Czytanki na październik.
Wybór tekstów Sługi Bożego ks. Ignacego Posadzego SChr.

Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy.
Mijający rok był bardzo bogaty w różne jubileusze i związane z nimi wydarzenia, i to na
wielu płaszczyznach życia społecznego i kościelnego. W Towarzystwie Chrystusowym dla Polonii
Zagranicznej upływający rok był ogłoszony przez przełożonego generalnego tegoż zgromadzenia,
rokiem Sługi Bożego ks. Ignacego Posadzego. 17 stycznia upłynęło bowiem 25 lat od śmierci
księdza Ignacego, a z kolei 6 maja bieżącego roku zakończył się diecezjalny etap jego procesu
beatyfikacyjnego. Powód do dziękczynienia i radości mają również Siostry Misjonarki Chrystusa
Króla dla Polonii Zagranicznej, których założycielem był właśnie Sługa Boży ks. Posadzy, a które
to zgromadzenia w bieżącym roku przeżywa jubileusz 50-lecia swego istnienia.
Kim zatem był ks. Ignacy Posadzy?
Sługa Boży urodził się 17 lutego 1898 roku w Szadłowicach koło Inowrocławia. Był 7 z
dwanaściorga dzieci Jakuba i Katarzyna. Po zdaniu matury wstąpił do Seminarium Duchownego w
Poznaniu. Z powodu I wojny światowej swoje studia musiał odbyć w Niemczech, gdzie po raz
pierwszy spotkał się z problemem emigracji. Święcenia kapłańskie przyjął w 1921 r. w katedrze w
Gnieźnie. Po święceniach pracował w Poznaniu. W tym czasie dał się poznać, jako utalentowany
kaznodzieja, gorliwy spowiednik, a także uzdolniony pisarz. Warto także zaznaczyć, że w latach 20
zeszłego wieku Sługa Boży pełnił funkcję współredaktora „Biblioteki Kaznodziejskiej”.
Bardzo często wyjeżdżał podczas swoich wakacji do duszpasterstwa wśród Polonii w
Niemczech. Był także delegatem Państwowego Urzędu Emigracyjnego, a także dwukrotnie odbył z
polecenia Prymasa Polski, ks. kard. Augusta Hlonda wizytację placówek w Ameryce Południowej.
W 1932 roku na prośbę Kardynała Hlonda zajął się organizowaniem nowego
zgromadzenia zakonnego - Towarzystwa Chrystusowego dla Wychodźców. A w 1958 roku, a
zatem w czasie ostrej walki ideologii komunistycznej z Kościołem, ks. Ignacy założył
zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla, które podobnie jak i chrystusowcy, troszczą się o
polskiego emigranta.
Sługa Boży zmarł 17 stycznia 1984 roku w Puszczykowie pod Poznaniem.
W tym miesiącu październiku pragniemy zaproponować refleksję na temat troski o życie, i
to zarówno to materialne, jak i duchowe. Teksty czytanek zostały zaczerpnięte z przemówień,
homilii i listów Sługi Bożego ks. Ignacego Posadzego.

Kult Serca Bożego.
Sługa Boży ks. Posadzy był wielkim czcicielem Najświętszego Serca Bożego. Z tego kultu,
który wyniósł z domu rodzinnego, czerpał siły i wszelkie potrzebne łaski. Ciągle zachęcał do
przylgnięcia do Jezusa, który jest cichy i pokornego Serca. Tak mówił ks. Ignacy:
„Nabożeństwo do Serca Bożego jest wielkim darem Jezusa Chrystusa, «z którego pełności
wszystkośmy otrzymali». Stosunkowo młode jest to nabożeństwo w Kościele w obecnym swoim
wyglądzie. Jednak swoją istotą sięga aż do prawdy zawartej w słowach św. Jana: «Umiłowawszy
swoich, do końca ich umiłował» oraz «większej nad tę miłości nikt nie ma, jeśli ktoś życie swoje
daje za przyjacioły swoje».
Dziś nie ma już zakątka na ziemi, gdzie by nie było praktykowane nabożeństwo do Serca
Bożego. Paray-le-Monial było sygnałem. To tam Pan Jezus rozdarł zasłony eucharystyczne, a
wskazując na swoje zranione Serce, powiedział do swojej oblubienicy Małgorzaty Marii: «Oto
Serce, które tak bardzo umiłowało świat, a tak mało jest kochane».
W ludzkim organizmie serce jest motorem i siłą napędową. Jeśli serce jest zdrowe, to cały
człowiek jest zdrowy. Jeśli serce chore, to cały człowiek choruje. A jeśli serce stanie, życie ludzkie
zamiera.
Dla naszego życia wewnętrznego, Serce Boże jest wszystkim. Jego tężyzna zależy od
żywego kontaktu z Chrystusem. Jedynie tą mocą człowiek żyje i wzrasta do wyżyn Bożych. Tak
wyrośli męczennicy, apostołowie, wyznawcy, święci różnych ras, różnego wieku i płci. Moc Serca
Chrystusowego ich owładnęła i pociągnęła w wzwyż.
Ale to Serce pełne mocy i życiodajnej siły, jest zarazem Sercem cichym i pokornym.
«Uczcie się ode Mnie żem cichy i pokornego serca» - mówi nam Boski Mistrz. Wymowna jest w
tym względzie wypowiedź św. Małgorzaty Marii Alacoque, która otrzymała łaskę poznania Serca
Bożego: «Jedynie tylko serca pokorne zdolne są wniknąć w najsłodsze Serce Jezusowe, ukochać Je
i być miłowane przez Nie. Jednego nam tu na ziemi potrzeba - nauczyć się kochać Boga, zapomnieć
o sobie, unicestwić swą miłość własną i żyć w upokorzeniu w Najsłodszym Sercu Jezusowym, aby
Ono królowało w wyniszczeniu naszym».
Podobieństwo do Jezusa Chrystusa, a zwłaszcza do Jezusa cichego i pokornego Serca - to
warunek niezbędny. Wpatrujmy się w to Serce wzrokiem szczerego i prostego sumienia. Jeśli
odzwierciedlamy przynajmniej w ogólnych zarysach Jego cichość i pokorę, możemy być spokojni.
Jest w nas prawdziwe życie”.

Maryja a nasze chrześcijaństwo.
Kult Najświętszej Maryi Panny odgrywa wielką rolę w duchowości chrześcijańskiej. Ks.
Ignacy Posadzy, chrystusowiec, widział w miłości i w oddaniu się Matce Bożej szansę rozwoju i
zachowania życia, zarówno tego cielesnego, jak i duchowego. A zatem kult maryjny musi stać się
ważnym elementem w tej trosce o życie każdego chrześcijanina. Sługa Boży ks. Ignacy mówił:
„Jesteśmy być może skłonni do tego, by w kulcie Maryjnym widzieć tylko nabożeństwo, w
gruncie rzecz nieistotne i drugorzędne. A jednak nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny jest
sprawą wielkiej wagi dla naszej wiary i życia.
Czy to nie św. Janowi Jezus powierzył swą Matkę: «oto Matka twoja»? Znamy odpowiedź
umiłowanego ucznia - «zabrał Ją do siebie». Niech zatem Maryja będzie i dla nas tym, kim była dla
św. Jana, a wówczas nasze życie pod wpływem Niepokalanej stanie się bardziej świątobliwe i
bardziej owocne.
O cóż bowiem chodzi w gruncie rzeczy w naszym chrześcijaństwie? Sprawiać, aby Chrystus
wzrastał w nas oraz sprawiać, aby Chrystus rodził się i wzrastał w duszach naszych.
Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort mówił: «Nie wierzę, aby ktokolwiek mógł dojść
do ścisłego zjednoczenia z Panem naszym i do pełnej wierności Duchowi Świętemu,
bez całkowitego zjednoczenia się z Najświętszą Dziewicą i bez wielkiego uzależnienia się od Jej
pomocy».
Jest więc rzeczą zrozumiałą, że nasza miłość, a zatem nasze życie duchowe, rozwija się w
miarę tego, czy żyjemy w harmonii z tą prawdą, tzn. w miarę jak nasza pobożność jest maryjna.
Ogólnie można powiedzieć, że nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy polega na tym, by się do
Niej odnosić tak, jak to czynił sam Jezus.
Trójca Święta z własnego upodobania wybrała Najświętszą Pannę na Matkę Chrystusa.
Możemy naśladować ten święty wybór Boży przez nasze osobiste poświęcenie się. Świadomie i
dobrowolnie każdy z nas powinien poświęcić Maryi swą osobę i swe życie. Oto podstawowy akt
nabożeństwa Maryjnego, który należy często ponawiać, na przykład po Mszy św. Ofiarujmy się
wtedy naszej Matce i prośmy Ją, by czuwała nad nami, jak nad swoimi dziećmi. Aby troszczyła się
o nasze życie, jak troszczyła się o życie Jezusa.
Ona jest wszechmocną Orędowniczką. Jak w Kanie, wie, czego nam brak i jak w Kanie,
może nas obdarzyć tym, co jest dla nas niezbędne. Jej prośba będzie bez wątpienia wysłuchana.
Wie, że Jej wstawiennictwo będzie decydujące, abyśmy otrzymać mogli potrzebną pomoc. Nie
może jednak wypełnić swego posłannictwa, jeśli z ziemi nie wzbije się ku Niej prośba,
odpowiadająca wielkości łask, które trzeba uzyskać”.

Skarb nad skarby i Słońce słońc.
Jan Paweł II liście „O świętowaniu niedzieli” pisał: „Eucharystia niedzielna, sama w sobie,
ma takie samo znaczenie jak sprawowana w dowolny inny dzień. Ale Eucharystia niedzielna
odznacza się szczególnie uroczystym charakterem dlatego, że jest sprawowana w «dniu, w którym
Chrystus zwyciężył śmierć i dał nam udział w życiu wiecznym»”.
Również Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy uważał uczestnictwo we Mszy św. za
najważniejszą troskę o życie, bo przecież „Eucharystia jest Bożym darem dla życia świata”, jak
głosiło hasło Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Kanadzie. W następujący sposób
pisał ks. Ignacy o Eucharystii:
„Trwałym skarbem dla chrześcijanina nie może być żadna rzecz stworzona. To, co dzisiaj
wydaje się nam skarbem, jutro straci dla nas wszelką wartość. Ale istnieje prawdziwy skarb, który
nigdy swej wartości nie straci. Jest nim Ofiara Mszy św., którą Boga sprowadza z nieba na ziemię i
daje ludziom. A ponieważ Jezus Chrystus nigdy się nie zmienia i zawsze jest Bogiem, ten sam
wczoraj, co dziś i jutro, dlatego wartość Mszy św. jest nieskończona.
Jednak porównać Mszę św. ze skarbami ziemskimi to stanowczo za mało. To też św.
Franciszek Salezy posunął się dalej, sięgnął wzrokiem wyżej i wskazał na skarb, który jest wspólną
własnością wszystkich ludzi - na słońce. I tak mówi: «Przenajświętsza, przenajchwalebniejsza i
przenajdostojniejsza Ofiara Mszy św. jest słońcem ćwiczeń duchownych, punktem centralnym i
ogniskiem wiary, sercem pobożności».
A słońce przewyższa swym ogromem wszystkie planety. Również i Msza św. ma większą
wartość niż wszystkie nabożeństwa. We Mszy sam Chrystus składa na ofiarę Ojcu swoje Ciało i
Krew. Tymczasem wszystkie inne nabożeństwa i uczynki, choćby najszlachetniejsze, są tylko
ludzkimi dziełami.
Słońce jest królem planet, które koło niego krążą. Podobnie nasza Msza św. jest słońcem
życia duchowego. Wszystkie ćwiczenia duchowne, modlitwy, pokuty, posty, jałmużny i
pielgrzymki są jakby planetami, które krążą koło słońca i z niej czerpią swą skuteczność. Jak ze
słońca spływa na planety światło, ciepło i wszelka energia, tak z Eucharystii moc nadprzyrodzona
przenika do serc ludzkich i podnosi je na wyżyny Boże.
Jednak słońce świeci każdego dnia. Toteż ludzie przyzwyczaili się do niego. Msza św. także
co dzień się odprawia. To też niejednemu katolikowi tak spowszedniała, że nie raczy na nią nawet
co niedziela przychodzić. Chyba w rocznicę kogoś bliskiego albo z okazji jakiegoś obchodu.
Czy Msza św. jest Słońcem twego życia?”.

