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 PREZENTACJA

Charyzmat instytutu zakonnego jest rzeczywistością związaną z wiarą, 
przeżywaną przez osoby i wspólnoty wiernie zachowujące dar otrzymany 
i zinterpretowany przez założyciela oraz twórczo wprowadzające nowo-
ści po to, aby odpowiedzieć na nowe potrzeby misyjne zgodnie ze wzro-
stem Kościoła.

Charyzmat Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej jest już przeżywa-
ny 180 lat, począwszy od czasu, gdy Eugeniusz de Mazenod pod wpływem 
działania Ducha Świętego zebrał pierwszych towarzyszy w Aix w 1816 
roku. Ożywiał on tysiące oblatów pochodzących z różnych środowisk kul-
turowych i pracujących w prawie siedemdziesięciu krajach. Był on rów-
nież natchnieniem dla wielu instytutów życia konsekrowanego i przyciągał 
tysiące ludzi świeckich, którzy stali się współpracownikami w misyjnym 
dziele oblatów, czerpiąc natchnienie z ich wartości życiowych.

Przemyślane uświadomienie sobie przeżywanego charyzmatu sprzyja 
lepszemu poznaniu tożsamości instytutu. Ujęcie wartości charyzmatycz-
nych dostrzeżonych w pierwotnym źródle i historycznym rozwoju pomaga 
nie tylko zakorzenić się w nich, lecz także tworzyć na ich podstawie przy-
szłość. Ujęcie to pomaga również zrozumieć Ewangelię i wzrastać „w przy-
jaźni z Chrystusem”, jak czytamy w jednym z artykułów Konstytucji. Nowi-
cjusze „w ten sposób dochodzą do kontemplacji Bożego działania w życiu 
i posłannictwie Założyciela oraz w historii i tradycji Zgromadzenia” (K 56). 
Taki właśnie jest cel niniejszego Słownika wartości oblackich, który może 
być bardzo użyteczny wszystkim oblatom, a szczególnie tym, którzy przy-
gotowują się i zaprawiają do uczestnictwa w życiu i posłannictwie, którego 
źródłem jest pomysł, odwaga i świętość Eugeniusza de Mazenoda. Rów-
nież świeccy, którzy czują powołanie do życia zgodnie z tą duchowością i z 
tym posłannictwem, znajdą w nim natchnienie.

Słownik wartości oblackich powstał przy współpracy Stowarzyszenia 
do spraw Studiów i Badań Oblackich, które oficjalnie powstało w 1982 
roku. Podjęło się ono jego realizacji i pomagało w doprowadzeniu do skut-
ku zamiaru powziętego i wpieranego przez ojca Fabio Ciardiego, z któ-
rym przeżyłem kilka lat w tej samej wspólnocie formacyjnej scholastyka-
tu włoskiego.

Różne artykuły są efektem studiów prowadzonych od wielu lat, któ-
rych liczba wzrosła w latach między beatyfikacją Eugeniusza de Mazeno-
da (19 października 1975) a jego kanonizacją (3 grudnia 1995). W roku 



mazenodowskim ta publikacja jest wdzięcznym hołdem złożonym Zało-
życielowi uznanemu przez Kościół za świętego. Jest ona też hołdem zło-
żonym wszystkim oblatom, którzy, czerpiąc z niego natchnienie, służyli 
Kościołowi z twórczą wiernością. Jest to zapowiedź i znak nadziei dla no-
wych pokoleń oblatów i stowarzyszeń oblackich powołanych do współ-
pracy z Chrystusem w trzecim tysiącleciu.

Marcello Zago OMI
superior generalny

Rzym, 25 stycznia 1996 r.
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 WPROWADZENIE

Czy to jest słownik wartości oblackich? Może cel jest nieco zbyt am-
bitny. Bo czy można systematycznie przedstawić charyzmat przeżywany 
przez taką wspólnotę zakonną, jaką jest wspólnota oblatów? Czy życie 
nie podlega ustawicznym przemianom? A któż potrafi pojąć Ducha Świę-
tego, którego głos można słyszeć, nie wiedząc, skąd przychodzi i dokąd 
podąża?

Mówiąc prościej, chcielibyśmy poznać wartości, które były i nadal są 
natchnieniem dla oblatów – wartości, które sięgają początków Zgroma-
dzenia, a które były stopniowo precyzowane i ubogacane, w miarę jak hi-
storia konfrontowała je z nowymi środowiskami i nowymi odczuciami; 
wartości, z którymi wszyscy możemy się utożsamiać i które określają ob-
licze oblata.

Wyszukaliśmy ich pięćdziesiąt. Można by do nich dodać jeszcze inne, 
ale chcieliśmy się ograniczyć do tych, które uważamy za istotne i które 
zdają się wystarczać do opisu powołania.

