie. Tak bowiem moglibyśmy wrócić z przeświadczeniem,
że te kraje są mało atrakcyjne. A one są dalece-dalece ponad to.
Mistycznie, duchowo, ponadwymiarowo i ponad-turystycznie.
Niewymownie dalece.


www.pielgrzymki.org.pl

ARMENIA I GRUZJA
z ks. prof. Waldemarem
Chrostowskim
 1-13 SIERPNIA 2018
W programie m.in.:
• zwiedzanie stolicy Armenii i jej zabytków • miejsca z listy Unesco: ruiny świątyni Zwartnoc, średniowieczny klasztor Geghard, klasztor Jvari
• katedra Sweti Cchoweli – relikwie szat Chrystusa • nawiedzenie klasztoru Włóczni • malownicze uzdrowisko Borjomi • skalne miasto klasztor
Wardzi • Tushpa – winnica z wielowiekową tradycją • wysokogórskie jezioro Sewan – szmaragd
Armenii • duchowa stolica Ormian – Eczmiadzyn
• Tibilisi – największe miasto i stolica Gruzji

Informacje: tel. 22 833 74 05, 22 833 32 33

e-mail: spm@marianie.pl