Miłosierdzie Boże.
Wspominamy dzisiaj św. Faustynę Kowalską, apostołkę Bożego Miłosierdzia. Ta święta
siostra wskazała ludzkości, gdzie jest źródło ratunku i prawdziwego szczęścia dla świata całego.
A tak o Bożym Miłosierdziu pisał Sługa Boży ks. Ignacy w latach, gdy kult tego
największego przymiotu Boga, nie był jeszcze tak powszechny, jak to obserwujemy współcześnie.
„«Misericordias Domini in aeternum cantabo». Bo u podstaw wszystkiego znajduje się
miłosierdzie Boże bezkresne i niepojęte. Bóg nie ma granic w swej działalności. Jego ekonomia,
która nie jest nam znana, prowadzi nas do wyznaczonych z góry celów. Jedno wszakże jest pewne,
że jest to ekonomia miłosierdzia i łaski. Dlatego w chwilach, kiedy uświadamiamy sobie ogrom
dobrodziejstw Bożych nam osobiście wyświadczonych, powinno się właściwie ograniczyć do
nucenia głosem i sercem kantyku wdzięczności i uwielbienia, aby każdy dzień był świętem Jego
miłosierdzia.
«Jak wspaniała są dzieła Twoje, Panie» - śpiewa Psalmista. Rzeczywiście, wspaniałymi są
dzieła Jego miłosierdzia, których my jesteśmy przedmiotem. Ale to, że łaska Boża dała nam aż tyle,
to nas zobowiązuje. Zobowiązuje przede wszystkim do tego, żebyśmy myślą i wolą nie przechodzili
obojętnie, ot tak mimochodem obok cudów miłosierdzia.
Nieraz w wielkim strapieniu wypowiadamy słowa zaufania - «ufamy Jego Wszechmocy».
Na tym jednak poprzestać nie możemy. Jeżeli Apostoł narodów poznawszy głębię tajemnic ufności
Bożej, oddając się totalnie ich głoszeniu, woła w uniesieniu: «miłość Chrystusa przynagla nas», to
można owo wołanie sparafrazować i odnieść do nas, i powiedzieć: «Miłosierdzie Boże przynagla
nas». Ta parafraza krzyku duszy musi stać się dominantą w sercach tych, którzy namacalnie odczuli
czym jest to miłosierdzie.
Pius XI wypowiedział prywatnie do jednego z kardynałów znamienne słowa: «Dziękuję
Bogu codziennie, że pozwolił mi żyć w obecnych czasach. Trzeba być dumnym, że się jest
świadkiem i w pewnym stopniu współdziałającym w tym potężnym dramacie. Dobro i zło walczą
ze sobą w gigantycznej walce. Nikt nie ma prawa stać się przeciętnym w tej aktualnej godzinie».
Dlatego, aby nie pozostać przeciętnym i biernym, rzućmy się w ocean Bożego Miłosierdzia.
Po co zajmować się przeszłością? Znikła na zawsze. Po co tracić czas na bezowocne żale, próżną
wyobraźnię. Rzucić przeszłość z winami w ocean miłosierdzia Bożego. Po co niepokój o
przyszłość? Bóg sam ją da, wymierzy kroplę po kropli. Wtedy ją uświęcimy. A teraz? Teraz
wyśpiewujmy nieskończone Miłosierdzie Boga”.

Ofiara Mszy św. a ofiara życia.
Ks. kard. August Hlond mówił: „coraz widoczniejsze jest dla mnie, że bez ducha ofiary i
bez karności nadprzyrodzonej nic wielkiego w Kościele ani powstać, ani utrzymać się nie może.
Tak jest w życiu Kościoła całego, tak jest w życiu każdego chrześcijanina”. Zdanie to jasno
wskazuje no to, że podstawą chrześcijaństwa jest ofiara i krzyż. Nie chodzi tu oczywiście o
bezsensowne cierpiętnictwo, ale o umiejętne łączenie przeżywanych trudności z Ofiarą samego
Chrystusa. Najlepszym miejscem łączenia naszych ofiar z Ofiarą samego Boga jest Eucharystia.
Tak o tej prawdzie pisał Sługa Boży ks. Ignacy, bliski współpracownik Prymasa Hlonda:
„Gdyby Zbawiciel po wypełnieniu swojego zadania, zupełnie nas opuścił, wówczas ofiara
krzyżowa byłaby jednorazową, a jej oślepiająco jasny płomień zgasłby na nowo. Co złożylibyśmy
wtedy Bogu na godną ofiarę? Moglibyśmy co najwyżej ofiarować własną wolę i musielibyśmy
wrócić do ofiar zwierzęcych. Chrystus nas uratował kapłaństwem i dał wiernym moc uczestniczenia
we współofiarowaniu.
Strumień Krwi nie wysechł. On stale płynie i płynąć będzie, aż do skończenia czasów. I
tylko to, co w tym strumieniu zostało obmyte ze zmazy grzechowej, co w tym strumieniu pływa,
co się mu daje unosić, przychodzi do niebieskiej Ojczyzny, do domu Ojcowskiego. Krew
Chrystusowa płynie dalej od nieba ku ziemi i z ziemi ku niebu.
Tak jak Msza św. jest uobecnieniem Ofiary krzyżowej, tak również nasze życie jest trwałą
Mszą. Zasadniczym bowiem prawem Mszy św. i życia naszego jest ofiarowanie. Bez ofiarowania
nie ma Mszy św. Jeżeli kapłan nie ma daru ofiarnego, nie ma po co przystępować do ołtarza. A
właściwie to my powinniśmy sami siebie ofiarować. Ofiarowanie bowiem jest rzeczą wszystkich.
Nie wystarczy więc podczas Mszy Świętej modlić się tylko razem z kapłanem, lecz trzeba z nim
razem również i współdziałać. Ofiarowanie nie należy tylko do kapłana, lecz do wszystkich
wiernych.
W każdej chwili muszę się godzić z wolą Bożą i niejako w ten sposób muszę coś składać na
ołtarzu ofiarnym, w każdej chwili musi coś we mnie umierać. Ofiary ponosić musimy wszyscy. Na
wszystkich drogach stoją krzyże. A jeżeli ofiara mimo to będzie nam się wydawać ciężka wspomnijmy na to, że nie my sami się ofiarujemy, że równocześnie na każdym ołtarzu po świecie
ofiaruje się z nami Zbawiciel. Z Nim złączmy nasze ofiary, a wydadzą nam się lżejsze i zyskają
przed Bogiem wartość nieskończoną”.

Wniebowzięcie Matki Bożej a nasza świętość.
Najświętsza Maryja Panna podczas prywatnych objawień często ukazywała się jako Pani
Wniebowzięta z różańcem w ręku. A zatem fakt ten wskazywałby, że różaniec może stać się prostą
drogą do nieba. Tak o tej prawdzie pisał ks. Ignacy Posadzy:
„W historii Kościoła tylko jedna Matka Najświętsza zaraz po śmierci z ciałem i z duszą
została wzięta do nieba. Bo tylko Ona jedna nie miała na sobie nawet cienia grzechu. Ciało Matki
Bożej było święte i nieskalane. I dlatego zostało wzięte do nieba. Takie przemienienie przy końcu
świata będzie również udziałem wszystkich sprawiedliwych.
Zgodnie z tradycją chrześcijańską Najświętsza Maryja Panna żyła jeszcze 12 lat po
Wniebowstąpieniu Pana Jezusa, z potem zasnęła w 66 roku swego życia. Apostołowie
przebywający wówczas w Jerozolimie, złożyli Jej ciało w grocie, w dolinie Jozafata przy Ogrodzie
Oliwnym. Być może zresztą, że wskazała im to miejsce za życia sama Matka Boża. Według
podania bowiem umiłowała sobie bardzo to miejsce. Przyszedłszy nazajutrz rano nie zastali ciała
Matki Najświętszej lecz tylko Jej wierzchnie szaty. Nadto dziwna, różana woń wydobywała się z
grobowca. Wówczas Apostołowie zrozumieli, że Syn Boży wziął Swą Matkę z ciałem i z duszą do
nieba.
Prawda o Wniebowzięciu to prawda katolickiego optymizmu. Radosny optymizm katolika,
tego wyznawcy radosnej nowiny, jest bezwzględną koniecznością. Serce katolika winno być
przepełnione zawsze radością, bo jest synem Boga oraz dziedzicem nieba. Wszystkie jego smutki i
cierpienia kiedyś w radość się obrócą. I Matka Syna Bożego przeszła przez morze goryczy i
cierpienia. I każdy z nas musi pójść tą drogą.
Za niedługo, 1 listopada będziemy świętować Uroczystość Wszystkich Świętych. Ta
uroczystość również bardzo dobitnie mówi nam, że i naszym powołaniem jest niebo.
Jak zatem przygotować się na ten dzień, ale również na dzień spotkania z Panem w niebie?
Poświęćmy ten miesiąc październik żywiołowej czci dla Matki Najświętszej, Pani Różańca
świętego. Nasz codzienny różaniec, nasze modlitwy i ofiary niech popłyną przed tron
Wniebowziętej Pani. Niech Maryja wytworzy w nas prawdziwa atmosferę nieba, przez
nadzwyczajną dobroć i czystość serca. Wołajmy do Niej inwokacjami wielkich Jej czcicieli:
«Przyjaciółko moja», «Gołąbko moja», «Pani moja», «Królowo moja»!
Ufajmy, że Maryja, Pani Różańcowa zleje na nas zdroje Swoich maryjnych łask i zbliży się
do nas czule jako Matka pięknej miłości, znak pokoju i zwycięstwa”.

Troska o prawdziwe życie chrześcijańskie.
Sługa Boży ks. Ignacy, który był pierwszym wychowawcą chrystusowców, wielką uwagę
przywiązywał do rozwoju i troski o życie duchowe. W jednej z konferencji udzielał następujących
rad:
„Św. Tomasz z Akwinu w hymnie ku czci Najświętszego Sakramentu woła: «Precz ze
starymi nałogami, wszystko musi być nowe: serce, język, czyny».
Po oczyszczeniu serca przez szczerą spowiedź, musimy je utrzymać w czystości przed
wszelkim grzechem, przed dobrowolnymi grzechami powszednimi, przed częstymi błędami.
Zachować serce wolne od zbytniego przywiązania do stworzeń, które odciągają nas od Boga.
Zachować wolne od niepohamowanych namiętności i skłonności. Podtrzymywać czystość przez
częstą spowiedź, rachunek sumienia, wpatrywanie się w Boskie Serce Jezusa.
Uwagę poświęcić trzeba również reformie języka. Język wprawdzie mały to członek, ale jak
wielkie sprowadza nieszczęścia, jeśli się mądrze nad nim nie panuje. Posługujemy się nim tak
często, a tak łatwo skutkiem tego upadamy. Nałóżmy językowi pięciokrotne wędzidło,
zobowiązując go do pięciokrotnego milczenia.
Najłatwiej bowiem uchybić językiem przeciwko miłości bliźniego. Zaczyna się rozmowy
zazwyczaj dobrze, bo od pochwały bliźniego, niebawem zjawia się jednak owo nieszczęsne «ale».
Nawet dusze pobożne zapominają się. Pragnie się człowiek rozerwać, nie wiedzieć nawet kiedy
gubi się w tym chaosie. Trzymajmy się więc dwóch pożytecznych zasad: pierwsza to ta: czego nie
chcę by mówiono o mnie, nie powiem także o drugich; a druga - czego nie powiedziałbym o
bliźnim w obecności jego, tego nie mogę mówić również o nim poza jego plecami.
W tej trosce o nasze życie duchowe winniśmy również dbać o to, aby wiara opromieniała i
uszlachetniała nasze uczynki. Tylko bowiem to, co pochodzi z wiary, może Bogu być miłym.
Dalej musimy się starać, ażeby uczynki nasze były bez zarzutu, wolne od błędów. Jak
dostojnemu gościowi nie poda się owoców zepsutych, tak samo nie można złożyć w hołdzie
Najwyższemu uczynków wadliwie dokonanych.
I w końcu trzeba nam być względem Pana Boga szczodrymi. Nie zadawalać się tym, do
czego jesteśmy zobowiązani pod grzechem. Trzeba dawać Bogu więcej, z prawdziwej miłości.
Miłość dokonuje wśród ludzi wprost wspaniałych rzeczy. Tym bardziej miłość nasza względem
Boga nie może być skąpą i ograniczoną. Zresztą z takiego postępowania osiągniemy własną
korzyść - Bóg bowiem nie da się nam prześcignąć w hojności”.