Zrezygnowano z nadawania temu dziełu tytułu bardziej klasycznego, 
jak na przykład: „słownik duchowości oblackiej”, albo bardziej nowocze-
snego, na przykład: „słownik charyzmatu oblackiego”. Pierwszy dopro-
wadziłby nas do delikatnego i niewątpliwie przedawnionego już problemu 
dotyczącego istnienia „duchowości oblackiej”; drugi mógłby sugerować, 
że chcemy nadać pracy charakter zbyt szczegółowy.

Wbrew temu, co znajduje się w analogicznych słownikach innych in-
stytutów, analiza wartości nie ogranicza się do myśli założyciela, lecz roz-
ciąga badanie także na jej ewolucję w czasie. Charyzmat założyciela – jak 
to przypomina dekret Mutuae relationes – powinien być bowiem nie tylko 
przechowywany i pogłębiany, lecz także rozwijany w ciągu historii (por. 
nr 11). Dziś na opis i określenie okresu rozwoju rodziny zakonnej po jej 
założeniu używa się zwykle wyrażenia „charyzmat instytutu”. Wyrażenie 
to rozumiane jest jako rozwój dziedzicznych mocy zawartych w chary-
zmacie założyciela.

Charyzmat założyciela przeżywany przez instytut z zachowaniem jego 
tożsamości i w całkowitej jemu wierności rozwija nieoczekiwane możli-
wości i ubogaca się przez ustawicznie pojawiającą się moc twórczą. Roz-
wój ten jest przejawem, wyjaśnieniem i wzrostem tej mocy Ducha Świę-
tego, którą charyzmat, „dar Boży”, zawierał w sobie od początku, a której 
założyciel i jego towarzysze w pełni sobie nie uświadamiali.

Przez kontakt z życiem i z charyzmatami osób powołanych przez Du-
cha Świętego do dynamicznego utrwalania w czasie całej mocy pierwot-
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nego natchnienia i odsłaniania wszystkich jego możliwych odmian w hi-
storii, charyzmat instytutu staje się wyrazem wspólnej świadomości, która 
w nowym świetle ukazuje charyzmat założyciela. Decyduje on o tożsa-
mości powołania wyrażanego przez całą wspólnotę, która w różnych cza-
sach i w różny sposób wprowadza w życie to, co było natchnieniem i cha-
ryzmatycznym zamiarem założyciela.

I tu właśnie można mówić o tym, co stanowi „dziedzictwo instytutu” 
– wyrażenie, którym posługuje się zarówno Sobór Watykański II, jak i ko-
deks prawa kanonicznego, woląc je niż określenie „charyzmat instytutu”. 
„Dziedzictwo instytutu” zawiera w sobie z jednej strony zamysły i zamiary 
założyciela, a z drugiej – „zdrowe tradycje”. „Zdrowe tradycje” można zna-
leźć w dorobku kapituł generalnych, wspólnot i członków instytutu, którzy 
przyczyniają się do fermentowania charyzmatu założyciela z charyzmatami 
osobistymi, jak to stwierdza dekret Mutuae relationes: „Nie brak też z pew-
nością i poszczególnym zakonnikom osobistych darów, które wywodzą się 
z Ducha w tym celu, by w instytucie ubogacało się, rozwijało i rozkwitało 
życie w zwartości wspólnoty i w trosce o odnowę”. (nr 12).

W przemianach historycznych i kulturowych życie instytutu wyraża 
i aktualizuje doświadczenie, które Duch Święty zlecił założycielowi do 
wypełnienia: istnieje zatem istotna ciągłość między charyzmatem założy-
ciela i instytutu.

Pomysł takiego słownika zrodził się w mej głowie przed dziesięciu laty, 
wówczas gdy pełniłem posługę w pierwszej formacji. Wydawało mi się, 
że w przekazywaniu młodym oblatom ideałów ożywiających Zgromadze-
nie użyteczne byłoby posiadanie pod ręką łatwego narzędzia konsulta-
cyjnego z zasadniczym odniesieniem do pism Założyciela, Eugniusza de 
Mazenoda, i do studiów przeprowadzonych w ciągu historii Instytutu.

Choć oblaci znani są jako mężowie czynu, a ściślej mówiąc, jako mi-
sjonarze, zawsze zastanawiali się nad własnym powołaniem i stworzy-
li obszerną literaturę na ten temat. Zdawałem sobie sprawę z potrzeby 
syntezy zdolnej objąć to, czego dokonano w ciągu niemal 200 lat. Gdy 
w 1982 roku powstało Stowarzyszenie do spraw Studiów i Badań Ob-
lackich (AERO), od razu dostrzegłem w nim narzędzie, które mogłoby 
umożliwić zrealizowanie tego zamiaru.

Dzieło ukazuje się dziś dzięki współpracy 35 oblatów ze wszystkich 
kontynentów. Jest ono syntezą wszystkich prac wcześniejszych, ale nie 
wyczerpuje ich bogactwa. Dzięki temu staje się ono przewodnikiem 
w studiach nad źródłami i refleksją oblatów. Otwiera także nowe drogi
refleksji.