Modlitwa a nasze życie.
W liturgii dnia wspominamy dziś bł. Wincentego Kadłubka, biskupa, który żył w XII wieku.
Patron dnia z wielkim pietyzmem odnosił się do modlitwy i traktował ją, jako fundamentalną
czynność każdego chrześcijanina. Posłuchajmy, czym z kolei była modlitwa dla człowieka nam
bardziej współczesnego, kandydata na ołtarze, ks. Ignacego Posadzego. W modlitwie o jego
beatyfikację czytamy m.in. takie słowa: „pozwól nam, Boże, wielbić Ciebie w Słudze Twoim ks.
Ignacym, który uczy nas modlitwy jako najskuteczniejszego sposobu apostołowania”.
A tak o modlitwie pisał sam Sługa Boży:
„Modlitwa jest kanałem, łączącym niebo z ziemią. Oczywiście kanał jest użyteczny, bo
może nawadniać pola. Ale jeżeli jednak zostanie odcięty od źródła, będzie tylko suchym łożyskiem,
niezdolnym przelewać wody. Instalacja elektryczna może mieć tysiące lamp, ale jeżeli jest odcięta
od centrali, nie dostarczy światła. Stąd chrześcijanin powinien cenić sobie modlitwę nade wszystko.
Mamy się modlić za siebie. Tyle mamy do uproszenia. Modlić się mamy z wszystkimi,
którzy się modlą. Mamy się modlić w imieniu tych, którzy się nie modlą. Modlitwa nasza może im
dostarczyć odrobiny Boskiego powietrza, które ich ożywi i podtrzyma. Nasza modlitwa ma być
spojrzeniem pełnym ufności.
Nasza modlitwa ma być wierna i wytrwała. Rodzi to bowiem potrzebę ciągłego obcowania z
Bogiem, a tylko takie pragnienie jest aktem miłości, który daje człowiekowi prawdziwe szczęście, a
Bogu chwałę. Obcujmy z Bogiem, chodźmy w Jego obecności, „modląc się każdego czasu
w duchu”. Szczęśliwy kto posiada takiego ducha modlitwy, który choć ukryty i nieznany, jest
potęgą moralną i nadprzyrodzoną, jakiej świat dziś najwięcej potrzebuje.
Wytrwała modlitwa ukaże nam coraz bardziej Jezusa, Boga - Człowieka i Dawcę życia.
Odczujemy wielkość i dobroć Jego serca, Jego zainteresowanie się sprawami ludzkimi, naszymi
kłopotami, jak i pragnieniami duszy. Dusza oddycha, zjednoczona z Jezusem na modlitwie.
Zbytecznym jest nawoływanie jej do wytrwałości w modlitwie, gdy ona modlitwy bardziej pożąda
niż ryba wody, niż płuca ludzkie obfitego i czystego powietrza. Dusza zjednoczona z Jezusem
kocha modlitwę jak artysta z prawdziwego zdarzenia kocha swą ulubioną sztukę. Modlitwa takich
dusz to poezja nieskończenie wznioślejsza nad wszystko, co kiedykolwiek ludzkie pióro zdołało
wypisać na temat dobra, piękna i prawdy”.

Obowiązki kapłanów.
Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy bardzo cenił sobie powołanie kapłańskie i obowiązki z niego
wypływające. Tak oto zachęcał swoich współbraci do wierności i gorliwości w powołaniu:
„Tylko kapłan mający wielką miłość dla swojego powołania jest ogromną potęgą moralną.
Tylko kapłan, który żyje z Chrystusem jest budowniczym Królestwa Bożego na ziemi. Tylko
kapłan, co umarł absolutnie dla siebie jest sługą użytecznym i kolumną granitu, która trzyma gmach
wiary.
Kapłan zaś, który tej ofiary nie pojął, czymże będzie w swoim zawodzie? Solą zwietrzałą,
drzewem bez liści, kędy nikt ochłody nie znajdzie, obłokiem bez rosy, gwiazdą bez promieni,
najemnikiem bez duszy, trupem skostniałym, co ma tylko imię żyjących.
Co jest więc tą pracą kapłańską? Co winno być jego troską? Czy pracą jest tylko codzienne
odprawianie Mszy św. i spełnianie obowiązkowych funkcji religijnych? Czy jest to tylko
prowadzenie akt parafialnych i zewnętrzny zarząd owczarnią, choćby doprowadzony do wysokiej
perfekcji? Czy jest to tylko gotowość na posługi, stawianie się na wezwanie owieczek, albo też
troska o to, żeby nie dać umrzeć nikomu bez sakramentów świętych?
Nie! Wszystko to nie jest jeszcze pracą i właściwą troską kapłańską w ścisłym tego słowa
znaczeniu. Są to raczej zatrudnienia kapłańskie i obowiązki fachowe. Oczywiście święte są one i
niezbędnie potrzebne, jako kanał zewnętrzny, przez który skarby wiary przelewamy na dusze.
Ale kapłan winien być słońcem swojej parafii. Patrzmy oto na słońce i na jego dobroczynne
działanie. Wszędzie ono zagląda, wszystko oświeca i grzeje, wszędzie nieci życie i rozwój.
Kapłan to także „sól ziemi”, jak mówił Chrystus o swoich uczniach. Troska zatem pasterza
winna sięgnąć dalej i głębiej. Powinien on, jak sól zdrowa, rozpuścić się w znoju gorącym i
wsiąknąć całkowicie w niwę swojej parafii. Powinien ściśle przeniknąć wszystkie jej zakątki i tak
się zespolić z organizmem parafii, aby był jej krwią, sercem i siłą życiodawczą.
Jeśli pasterz zamknie się w swoim domu i tylko węzły oficjalnych posług utrzyma z parafią,
niestety nie dźwignie on chorego, nie wzniesie sztandaru miłości, nie uświęci owczarni i owocem
prac jego będzie grób pobielany.
Przejąć się zatem trzeba, że jest się sługą Chrystusa! A zatem swój czas, swoje zdrowie,
zdolności uważać już jako Jego własność, której pod karą zdrady dotykać nie wolno.
Nie cofajmy się przed niczym, co jest chwałą dla Boga, pożytkiem dla owczarni i chlubą dla
kapłaństwa”.

O świętowaniu niedzieli.
Jan Paweł II w Liście apostolskim „Dies Domini” z 1989 roku wskazał, jak chrześcijanin
winien przeżywać niedzielę, dając zarazem głębokie wytłumaczenie teologiczne. Problem
świętowania niedzieli podjął również Sługa Boży ks. Ignacy, w jednym ze swoich przemówień:
„Niedziela jest pamiątką zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Stąd winniśmy
świętować każdą niedzielę, jak święto Wielkiej Nocy, święto Zmartwychwstania Pańskiego.
Bóg jest tak wspaniałomyślny w tym co czyni dla Chrystusa, że chce, by Tajemnica
Zmartwychwstania Syna Jego rozciągała się nie tylko na dusze, lecz i na ciała nasze. My również
zmartwychwstaniemy. To jest dogmatem wiary. Zmartwychwstaniemy cieleśnie jak Chrystus, z
Chrystusem.
To właśnie stanowi o chrześcijańskim misterium zmartwychwstania. Natura ludzka z istoty
swej jest śmiertelna, jak wszystko co należy do sfery biologicznej. Słowo Boże jednak, od
początku, wzywa naturę ludzką do nieśmiertelności, wprowadzając ją do raju, przeznaczając do
spożywania owoców z drzewa życia i wyrywając ze stanu śmierci, w jaki wepchnął ją grzech
Adama. Poprzez Zmartwychwstanie przekazuje jej swoje nie podlegające zniszczeniu życie.
Zmartwychwstanie oznacza tu wyniesienie człowieczeństwa ponad własną naturę w
niedościgły świat Boga. Jest ono dobrą nowiną, olśniewającym przeznaczeniem jakie dał nam
Ojciec poprzez Syna swego jedynego. Jest także trudną do pojęcia przygodą, dzięki której istoty z
ciała i krwi, jakimi jesteśmy, pogrążeni jesteśmy w pochłaniającym ogniu życia Trójcy Świętej,
niszczącym wszystko co śmiertelne: «aby to, co śmiertelne zostało wchłonięte przez życie».
Jest to możliwe dzięki gestowi Boga, który w Chrystusie zniża się ku naszej cielesnej
naturze i wynosi ją «tam, gdzie Chrystus przebywa po prawicy Boga». Tak więc Zmartwychwstanie
Chrystusa stanowi zaczątek naszego zmartwychwstania. Poprzez Jego Zmartwychwstanie pewna
część naszego człowieczeństwa przebywa już w kręgach Boga.
Skoro taki jest sens zmartwychwstania, a każda niedziela jest pamiątką zmartwychwstania,
to czy w dalszym ciągu w jej świętowaniu pozostaniemy tylko cieleśni i przy tym, co ziemskie?
Wznieśmy więc i nasze serca, i nasze umysły, i nasze ciała ku Temu, co w górze. Niech niedziela
rzeczywiście będzie prawdziwym świętem zmartwychwstania.”

Troska o życie polskiego emigranta.
Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy był Współzałożycielem Towarzystwa Chrystusowego dla
Polonii Zagranicznej. Zgromadzenie to troszczy się o polskich emigrantów poza granicami Polski.
Problem emigracji jest również aktualny i dziś.
A takie kierunki i zadania wyznaczył Sługa Boży Polonii na całym świecie w jednym ze
swych przemówień.
„Kieruję do Was, Drodzy Rodacy na obczyźnie, serdeczne słowa pozdrowienia, uznania i
zachęty. Znam Polonię zagraniczną od dawna. Przed drugą wojną światową, odwiedzałem
kilkakrotnie ośrodki polonijne w Brazylii, Argentynie, Francji i w Niemczech, mając ku temu
mandat ks. kard. Hlonda. To, co mnie wówczas uderzyło, to wielkie przywiązanie do religii, do
języka polskiego, historii i kultury narodu polskiego. Jeszcze dzisiaj z rozrzewnieniem wspominam
niektóre ośrodki polonijne, które przechowywały tradycje religijne i narodowe jako swój
największy skarb. Za to należy się Wam jak największa cześć.
Niemniejszy hołd składam emigracji z czasów drugiej wojny światowej. Jest to dramatyczne
20-lecie, które oglądało żołnierza polskiego z bronią w ręku walczącego na tylu frontach i
najliczniejszą w całej naszej historii masę emigrantów politycznych. Znam z autopsji waszą
sytuację, bo trzykrotnie byłem za granicą po wojnie. Nie obcą mi jest wasza niedola, perypetie,
poniewierki, rozczarowania i załamania.
Kochani Rodacy na obczyźnie! Pielęgnujcie Waszą wiarę i przywiązanie do Ojczyzny, bo to
jest ostoja polskości. Wiadomo Wam wszystkim, że gdy Polak na obczyźnie zerwie tradycyjne
węzły, łączące go z religią katolicką, szybko się wynaradawia i wyrzeka własnej Ojczyzny. Z wiarą
katolicką łączy się szczególny kult Matki Bożej. My Polacy może najlepiej to zrozumieliśmy ze
wszystkich narodów chrześcijańskich. Jakaś dziwna intuicja tkwiąca w nas mówi nam, że dzięki
Matce Bożej zdolni jesteśmy wytrwać w wierze i zachować jedność wśród siebie.
Przebywacie w krajach, które obraliście sobie za drugą ojczyznę. Szanujcie tę drugą
ojczyznę, która Was przygarnęła, zapewniła Wam pracę, byt materialny, często dobrobyt. Ale
kochać możecie tylko jedną Ojczyznę, Ojczyznę polską, która jest Waszą matką. A o matce swojej
nie mówi się źle. Na naszych sztandarach kościelnych i narodowych były najczęściej wypisane
słowa: «Bóg i Ojczyzna». Jest to hasło prawdziwego Polaka. Miłość Boga i Ojczyzny jest głęboko
zakorzeniona w jego duszy. Niech te słowa będą również hasłem każdego Polaka, żyjącego z dala
od Polski, ale również nas, którzy żyjemy na ziemi ojczystej”.

W trosce o trzeźwe życie.
Jedną z naszych wad narodowych jest alkoholizm. W tym zatroskaniu o życie, a wiemy ile
jest popełnianych czynów pod wpływem alkoholu przeciwko życiu, posłuchajmy, jak o trzeźwości
nauczał Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy.
„Wśród wielu zmagań duszpasterskich nie można tracić z oczu tej zastarzałej bolączki życia,
około której wytworzyła się niebezpieczna pobłażliwość opinii publicznej, stojąca w jaskrawej
sprzeczności z duchem chrześcijańskich obyczajów, w sprzeczności z kardynalną cnotą
roztropności i wstrzemięźliwości, z cnotą bojaźni Bożej i wyrzeczenia, z praktycznym stosowaniem
miłości Boga i bliźniego, Kościoła i narodu. Myślę tu o problemie alkoholizmu.
Alkohol jest jadem szkodliwym szczególnie dla ustroju nerwowego, a posiadając własności
narkotyczne, wprawia w stan błogiego samopoczucia i zapomnienia o troskach, równocześnie zaś
osłabia wolę i stąd wiedzie z czasem jednostki mniej odporne i nieostrożne przez coraz częstsze
używanie chociażby najpierw umiarkowane - w niewolę nałogu alkoholowego. W razie nabycia
nałogu załamuje się etyka, co wyraża się w defraudacjach grosza publicznego, w egoizmie brutalnie
krzywdzącym żonę i dzieci, w uwodzeniu osób trzeźwych na drogę pijaństwa.
Używanie wszystkiego, co sprawia pewną przyjemność jest człowiekowi dozwolone, ale
tylko dopóty, dopóki nie powstaje szkoda dla zdrowia i sprawności władz fizycznych lub
duchowych człowieka i dopóki nie jest ono połączone z krzywdą dla osób najbliższych.
Jednakże alkohol może być grzechem śmiertelnym - z racji poważnego zaszkodzenia sobie
na zdrowiu; z racji powtarzających się w tym stanie upadków seksualnych; z racji zgorszenia; z
racji ciężkiej krzywdy rodziny popełnianej skutkiem stwierdzanej w tym stanie rozrzutności.
Częste używanie napojów alkoholowych sprzyja rozrostowi egoizmu w duszy ludzkiej,
obojętności i oziębłości religijnej, płytkości myślenia i oddalania się duszy od Boga i jego
przykazań. Trzeba więc najpierw usunąć tę poważną przeszkodę, aby łaska Boża trafiała na glebę
podatną i skłonną do współdziałania, do pokuty, poprawy, a nawet postępu w życiu
nadprzyrodzonym chrześcijanina.
Daremne będą trudy duszpasterza, dopóki jego owieczka będzie opanowana samolubną
żądzą dogadzania sobie, zamraczania umysłu i osłabiania woli przez częste używanie napojów
alkoholowych, a tym bardziej przez rozwinięty już nałóg”.

Zadośćuczynienie.
Jednym z istotnych elementów osobistej duchowości ks. Ignacego, jak i duchowości
Towarzystwa Chrystusowego, jest kult Najświętszego Serca Bożego. Nabożeństwo to wzięło swój
początek z prywatnych objawień św. s. Małgorzaty Marii Alacoque w Paray-le-Monial. Tak pisał
na temat życia i misji św. Małgorzaty Marii Sługa Boży ks. Posadzy.
„To sam Chrystus zażądał wynagrodzenia od Małgorzaty Marii Alacoque, czyli od
francuskiej siostry, którą wybrał jako powiernicę objawień swego Boskiego Serca. Ona uczyła nas
umiejętności ustawicznego współczucia i odsłoniła nam tajemnice ofiary wynagradzającej.
Jeszcze przed wstąpieniem do zakonu Małgorzata Maria miała tylko jedno pragnienie:
upodobnić się do cierpiącego Chrystusa. Rzucając się na kolana do stóp swego krucyfiksu, mówiła:
«O mój drogi Zbawicielu, jakże byłabym szczęśliwa, gdybyś chciał mnie naznaczyć stygmatami
Twoich cierpień».
Ledwie przybyła do klasztoru, Zbawca dał jej do zrozumienia, że powołaniem jej ma być
przyczynianie się do zbawienia grzeszników. Lecz należąc do zakonu kontemplacyjnego, cóż
potrafi ona dla tego celu uczynić? I taką usłyszała odpowiedź: «Przebłagać Boską zranioną
sprawiedliwość przez złożenie ofiary». Całemu więc życiu świętej będzie przyświecał podwójny
cel: pokuta za grzesznych i upodobnienie się do Oblubieńca swej duszy.
Szaleństwo krzyża, którego wzór dał Chrystus, potrafiło natchnąć i porwać również innych
wielkodusznych i entuzjastycznych Jego wyznawców. W każdym okresie Kościoła znaleźli się
wierni, chrześcijanie, którzy łączyli się z cierpiącym Chrystusem. Upodabniali się do Zbawiciela
ukoronowanego cierpieniem, przybitego gwoździami do krzyża, przebitego włócznią żołnierza!
Trzeba tu wspominać św. Pawła, który dumny był z tego, że nosił znamiona Męki Pańskiej
na swoim ciele. Podobnym «szaleństwem» przejęty był św. Andrzej, gdy woła z uniesieniem na
widok krzyża: «Witam cię krzyżu, przez ciało Pańskie poświęcony, na którym zwłoki Jego
błyszczały jak perły!». A św. Ignacy z Antiochii, prowadzony do Rzymu, by być rzucony na pastwę
dzikim zwierzętom, pisze z drogi do chrześcijan Wiecznego Miasta: «Pozwólcie mi naśladować w
męce mojego Boga. Kto Go ma w sercu, ten zrozumie czego pożądam. Miłość moja jest
ukrzyżowana. Nic mnie już nie przytrzymuje na ziemi».
I my mamy oddać się Chrystusowi, jak hostia jest dana kapłanowi jako ofiara przebłagalna.
Oddać się, by z naszej śmierci zrodziło się życie innych, ażeby więcej niż nasze słowa, nasze życie
pociągnęło innych do Tego, który jest tego życia źródłem. Oddać się, by zadość czynić i
wynagradzać za grzechy swoje i innych”.

W trosce o życie duchowe.
W liturgii Kościoła przeżywamy dziś wspomnienie św. Teresy od Jezusa. Święta ta, dzięki
łasce samego Boga, zgłębiła i poznała wiele tajników życia duchowego.
Posłuchajmy, co na temat troski o życie duchowe, w kontekście wizji piekła św. Teresy od
Jezusa, pisał Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy:
„Bardzo cenną łaską jest odczuwanie lęku przed potępieniem. Św. Teresa Wielka podaje, że
pewnego dnia podczas swej modlitwy została przeniesiona do piekła. «Pan - zrozumiałam to chciał mi pokazać miejsce, które złe duchy tam dla mnie przygotowały. Byłam przerażona. Chociaż
od tej chwili minęło około sześciu lat, odczuwam taki lęk, że pisząc te słowa wydaje mi się, iż krew
ścina mi się w żyłach, nawet jeszcze teraz, gdy o tym wspominam... Nie lękam się tego powtórzyć,
jest to jedna z moich największych łask, jakie mi Pan wyświadczył. Dała mi ona ogromną korzyść».
Święta z tego widzenia wyniosła następujące korzyści: zapał w nawracaniu grzeszników,
cierpliwość w znoszeniu największych prób, wdzięczność względem Boga, «który ją wyzwolił»
oraz wierność w służbie Pana.
Żywa wiara w wieczność jest również i dla nas jedną z najniezbędniejszych łask. Wzbudza
ona bowiem - według słów Świętej - «gwałtowne pragnienie» wyrwania dusz z przepaści
piekielnej. Dla wielu jednak śmierć wydaje się dlatego tak straszna, że «po niej następuje sąd».
Każdego człowieka wierzącego i myślącego napełnia powagą perspektywa tego jak Bóg oceni jego
postępowanie. Po wydaniu ostatniego tchnienia człowiek znajdzie się w obecności Sędziego, aby
zdać Mu sprawę ze swych myśli, słów, uczynków, a szczególnie z otrzymanych łask.
Jest więc rzeczą ważną, aby Najwyższy Sędzia był naszym Przyjacielem. Jezus jest
Przyjacielem szczerym, wiernym, który nas nigdy nie zawiedzie. Niech będzie On dla nas
wszystkim podczas życia, aby był nim również w chwili śmierci.
Potrzeba także ciągle troszczyć się o to życie wieczne w nas. Pierwszym stopniem tejże
troski jest całkowite wyrzeczenie się grzechu śmiertelnego. Następnie - wyrzeczenie się grzechu
powszedniego. Trzeba wreszcie ustawicznie wykorzeniać w sobie grzech, sięgając aż do ostatnich
zakamarków duszy, do głębokich skłonności, które nas nakłaniają do popełniania win. Tymi
występnymi skłonnościami są przede wszystkim pycha, samolubstwo i zmysłowość. Czuwajmy,
aby nie ulegać podszeptywanym przez nie poruszeniom wewnętrznym”.

Namiestnik Chrystusowy.
Dzisiaj mija 31 rocznica wyboru Sługi Bożego Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. W
kontekście tej rocznicy, pochylmy się nad zagadnieniem roli Namiestnika Chrystusa w Kościele.
Posłuchajmy fragmentu konferencji Sługi Bożego ks. Ignacego na temat władzy i osoby papieża.
Jest to konferencja co prawda, odnosząca się do papieża Piusa XII, jednakże nie straciła nic ze swej
aktualności w obecnym czasie.
„Przeżywamy czasy frontalnego ataku plugawych oszczerstw na Namiestnika
Chrystusowego. Musimy więc murem stanąć przy Papieżu i sercami obwarować jego stolicę. Bo
zaprawdę jedynym sędzią Papieża, jedynym trybunałem przed którym on odpowiada, to sąd Króla
wieków.
Wierzymy, że Papież to prawdziwy dar Chrystusowego Serca. Wierzymy, że godność
Papieża wyższa jest ponad wszystkie wielkości tej ziemi. Wierzymy, że Watykan to prawdziwa
góra Synaj Nowego Przymierza. To szczyt olśniony tajemniczym majestatem, gdzie Najwyższy
przemawia do Papieża, niby do nowego Mojżesza, i jemu swoje prawo i swoją wolę objawia.
Papież to sumienie świata, to najwyższy autorytet moralny wśród oparów kłamstw i
obłudy. Papież to latarnia morska, która jasnym blaskiem świeci, wskazując drogę współczesnej
ludzkości, znajdującej się na bezdrożach.
Od samego początku istnienia Kościoła znajdowali się fałszywi prorocy, którzy
przepowiadali zgubę papiestwu. Ariusz, Nestoriusz, Pelagiusz, a już najdosadniej zgubę tę
przepowiadał Luter. Gdy jednak Luter umarł, pogrzeb jego odbył się 22 lutego w święto Katedry
św. Piotra. Czy to tylko zbieg okoliczności? Luter został pochowany, a papież wywyższony.
Zobaczmy więc, że ci wszyscy, co na zgubę Papieża czyhali, już dawno w proch się
rozsypali. Usta ich miotające bluźnierstwa dawno już oniemiały, a papiestwo w coraz większym
poszanowaniu trwa. Jest to bowiem Instytucja Bożego pochodzenia, która związana jest
nierozerwalnie z Królestwem Chrystusowym.
Do Papieża odnoszą się słowa: «Tu es Petrus» - «tu jest Piotr». Co więcej, wierzymy, że
Papież jest jakby Chrystusem widzialnym, ukrywającym się pod zasłoną białej szaty, podobnie jak
biała hostia ukrywa Chrystusa. Postacie się zmieniają. Na imię im Pius X, Benedykt XV, Pius XI,
Pius XII. Istota jednak pozostaje ciągle ta sama - to Chrystus utajony jest w Papieżu i przez niego
działa i przemawia.
Niech zatem nasza miłość dla Papieża nie będzie mieć granic. Niech to będzie miłość czuła
i synowska. Bo gdzie Papież, tam Chrystus! A gdzie Chrystus - tam zbawienie świata”.

O wierności codziennym obowiązkom.
Św. Ignacy Antiocheński, którego dziś wspominamy w liturgii, pragnął być „Bożą
pszenicą” i być „startym zębami dzikich zwierząt, aby się stać czystym chlebem Chrystusa”.
Z kolei Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy, uważał, że Bóg nie od wszystkich żąda wierności
aż po męczeństwo. Żąda jednak heroicznej wierności swoim obowiązkom.
Pisał, że „codzienne wierne spełnianie obowiązków swego stanu jest równoznaczne z
wysoką świętością. Kościół uznaje tę zasadę w procesach kanonizacyjnych. Bo Bóg przede
wszystkim patrzy na serce. Według tego osądza świętość człowieka.
Radosne umiłowanie woli Bożej, to istota doskonałości chrześcijańskiej. Nie można
lekceważyć żadnego z codziennych obowiązków, choćby były one mało znaczące. Najważniejsza
cecha wierności w pełnieniu codziennych obowiązków, niedostrzegalna dla ziemskiego oka, to
miłość Boga. Tą miłością człowiek wierzący zaprawia wszystkie czyny swoje, słowa i poruszenia
serca.
Choćby nawet cierpienie! Tutaj wielu daje się oszukać szatanowi. Wyobraźnia przedstawia
nam wielkie cierpienia, do których nigdy nie będziemy powołani. Oczekując wielkich sposobności,
zaniedbujemy te, które nam się codziennie nadarzają. Korzystajmy więc z każdej sposobności, by
postępować w zaparciu siebie samego. Nie są one wielkie, to prawda, lecz są tak liczne, że wysłużą
nam piękną koronę. Kupiec, sprzedający detalicznie, zarabia mało za każdym razem. Jeżeli jednak
ma dużą klientelę, staje się bogaty wskutek licznych, choć drobnych zysków. To samo będzie z
nami w życiu duchownym, jeżeli czynności, których porządek dnia wymaga, będziemy spełniać
pilnie, z zapałem i wytrwałością.
Wytrwałość i ciągła uwaga, jakiej wymaga wierność w małych rzeczach, daje sposobność
do okazania męstwa w służbie Bożej. Chociaż obowiązki są małej wagi, jak to nieraz może się
zdarzać, życie jednak, może być przyrównane do męczeństwa, gdyż trzeba zadawać sobie gwałt
nieustanny, aby zawsze i we wszystkim pozostawać wiernym. Powszechny to błąd, że świętym nie
można być bez wielkich czynów, bijących w oczy i ściągających uwagę świata.
Wobec Boga jest jednakowo dziecięcą drobnostką władać całym światem, jak być prostym
robotnikiem. Świętość nie polega na pokutach i czynach podziw budzących. Świętość to wierność
w małych rzeczach”.

Troska o czystość kapłańskiego serca.
19 czerwca bieżącego roku w Bazylice św. Piotra w Watykanie, papież zainaugurował rok
kapłański, który związany jest ze 150 rocznicą śmierci św. Jana Marii Vianney. Wsłuchajmy się w
słowa Sługi Bożego ks. Ignacego Posadzego, dotyczące właśnie osoby świętego proboszcza z Ars i
kapłaństwa.
„Z myślą o św. Janie Vianney kojarzą się zaraz jego tarapaty z szatanem i niezwykle
surowe, zewnętrzne pokuty. W rezultacie św. Proboszcz z Ars staje się jakiś daleki, niedościgły.
Odsuńmy na dalszy plan te wszystkie nadzwyczajności, bo one nie należą do istoty jego świętości.
Zwróćmy zatem uwagę i pozwólmy, by nas urzekło jego kapłaństwo, realizowane w codziennym,
szarym życiu parafialnym.
«Jeśli kto chce iść za mną, niech sam siebie zaprze, weźmie krzyż swój i naśladuje Mnie».
Słowa te skierował Chrystus przede wszystkim do kapłanów. Jak podkreśla to papież Jan XXIII,
«Proboszcz z Ars często rozważał tę wypowiedź Pańską i na niej oparł swe postępowanie». Swoim
przykładem ukazuje nam bezpieczną drogę życia kapłańskiego. Jest to droga, na której «karcimy i
w niewolę podbijamy pożądliwość oczu, ciała i pychę żywota».
«Kapłaństwo jest miłością Najświętszego Serca Jezusowego» - mawiał św. Jan Vianney.
To Boskie Serce domaga się całego serca kapłańskiego. Św. Proboszcz dawał rzeczywiście całego
siebie, całe swoje serce Boskiemu Arcykapłanowi, jako jedynemu przedmiotowi miłości, a to dzięki
życiu w doskonałej czystości.
Kapłańskiej czystości, zwłaszcza obecnie, zagrażają poważne niebezpieczeństwa. Jan
XXIII w encyklice o św. Janie Marii Vianney, mówi: «Ten wspaniały wzór czystości, jaki daje św.
Proboszcz z Ars, zda się największą mieć wymowę dla kapłanów naszych czasów, ponieważ - jak
to niestety ma miejsce w wielu krajach - muszą oni spełniać powierzony sobie urząd pośród
ludzkiej społeczności, zarażonej zbytnią swobodą obyczajów i zapowietrzonej wyziewami
zboczonych pożądliwości».
«Powiadają, że oblicze Proboszcza promieniowało anielską czystością». Ale czy ktoś
zauważył, że ten blask zrodził się z niezwykłego męstwa ducha, z jakim ten Chrystusowy zawodnik
podbijał ciało swe w niewolę?
A więc również i my, uświadommy sobie konieczność pokuty, zwłaszcza dla
zabezpieczenia i ugruntowania w sobie cnoty czystości. Zdobywajmy się zawsze na odwagę, by
powiedzieć sobie «nie» wobec przyjemności zakazanej. Zdobywajmy się również na odwagę, by
powiedzieć sobie «nie» wobec przyjemności dozwolonej, zwłaszcza na odcinku najbardziej dla nas
zagrożonym”.

O przemieniającej łasce Boga.
„Zaparcia się siebie, umartwienia i ofiary wymaga doskonałość chrześcijańska. Godności i
szczęścia ucznia Jezusowego nie zdobędziesz za inną cenę. Nie ma innej drogi do świętości, nie ma
innej drogi do chwały wiecznej! Tej prawdy uczy nas Jezus swoim życiem. Żąda od nas dźwigania
krzyża i zaparcia się siebie, a Jego własny krzyż i na nim wyniszczenie się do ostatniej kropli krwi
Jezusowej, oświeca nam tę ciernistą, mozolną drogę do Jezusa.
Tajemnicę i prawo krzyża oznajmił Pan Jezus swoim Apostołom po raz pierwszy
w okolicy Cezarei Filipowej: «odtąd począł Jezus wykazywać uczniom swoim, iż potrzeba, aby
szedł do Jeruzalem i wiele wycierpiał od starszych i od doktorów, i od przedniejszych kapłanów, i
był zabity”.
Ta przepowiednia napełniła lękiem Apostołów. Dobry Mistrz widzi jednak ich smutek i
trwogę. Aby ten lęk nie wyrwał im wiary, prowadzi ich na górę Tabor. Trudem wspinania
zmęczeni, usnęli Apostołowie. Nagle budzi ich oślepiająca jasność. Gdy podnieśli oczy, zobaczyli,
że to ciało Jezusa tak promienieje. Oblicze Jego jaśniało jakby słońce, a blask Jego ciała przenikał
przez suknie. Obok Niego stało dwóch mężów, również jaśniejących i promieniejących.
Zauważmy, że wszystkie wielkie tajemnice w życiu Jezusowym miały miejsce na górach Betlejem leży na wyżynie. Nazaret jest miasteczkiem górskim. Ustanowienie Najświętszego
Sakramentu nastąpiło na górze Syjon. Ukrzyżowanie na Kalwarii. Wniebowstąpienie na górze
Oliwnej. Na Taborze – Przemienienie.
By ujrzeć więc tajemnice Boże, by zaznać bliskości Jego i mocy, by rozmawiać z Bogiem,
trzeba wyjść z niziny, wznieść się w górę, usunąć się od hałaśliwego świata. Im ciszej będzie w nas
i koło nas, im dalej będziemy od świata, tym wyraźniej usłyszymy głos Boga.
Św. Łukasz opisując Przemienienie Pańskie, tak mówi: «A gdy się modlił, stał się inny
wygląd oblicza Jego, a odzienie Jego białe i lśniące». Boskość Przenajświętszej Duszy Chrystusa
Pana, którą tu na ziemi ukrył, by móc cierpieć dla nas, którą objawił na górze Tabor, przebija słabe
zasłony Jego człowieczeństwa: «oblicze Jego rozjaśniało jako słońce a szaty Jego stały się białe
jako śnieg».
Oto wspaniałość Jezusa Chrystusa. Boskość przebija i napełnia święte człowieczeństwo
swoją pięknością i wspaniałością. Tak samo działa tajemnica Eucharystii w naszym życiu. Gdy
przyjmujemy Jezusa do serca naszego, wówczas i nasza twarz, i nasza dusza zostaje
przepromieniona Bogiem, a «szaty nasze», to jest wszystkie władze ciała naszego, zostają
uduchowione i przemienione”.

Troska o wychowanie.
W kolejnym dniu października wspominamy w Kościele św. Jana Kantego. Kult św. Jana
jest do dzisiaj żywy. Jest on bowiem czczony jako patron uczącej się i studiującej młodzieży.
Poświęcił jej przecież prawie całe swoje życie. Jest także patronem Polski, profesorów i szkół
katolickich.
Posłuchajmy zatem, co na temat troski o wiedzę i naukę pisał Sługa Boży ks. Ignacy
Posadzy, który również wychowywał i formował pierwszych chrystusowców.
„W krajach anglosaskich szczególny nacisk kładzie się na samowychowanie. O co chodzi
w tym samowychowaniu? Głównie o wytworzenie w sobie kultury wewnętrznej, opartej na
Ewangelii i wartościach nadprzyrodzonych.
W nowych prądach wychowawczych wyróżnić można dwa znamienne rysy ewangeliczność i maksymalizm. Ewangeliczność to totalna praktyka Ewangelii. I to nie tylko poza
nawiasem współczesnego życia, lecz w jego najżywotniejszych centrach. Maksymalizm z kolei to
wszechstronność, dynamizm i duch apostolski.
Chrystus tworząc Kościół, żądał od niego bojowości, ducha ofensywy. Chrześcijanin
pierwszych wieków to żołnierz Chrystusa, to bojownik osiągający swój szczyt w postaci św. Pawła.
Bojowość chrześcijanina nieodłączna jest od entuzjazmu dla posłannictwa, entuzjazmu dla dobrej
nowiny.
Aby to jednak osiągnąć potrzeba wychować w sobie najpierw człowieka o ukształtowanej
osobowości. Prawdziwa zaś osobowość winna się odznaczać nieprzeciętną kulturą religijną.
Musimy mieć szacunek, pietyzm, dla wszystkiego co święte.
O. Dominik, pewien misjonarz, mawiał, że «każdy ma w sobie swego olbrzyma, co nie z
nim, ale z Bogiem trzyma». Trzeba więc stale urabiać w sobie ten wewnętrzny głos Boży, który
nam wciąż sygnalizuje, co złe a co dobre. Trzeba zrozumieć, że najwyższym prawem jest prawo
Boże odzywające się głosem naszego sumienia. Trzeba ukształtować sumienia delikatne, potrafiące
się przeciwstawić wszelkim odchyleniom od prawa Bożego. Trzeba doprowadzić do tego, byśmy
zrozumieli, że byłoby rzeczą niemoralną i podeptaniem prawa Bożego, działać wbrew głosowi
swego sumienia.
Papież Pius XII 18 kwietnia 1952 r. mówił do uczestniczek zjazdu młodzieży katolickiej:
«Całe zdrowe wychowanie zmusza do tego, by powoli uczynić wychowawcę niepotrzebnym, a
wychowanka za siebie samego odpowiedzialnym w obrębie sprawiedliwych granic. Odnosi się to
do wychowania sumienia przez Boga i Kościół. Celem jego jest, jak mówi Apostoł, mąż doskonały
na miarę pełnego wzrostu dojrzałości Chrystusowej, a zatem więc człowiek dojrzały, mający
odwagę odpowiedzieć za swe czyny»”.

W obronie chrześcijańskich wartości.
„Dzisiejszy świat jest ujednolicony przez potężne środki, myśli i działania np. radio, czy
różne wynalazki. Ale jest także rozbity i skłócony. Walka się zaostrza i ten dualizm zagraża
istnieniu ludzkości. Zbrojenia, przedłużanie służby wojskowej, gromadzenie środków niszczenia.
Gdyby te pieniądze wydać na żywność, mieszkania, można by usunąć przyczyny walk klasowych,
rasowych i wiele ludzkiej biedy. Walka więc tych ludzkich światów staje się walką mesjanistyczną.
Nigdy jeszcze ludzie nie stawiali sobie tyle pytań: «Kim jestem? Po co jestem na ziemi? Jaki sens
ma życie? Czy jest Bóg, Odkupiciel? Czy jest życie pozagrobowe?».
Papież Pius XII zauważył, że «dzisiejszy świat podzielony jest na dwa obozy: za - albo
przeciw Chrystusowi. Chodzi o wielką alternatywę: zbawienie albo straszna ruina».
Świat stoi dziś na rozdrożu. Stawiamy sobie więc zasadnicze pytanie: Czy może człowiek
żyć bez Boga? Czy będzie żyć z Bogiem, dla albo przeciw Bogu? Dla chrześcijan ta historyczna
chwila, w której rozstrzyga się przyszłość świata i ludzkości, jest godziną Opatrzności Bożej.
Zjednoczenie ludzkości przez postęp gospodarczy leży w zamiarach Stwórcy. Również
naukowy i techniczny postęp służy sprawie rozszerzenia Królestwa Bożego, aż po wszystkie krańce
ziemi. Są one niejako pomocnikami apostolskimi, narzędziami Bożego planu.
Z drugiej jednak strony rozbieżności tragiczne, które są skutkiem grzechu, targają światem
i odwracają niejako Boży plan. Wszystka nędza, cierpienie, nienawiści są skutkiem ludzkiej
namiętności, pomyłek i nadużyć. One mogą świat przyprawić o nowy potop ognia i krwi.
Chyba po raz pierwszy w historii mogą uczeni myśliciele, a z nimi cała ludzkość, z
drżeniem stwierdzić jak straszną jest rzeczą wszelkie nadużywanie nauki i techniki, zwłaszcza,
kiedy ludzkość traci zmysł dla wiary, Boga i wieczności. Z tej podwójnej perspektywy, planów
Bożych z jednej strony oraz okrutnych następstw grzechów z drugiej strony, jaśnieje w całym
blasku posłannictwo Boskiego Zbawiciela.
Ta historyczna godzina domaga się więc intensywnego życia chrześcijańskiego. Domaga
się chrześcijańskiej świadomości apostolskiego posłannictwa. Świadomości, że każdy z nas jest
powołany do rozszerzenia Królestwa Chrystusa. Chrześcijanin przenika wszystkie dziedziny życia i
staje, jako świadek Chrystusa i jako zwiastun nauki Kościoła”.

Sługa Boży kard. August Hlond, Prymas Polski.
Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej powstało w 1932 roku, a jego
założycielem był Sługa Boży ks. Kard. August Hlond. Dziś mija 61 rocznica jego śmierci. Tak pisał
o Prymasie Założycielu ks. Ignacy Posadzy, który z kolei został powołany przez kard. Augusta
Hlonda do organizowania nowego zgromadzenia.
„Wpatrując się w bogatą kulturę religijną kard. Hlonda, pytamy co było cechą
charakterystyczną jego religijności. Otóż była nią entuzjastyczna cześć i miłość do Matki Bożej. Ta
maryjność wypływa z najgłębszych tajników jego duszy. I nie należy się temu dziwić. Prymas
Hlond był przepojony na wskroś duchem ks. Bosko. Uwielbiał go i kochał jak każdy Salezjanin. A
duch św. Jana Bosko to nieograniczona miłość i cześć dla Matki Najświętszej, Wspomożycielki
Wiernych.
Maryja była dla Prymasa Matką i Opiekunką przez lata studiów, na urzędach zakonnych, a
później na najwyższych stanowiskach w hierarchii kościelnej. We wszystkich swoich listach
pasterskich, w naukach, konferencjach, zawsze do Niej nawiązuje i ma Jej imię na ustach. O Niej
mówi lub pisze często, snując głębokie, historiozoficzne refleksje.
W czasie ostatniej choroby wzywał często pomocy Matki Najświętszej. Nigdy nie
zapomnę tej chwili, kiedy ciężko chory Prymas, siedząc na łożu, silnym doniosłym głosem mówił o
przyszłym zwycięstwie za przyczyną Matki Najświętszej: «Walczcie z wiarą. Zwycięstwo jest
pewne i będzie to zwycięstwo Maryi Panny».
W dniu 22 października, dwie godziny przed swoją śmiercią, wypowiada znamienne
słowa: «Dzisiaj jest 22 października, dzień Matki Bożej szczęśliwej śmierci». Umierał śmiercią
godną wielkiego Prymasa, syna męczeńskiego narodu. Ks. Biskup Radoński mógł przy jego
trumnie potwierdzić z całą otwartością, że «zmarły Prymas nauczył nas sztuki pięknego umierania».
Za serce sobie okazane, Matka Najświętsza wypłaciła się swemu słudze potęgą swego
Macierzyńskiego Serca. Była mu Hetmanką czasu żywota i stała się nagrodą wielką w wieczności.
Dzień 22 października domaga się od nas konfrontacji naszej postawy duchowej z ideą
maryjną, która była częścią składową duszy Prymasa Hlonda. Dziś niech na nowo rozpalą się serca
nasze płomiennym entuzjazmem i czcią dla Matki Najświętszej. Przyrzekamy, że będziemy
wierzyli w posłannictwo Matki Bożej w narodzie i wśród Polonii, w naszym życiu osobistym, tak
jak on wierzył. Przyrzekamy miłować Matkę Najświętszą, jak on Ją miłował, sercem i duszą całą”.

Współcierpieć z Chrystusem.
„Trzy są sposoby uczestniczenia w cierpieniach Chrystusa.
1. Rozpamiętywanie Męki Chrystusa. Znakomity środek to Droga Krzyżowa.
2. Uczestniczenie w Najświętszej Ofierze, będącej uobecnieniem Ofiary Krzyżowej.
3. Łączenie naszych cierpień z cierpieniami Chrystusa.
Jezus Chrystus, wziął na siebie największy dział cierpień, chciał jednak zostawić jakąś
część Kościołowi, który jest Jego Ciałem Mistycznym. Daje nam to do zrozumienia św. Paweł w
słowach głębokich, choć pozornie dziwnych: «Dopełniam na ciele moim, czego nie dostaje uciskom
Chrystusowym, za ciało Jego którym jest Kościół».
Czy wiec brakuje czegoś cierpieniom Chrystusa? Bynajmniej. Były one nad obfite,
niezmierne, a ich zasługa nieskończona. Niczego nie brak cierpieniom Chrystusa, który nas zbawił.
Czemuż więc św. Paweł mówi, że «dopełnia czego nie dostaje uciskom Chrystusowym?».
Odpowiada na to św. Augustyn: „Chrystusa całkowitego tworzy Kościół; a Chrystus to
członki (którymi my jesteśmy) zjednoczone z Głową (którą jest Chrystus). Głowa poniosła
wszystkie cierpienia, które miała ponieść, pozostaje teraz, by członki, jeśli chcą być godne swej
Głowy, poniosły swoją cząstkę cierpień”.
Każdemu z nas daje Bóg krzyż do dźwigania, a każdy myśli, że jego jest najcięższy.
Cierpienia powinniśmy przyjmować nie rozumując, ani mówiąc: «Bóg mógłby zmienić te lub owe
warunki w moim życiu». W takim wielkodusznym przyjęciu naszego krzyża, odnajdziemy naszą
łączność z Chrystusem. Warto bowiem zwrócić na to uwagę, że niosąc nasz krzyż, bierzemy
prawdziwie udział w krzyżu Jezusa. Zastanówmy się nad tym, co opowiada Ewangelia.
Kiedy Żydzi spostrzegli, że ich ofiara tak słabnie, że nie dojdzie na Kalwarię, zatrzymują
przechodzącego tamtędy Szymona Cyrenejczyka i zmuszają go, by pomógł Zbawicielowi. Chrystus
mógł, gdyby zechciał, zaczerpnąć potrzebnej mu siły w Bóstwie swoim. Zgodził się jednak na
pomoc z zewnątrz. Chce nas przez to nauczyć, że każdy z nas powinien go wspomagać w
dźwiganiu krzyża.
Zbawiciel mówi do nas: «Przyjmij tę cząstkę z moich cierpień, którą ci w mej
wszechwiedzy zachowałem w dniu Męki». Jakże byśmy mogli nie przyjąć z rąk Chrystusa tej
boleści, takiego doświadczenia lub przeciwności? I nie wypić kilku kropel z kielicha, który On sam
nam podaje i z którego On pierwszy pił? Powiedzmy Mu więc: «O Boski Zbawicielu, przyjmuję tę
cząstkę z całego serca, gdyż ona od Ciebie pochodzi». Z miłości dla Niego i w łączności z Nim
weźmy ją, jak Chrystus wziął krzyż swój”.

Królowa Wychodźstwa Polskiego.
Do wielu tytułów, które odnosimy do Najświętszej Maryi Panny, można z całą
odpowiedzialnością, choć nie jest to tytuł oficjalnie zatwierdzony, dołączyć jeszcze jeden: Królowa
Wychodźstwa Polskiego. Tytuł ten stosowany jest szczególnie wśród dwóch zgromadzeń
zakonnych, realizujących charyzmat pracy wśród Polonii: Towarzystwa Chrystusowego i Sióstr
Misjonarek Chrystusa Króla. Sługa Boży ks. Posadzy tak pisał o tym imieniu Matki Bożej.
„Dobrze jest nam wiedzieć, że wychodźstwo polskie jest na wskroś maryjne. Z obrazem
Matki Boskiej Częstochowskiej ruszał wychodźca polski w nieznany świat. W chatach i szałasach
swoich stawiał ołtarzyki domowe, z których patrzyła Jasnogórska Pani. Gdy brakło polskiego
księdza, sam urządzał nabożeństwa maryjne i śpiewał Godzinki ku Jej czci. Jeśli gdzieś wśród
piniorów brazylijskich, czy wśród palm w okolicach Bombaju, Polak zna choćby jedną pieśń
kościelną, to będzie to na pewno pieśń maryjna «Serdeczna Matko...». Jeśli Polak umie jeszcze
modlić się po polsku, to będzie to na pewno «Zdrowaś Maryjo...».
Nie jest to przypadek, że pierwszej osadzie daleko za oceanem, nasi wychodźcy nadali
nazwę «Panna Maryja». W maju 1954 roku obchodzono setną rocznicę «Panny Maryi», która z
czasem stała się pokaźnym miastem w Texasie. Odbyły się tam wspaniałe uroczystości. Sam
ordynariusz odprawił Mszę św. pod starym dębem, pod tym samym dębem, pod którym o.
Bonawentura złożył pierwszą ofiarę Bogu na tym pustkowiu. Bp Klonowski przypomniał w swym
kazaniu, jak to przed stu laty 800 Polaków pod wodzą o. Bonawentury postawiło swą stopę na
lądzie amerykańskim. Jak potem do dalekiego Texasu tygodniami wędrowali z pieśnią maryjną na
ustach. Jak dźwigali krzyż drewniany, obraz Matki Boskiej Częstochowskiej i dzwon z wioski
rodzinnej. Zaszedłszy nad rzekę San Antonio, do kresu swej wędrówki, o. Bonawentura odezwał się
do swoich Ślązaków w te słowa: «Tę ziemię Maryja nam przeznaczyła. <<Panną Maryją>>
nazwiemy więc tę pierwszą naszą osadę. Maryja będzie naszą Królową po wieki».
Tytuł Maryi, Królowej Wychodźstwa, który dziś do nieba zanosimy, jest zatem pomnikiem
i hołdem złożonym naszej Pani. Jest to także bodziec, by jeszcze więcej związać się z Niebieską
Królową w naszych pracach apostolskich na rzecz wychodźstwa. Realizacja bowiem Królestwa
Bożego wśród naszych rodaków na obczyźnie jest trudna i to bardzo trudna. W tej pracy
potrzebować będziemy ręki Tej, która obok Króla, jako Królowa najlepiej się zna na sprawach tego
Królestwa”.

O Kościele.
W dzisiejszą ostatnią niedzielę października przeżywamy rocznicę poświęcenia kościoła
własnego, czyli miejsca kultu i naszego spotkania się z Bogiem. Wiemy jednak dobrze, że kościół
to nie tylko mury, ale Kościół to przede wszystkim wspólnota osób ochrzczonych i wierzących w
jednego Boga, który jest Miłością. W następujący sposób o niebezpieczeństwach, grożących
Kościołowi, mówił Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy.
„Kościół to wielkie narzędzie Opatrzności dla prowadzenia świata do jego wiekuistych
przeznaczeń. Kościół to ów sługa ewangeliczny, któremu polecono salę godową napełnić. Owa sieć
rybacka, której zadaniem wyłowić całą ludzkość z morza doczesności i przenieść ją na ocean
nieśmiertelnego życia. Kościół to w końcu, wierna Oblubienica, która nie żyje dla siebie i jakichś
osobistych widoków, ale zlewa się całkiem z myślą i celami swego Oblubieńca.
Serce Oblubienicy dotknięte jest jednak w naszej epoce wielką i srogą boleścią. Śmierć we
własnym łonie, śmierć i spustoszenie w sferze duchowej, śmierć i ruina moralna - oto w moim
przekonaniu najcięższa dziś rana Kościoła, rana jakiej w tym stopniu jeszcze zdaje się nie zaznawał
w swoim długim męczeńskim żywocie. I zdaje się, że nie przesadzę, przedstawiając w takim
świetle dzisiejszy stan Kościoła. Bo pytam każdego, kto uważnie patrzy na rzeczy, czy dzisiaj
Kościół jest nadal ową matką ludzkości, pod której skrzydła garnęły się kiedyś narody z czterech
stron horyzontu? Jestże tą mistrzynią świata, którą oblegały niegdyś korne pokolenia, czerpiąc z jej
ust słowa żywota? Jestże dziś pełna sieć tych ryb, czy pełna jest sala godowa tej Oblubienicy?
Choć jeszcze stoją domy Boże, wzniesione z kamienia, choć jeszcze wykonywa się obrzęd
chrześcijański na świecie, ale któż nie widzi, że są to jakby blaski jesiennego słońca, z których już
nie tryskają zdroje światła i życia. Obok tego formalnego, że tak powiem, panowania religii na
świecie, jakże długim i szerokim korytem rozlewa się niewiara! Jakże głęboko podcięty jest sam
korzeń chrześcijaństwa w duszy narodów! Jakże daleko odbiega ludzkość od najprostszych nawet
elementarnych zasad Ewangelii!
Zadajmy więc sobie pytanie: jakie są przyczyny tej niewiary? I odpowiedzmy od razu - to
my również przyczyniamy się do upadku religii nie czynem, ale żeśmy zmaleli moralnie, żeśmy się
wyzuli z uroku wyższego życia - słowem, że nasze chrześcijaństwo podobne jest do soli zwietrzałej
i zagasłej pochodni. Tym to sposobem przykładamy rękę do dzieła zniszczenia”.

O egoizmie, próżności i pysze.
W teologii duchowości ważną rolę w rozwoju duchowym, czyli w tej trosce o życie
duchowe, odgrywa walka z podstawowymi wadami człowieka. Możemy do nich zaliczyć egoizm,
nazywany często miłością własną, próżność i pycha. Zobaczmy zatem, co na ten temat mówi Sługa
Boży ks. Posadzy, który jako długoletni wychowawca musiał wskazywać swoim podopiecznym na
niebezpieczeństwo właśnie tychże wad.
„Człowiek próżny jest jak ten, co wypił za wiele, choć nie popełnił jeszcze większego
nadużycia, bowiem próżność jest stosunkowo lekkim zboczeniem od miłości własnej. Wielkie
istnieje podobieństwo między próżnym, a tym co troszkę sobie podpił. Jeden i drugi zdają się być
równie weseli, jako i nieszkodliwi. Można by prawie mówić, że są poczciwi, bo okazują skłonność
świadczenia dobrze osobom od nich czegoś potrzebującym. Zadowoleni z siebie, cieszą się i bawią
jak dzieci, opowiadaniem o swej sprawności i powodzeniach.
Kto próżności jednak nie ukróci, popadnie wnet w pychę i butę, zupełnie jak ten, co często
pozwalając sobie na wypicie trochę więcej, bardzo łatwo dochodzi do notorycznego pijaństwa. Św.
Tomasz z Akwinu mówi, że pierwiastkiem diabelskiej pychy jest to, że nie może uczuć żalu.
Upokarzające klęski, jakich doświadcza zły duch, służą więc tylko do pomnożenia pychy jego,
cierpienia zamiast go skruszyć, tym butniejszym czynią.
Niedobre jest upokorzenie, jeżeli nie pochodzi z własnego sumienia, jeżeli nie jest
rezultatem lepszego poznania prawdy i poznania własnej nędzy. Upokorzenie tylko z zewnątrz
przychodzące, niczemu nie zaradzi i pogorszy wszystko. Czasem może być potrzebne, aby
powściągnąć umysły wyniosłe, albo do zastanowienia skłonić lekkomyślnych. Jednakowoż, jako
system wychowawczy, może mieć opłakane skutki. Miłość własna mieszka wewnątrz, w duchu i
tam jej lekarstwo podać należy.
Nic tak bowiem nie pognębia czarta, jak akty prawdziwej pokory, wyrywające się z serca,
jakie miałby chęć kusić. Św. Jan od Krzyża twierdzi, że jeden akt prawdziwej pokory większą ma
wartość, niż jakiekolwiek inne dzieło, jakie byśmy mogli uczynić dla Boga. Przez każdy akt pokory
rzetelnej, pomnażamy przyszłą naszą chwałę w niebiosach i czcimy Pana tym prostym hołdem
serca i ducha, który Mu tak bardzo jest miły. Każdemu aktowi prawdziwej pokory odpowiada Pan
pomocą lub nową łaską. Dlatego też mówi święty, że praktykując powyższe wskazania: «Odrzucisz
daleko szatana i osiągniesz radość wewnętrzną»”.

Miłość ratuje życie.
Nie można mówić o trosce o życiu jeżeli nie dotykamy zagadnienia miłości. Tylko bowiem
z miłości rodzi się życie i w miłości odnajduje swój cel. Pochylmy się zatem dziś w naszym
rozważaniu właśnie nad miłością. Sługa Boży ks. Ignacy uważał miłość za „atrakcyjną siłę i sens
chrześcijaństwa”. Mówił także, że to „Chrystus ukazał nam, iż streszczeniem wszystkich przykazań
jest miłość. Jest ona «pierwszym przykazaniem».
Św. Paweł Apostoł z kolei zapisał, że trzeba «przyoblec się w miłość, która jest więzią
doskonałości». Oto kwintesencja mądrości, doświadczenia i długiego życia Apostoła narodów.
Czyż nie mógł on streścić swoich dążeń i pragnień w innym piękniejszym zdaniu? Nie! Musiał tak
pisać wbrew opinii tych, którzy zachwycali się i zachwycają dziesiątkami innych rzeczy.
Czy świat zna i rozumie w ogóle słowo miłość, czy ono ma dzisiaj jeszcze jakiś sens?
Owszem mówi się o niej i na wielu miejscach spotkacie to słowo, ale to przecież tylko zachęcająca
fasada. Może natraficie na przejawy miłości. Zbadajcie je dokładnie, a przekonacie się, że to tylko
karykatura, szczątki miłości zgwałconej, zbezczeszczonej sprofanowanej. Świat obcy jest miłości.
Prawie, że nie znajduje się jej ani w małżeństwie, ani w rodzinie, ani w społeczeństwach czy
narodach. Śmielsi dopowiedzą to, przed czym inny nieco się wzdrygali: ani w Kościele! Nie ma w
tym przesady.
A przecież pewnym są dwa fakty. Pierwszym to ten, że współczesny człowiek tęskni
wszystkimi władzami swej duszy za miłością, pragnie jej i wyczekuje jej, bo intuicyjnie wyczuwa,
że tylko wyłącznie ona mieści w sobie pełnię, jaka nasyca, koi, ucisza. Rozdarta jest dusza ludzka i
nic prócz miłości nie usunie tego rozdarcia. Nie trzeba udowadniać, że duszą cnót to miłość. Ale ją
zdeprawowano, zamieniono ją w łachman. Chciano się bez niej obyć i w końcu odkryto, że bez niej
kończy się na Hiroszimie i Oświęcimiu. Dochodzono do tego w poprzednich wiekach. Sprawdzili
to także na sobie ludzie XX wieku. Nikt z myślących nie łudzi się, że droga bez miłości prowadzi
ku zagładzie.
Kiedy więc zawładnie ziemią miłość? To Bóg jest Miłością. «Słowo, czyli Miłość, Ciałem
się stało». Uczynił to w przedziwny sposób: Syna przybrał w ludzką postać i kazał Mu dla okazania
szczytów swej miłości umrzeć na krzyżu. Bóg - Miłość wcielona wisiał na krzyżu, umarł na nim.
Nie są to wcale mroczne tajemnice. To są fakty, ale o olśniewającej jasności i blasku. Tylko w tej
Miłości jest ratunek dla życia”.

Powołanie Apostołów i powołanie kapłańskie.
Powołanie człowieka jest darem Boga. W Ewangelii z dzisiejszego święta świętych
Szymona i Judy, słyszymy o powołaniu Apostołów przez samego Chrystusa.
Poczyńmy zatem, pod przewodnictwem Sługi Bożego ks. Ignacego, refleksję właśnie nad
sensem powołania, przede wszystkim do stanu kapłańskiego.
„Kogo Chrystus Pan wybrał? Ludzi biednych, niewykształconych, przeważnie z niższej
klasy ludu. Po co? Aby pokazać, że Bóg jest od nas niezależny i że dzieło Jego nie jest owocem
ludzkiej wymowy, ani potęgi głosicieli, ale wyłącznie dziełem Jego łaski. „Wybrał Bóg głupstwa
świata, aby zawstydził mądre; i mdłe świata Bóg wybrał, aby zawstydził mocne; i podłe świata i
wzgardzone wybrał Bóg; i te, których nie masz, aby zniszczył te, które są, aby się żadne ciało przed
oczyma Jego nie chlubiło”.
Dziękujmy Panu Jezusowi, że był tak łaskawym i rzucił na nas wejrzenie swoje, pomijając
tysiące innych. Nie mniemajmy jednak, że świadczymy Panu Bogu jakąś przysługę, że jesteśmy
niezbędni i niezastąpieni dla Kościoła. Bóg nas nie potrzebuje. On z kamienia może wzbudzić syny
Abrahamowe. Doświadczenie wiekowe stwierdza, że w miejsce mężów niezastąpionych, Bóg
wkrótce powołał innych. Wśród wybranych był także jeden, który niestety sprzeniewierzył się
swojemu powołaniu. Z łaską powołania nie otrzymaliśmy jeszcze wszystkiego. Nie wolno nam być
niedbałymi. Musimy współpracować i mieć się na baczności, «bym innym przepowiadając, sam się
nie stał odrzuconym»
Do czego powołuje Chrystus Apostołów i każdego kapłana?
«Aby z Nim byli». Trzeba więc pozostawać w poufnym stosunku z Chrystusem poprzez
modlitwę. Winniśmy również w łączności z Jego pracami i cierpieniami pracować nad zbawieniem
bliźnich, wnikać w zamiary i pobudki Jezusa.
«Ja was obrałem i posłałem was, abyście szli i owoc przynieśli, a owoc by wasz trwał».
Chrystus obrał kapłanów nie na próżnowanie, ale do pracy ich powołał, by owoce przynosili, i to
owoce nieprzemijające.
«Uczynię was rybakami ludzi». Jak rybacy, tak i kapłani nie powinni obawiać się chmur,
deszczu, zimna. Muszą zatem być umartwieni i zahartowani. Nie mogą zrażać się
niepowodzeniami.
«Jako posłał mię Ojciec, tak i Ja was posyłam» do rozszerzania Królestwa Bożego, do
ratowania dusz, a więc do pracy. Jak Ja szedłem drogą krzyża, tak i wy bądźcie gotowi również na
cierpienia i krzyże, na gorzką niewdzięczność. Trzeba jednak mieć ufność i wiarę, że z nami jest
Pan”.

W sprawie obrony celibatu kapłańskiego.
W ostatnim czasie słyszy się tu i ówdzie wciąż podnoszące się wątpliwości za
sensownością celibatu kapłańskiego. Posłuchajmy, co na ten temat pisał Sługa Boży ks. Ignacy
Posadzy, który przeżył w kapłaństwie 63 lata.
„W narastającej krytyce celibatu kapłańskiego nie należy dostrzegać jedynie elementów
destrukcyjnych. Wynika ona z bardzo wielu czynników. Na pewno jest ona także dowodem, iż
motywacja celibatu nie zawsze była zadawalająca. Niekiedy bazowała na dewaluacji seksualności i
sakramentu małżeństwa.
Różni autorzy zgodnie podkreślają niesłychaną wagę odpowiedniej motywacji. Motywacja
ta musi być przede wszystkim nadprzyrodzona. Rzeczą fundamentalną jest tu życie miłości. W
celibacie bowiem chodzi o całkowitą odpowiedź Chrystusowi, który nas wzywa. Nie chodzi o to,
by stać się tylko księdzem czy zakonnikiem, ale aby oddać się Chrystusowi przez miłość. Związane
to jest z duchowym ojcostwem kapłana. Kapłan czyni ślub czystości nie dlatego, że jest to nakaz
Kościoła, lecz dlatego, że chce przekazać światu miłość. Chce objawić światu ogrom czułości Ojca
i ogrom czułości Chrystusa. Przekazuje ludziom ojcostwo Ojca. A ojcostwo jest tylko miłością.
Niewątpliwie trzeba zaakcentować również walor świadectwa. Celibat jest więc
świadectwem i znakiem innych wartości, znakiem innego świata.
W kręgu teologów niemieckich mocno akcentuje się natomiast celibat w kontekście
posługi dla wspólnoty. Na przykład jeden z teologów niemieckich, Alfred Müller stwierdza, że
celibat posiada istotną motywację nadprzyrodzoną, wyrażającą się właśnie w posłudze dla
wspólnoty. Jest to pewnego rodzaju «dziewictwo służby». Takie ustawienie jest dziś szczególnie
ważne, jeśli weźmie się pod uwagę prądy eklezjalne, właściwy obraz Kościoła, a równocześnie
specyficzne podejście ludzi. Celibat ukazuje się nie tylko jako droga własnego zbawienia, ale cały
jej walor wynika ze społecznej funkcji służby. Na poparcie tej motywacji znajdziemy u św. Pawła
szereg obrazów i porównań, np. w Liście do Koryntian postrzega siebie Apostoł właśnie jako ojca.
Wszystkie wymienione funkcje w tychże Listach, znajdują w celibacie swoje urzeczywistnienie i
pomnażają «dyspozycyjność» kapłana w służbie Kościoła.
Wreszcie ostatnia sprawa - modlitwa o łaskę wytrwania w celibacie. O tę łaskę winien
prosić sam kapłan, ale również ludzie świeccy powinni się modlić za swoich duszpasterzy. Modlić
się, a nie tylko dostrzegać potknięcia w tej dziedzinie”.

Śmierć chrześcijanina.
Dobiega końca miesiąc październik. Już po jutrze rozpoczniemy listopad, miesiąc
szczególnej modlitwy za zmarłych, a także miesiąc refleksji nad życiem i śmiercią. Posłuchajmy
jeszcze w przed ostatnim dniu miesiąca października, fragmentu kazania ks. Ignacego Posadzego na
temat śmierci.
„Cały miesiąc listopad w szczególniejszy sposób poświęcony jest pamięci zmarłych. Jest
to również czas sposobny, by czynić rozważania o rzeczach ostatecznych, o śmierci.
Św. Jan Bosko, chociaż był wielkim apostołem radości, jednak często rozmyślał o śmierci.
Miesięczny dzień skupienia traktował jako przygotowanie na śmierć. Pierwszą konferencję
poświęcał zawsze rozważaniu o śmierci. Chciał słuchaczy oswoić z myślą o śmierci i do niej
przygotować.
Wszystkie bowiem żyjące organizmy podlegają ogólnemu prawu biologicznemu: rodzą
się, rosną, osiągają w pewnym punkcie stan dojrzałości. Po pewnym czasie takiego stanu pełni sił,
ich linia życiowa poczyna się stopniowo obniżać, by dojść do punktu końcowego - do śmierci.
Prawo to dotyczy wszystkich istot żyjących bez wyjątku. Dotyczy więc także i człowieka.
Chrystus porównuje śmierć ze złodziejem. Śmierć bowiem zabiera bezwzględnie wszystko
- światową chwałę i przyjemności. Ograbia nas całkiem niezawodnie - można się zabezpieczyć
przed złodziejem, ale nie przed śmiercią. Zabiera nam wszystko przemocą - nic tu nie pomoże
jakakolwiek obrona, nie pomogą ani pieniądze, ani wiedza. Zabierze nas wśród cierpień, a tym
boleśniejsza będzie rozłąka, im silniej człowiek przywiązał się do tej ziemi.
Dlatego każda chwila czasu jest bardzo cenną. Możemy zasłużyć sobie na nowe korony
chwały w niebie, albo też je utracić. Czas, którego nam zazdrościli święci i dusze w czyśćcu, dusze
potępione. Daremno błagać będzie umierający o rok jeden, o miesiąc, chociażby i dzień jeden.
Kończy się czas, a rozpoczyna wieczność. Śmierć podobna do złodzieja ze względu na porę - nie
wiemy kiedy przyjdzie. Jak złodziej tę godzinę wybiera, w której najmniej się go spodziewają, tak i
śmierć.
Chrześcijanin, gdy staje w obliczu śmierci to wie, że chociaż śmierć gwałci ludzką naturę,
to nie zdoła mu jednak odebrać tego, co posiadał przez wiarę i chrzest - mianowicie triumfu duszy
nad śmiertelnym ciałem i zwycięstwa ducha nad potęgami grobu. Dlatego godzina śmierci ma być
dla nas w najprawdziwszym znaczeniu godziną wielkanocną, godziną zmartwychwstania”.

Cnoty Sługi Bożego ks. Ignacego Posadzego.
Ostatnie czasy w Kościele obfitują w liczne beatyfikacje i kanonizacje. Przy okazji tych
wydarzeń stawiamy nie raz pytanie - po co nam tylu świętych i błogosławionych? Pytanie to staje
się jeszcze bardziej frapujące, gdy uświadomimy sobie, że w „kolejce” czeka jeszcze wiele
Służebnic i Sług Bożych. Wystarczy wymienić z realiów polskiego Kościoła, tylko takie postacie
jak: Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński, męczennik ks. Jerzy Popiełuszko, mistyczka s.
Leonia Nastał.
Ale trzeba sobie przy tym pytaniu od razu uświadomić, że święty to nie człowiek, który nie
miał żadnych wad, a życiorys jego jest jak świecący cukierek na choince. Święty to człowiek z krwi
i kości, który codziennie zmagał się ze swoją ludzką kondycją. Dlatego życie takiej osoby jasno
wskazuje nam, że dzięki łasce świętość jest możliwa. Ona jest na wyciągnięcie ręki i co więcej jest
powołaniem każdego chrześcijanina.
Zapytajmy więc, odnosząc się do życia Sługi Bożego ks. Ignacego Posadzego, w czym on
może być dla nas wzorem? Czego możemy uczyć się od niego?
Próbą odpowiedzi na to pytanie była prezentacja w minionym miesiącu zaledwie części
bogatej jego spuścizny pisarskiej i kaznodziejskiej. Podsumowując niejako to wszystko, można
stwierdzić, że możemy naśladować przykład życia ks. Ignacego na kilku płaszczyznach. Jest to
przede wszystkim cnota wiary, która była dla ks. Posadzego fundamentalną wartością życia. On po
prostu żył wiarą.
Wiara jednak jest łaską. Można ją otrzymać poprzez wytrwałą modlitwę. I doskonale
wiedział o tym ks. Ignacy. Dlatego bardzo często można było spotkać go w kaplicy na tym
osobistym trwaniu przed Bogiem. Swoim skupieniem i umiłowaniem Eucharystii, uczył, że
„modlitwa to sztuka, której trzeba się bezustannie uczyć, ćwiczyć, jak artysta i wirtuoz”.
Z głębokiej wiary i żywej modlitwy zrodziła się z kolei w życiu ks. Posadzego cnota
nadziei. Życie Sługi Bożego cechował optymizm, bo ufał jedynie Bogu. Na wszystko patrzył przez
perspektywę wieczności. Rzeczy doczesne traktował jako środek do osiągnięcia zbawienia. Ufając
Chrystusowi i Matce Najświętszej gotów był podjąć się wielu trudów i gorliwie wypełniać
obowiązki dnia i swego stanu. Przeciwności zaś, których mu życie nie szczędziło, traktował jako
drogę uświęcenia.
I wreszcie - wiara i nadzieja byłyby niczym, gdyby nie miłość. Sługa Boży wszystko, co
czynił, podejmował z miłości do Boga. Z takiej postawy zrodziła się również jego miłość do
człowieka. Z wielką życzliwością i miłością odnosił się do innych. Ta miłość do człowieka w życiu
ks. Ignacego przybrała konkretny wyraz. Była to troska o życie polskiego emigranta.
I na koniec - prosimy Cię, Boże, abyś dopomógł nam podążać śladami Sługi Bożego ks.
Ignacego i aby przykład jego świętości był dla nas pociągający.