Opis duchowych wartości oblackich nie zatrzymuje się na przeszłości. 
Jest on także otwarty na współczesne odczucia. Uwzględnia więc zarów-
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no tradycję, jak i wymogi, które pojawiły się szczególnie w czasie ostat-
nich kapituł generalnych i zostały streszczone w nowych Konstytucjach 
i Regułach. Dzięki temu tradycyjne zagadnienia są badane nie tylko pod 
kątem tego, jak były one przeżywane w przeszłości, lecz także ze zwróce-
niem uwagi na istotniejsze sprawy dnia dzisiejszego. W ten sposób otwie-
ra się nowe drogi dla przyszłości.

Badania prowadzono ze starannym uwzględnieniem źródeł. O ile to 
było możliwe, w każdym artykule trzymano się następującego planu: roz-
wój historyczny omawianego tematu, a następnie jego aktualizacja, to 
znaczy:
– życie i pisma Założyciela, bo jądro oblackiego charyzmatu zawarte jest 
w jego doświadczeniu i nauczaniu;
– pierwsi towarzysze i współpracownicy Założyciela, tacy jak ojcowie: 
Tempier, Guibert, Jeancard, Albini, Suzanne, Fabre itd. Przyczynili się oni 
w dużym stopniu do nadania oblicza Zgromadzeniu;
– Reguła w różnych wydaniach;
– okólniki superiorów generalnych;
– akta kapituł generalnych;
– konkretny wkład oblatów, którzy prawie na całym świecie głębiej wcie-
lali charyzmat, a przede wszystkim tych, których proces beatyfikacyjny
jest w toku, ale nie tylko ich;
– pisma i studia niektórych oblatów, szczególnie te, które dotyczą życia 
duchowego.

Aktualizacji każdego tematu dokonano, przedstawiając go w ramach 
biblijnych, teologicznych i duchowych oraz w związku z myślą Kościoła 
i problematyką współczesną.

Różnorodność autorów (narodowość, wiek, formacja, posługa, śro-
dowisko pracy) znajduje odbicie w różnych odczuciach istniejących dziś 
w Instytucie. Różnorodność ta przejawia się w każdym artykule, bądź to 
w metodologii (jedni koncentrują się bardziej na źródłach, inni większą 
uwagę zwracają na współczesne przemiany), bądź też w sposobie inter-
pretowania poszczególnych wartości. Te różnorodne ujęcia wzajemnie się 
uzupełniają i ubogacają.

To zbiorowe dzieło jest przeznaczone dla wszystkich jako narzędzie 
do studiowania, przemyśliwania i pogłębiania osobistej tożsamości. Może 
się też okazać pożyteczne w animacji i formacji ustawicznej. Słownik ten 
jednak ma zwłaszcza na względzie oblatów w formacji pierwszej, a rów-
nocześnie chce być narzędziem dla ich wychowawców. Pragniemy szcze-
gólnie oddać ten tekst w ręce nowicjuszów i scholastyków po to, aby im 
pomógł „studiować i przyswajać sobie oblacki charyzmat i tradycje Zgro-
madzenia” (K 65).



Życzymy, aby był on narzędziem wartościowym, sprzyjającym owoc-
nemu powrotowi do naszych początków, i zawsze dynamicznym uświa-
domieniem sobie naszego charyzmatu we współczesnym Kościele.

Fabio Ciardi OMI
Marino, 17 lutego 1996 r.
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 SPIS ARTYKUŁÓW

 1. Apostołowie Yvon Beaudoin
 2. Biskupi Alexandre Taché
 3. Bracia Santiago Rebordinos
 4. Cele Zgromadzenia Yvon Beaudoin
 5. Charyzmat Fabio Ciardi
 6. Chwała Boża René Motte
 7. Czystość + Hans-Josef Trűmper
 8. Duch Święty Robert Michel
 9. Działanie – kontemplacja Francis Nemeck
10. Eucharystia Fabio Ciardi
11. Ewangelizacja i misja + Marcello Zago
12. Formacja René Motte
13. Gorliwość Lucien Pépin
14. Inkulturacja Eugène Lapointe
15. Jezus Chrystus + Fernand Jetté
16. Józef (święty) + Maurice Gilbert
17. Kapłani William Woestman
18. Konstytucje i Reguły Alexandre Taché
19. Kościół Giuseppe Mammana
20. Krzyż oblacki Fredrick Emanuelson
21. Laudetur Jesus Christus et 
 Maria Immaculata Gaston Montmigny
22. Liturgia Godzin William Woestman
23. Maryja K. Lubowicki – Y. Beaudoin
24. Mazenod (Eugeniusz de) + Fernand Jetté
25. Miłosierdzie Jacques Gervais
26. Miłość K. Lubowicki – F. Ciardi
27. Modlitwa – Oracja Francis Nemeck
28. Nabożeństwa oblackie Roger Gauthier
29. Naglące potrzeby Richard G. Côté
30. Najświętsze Serce Jezusowe René Motte
31. Oblaci Maryi Niepokalanej + Maurice Gilbert
32. Oblacja Herménégilde Charbonneau
33. Odwaga Michel Courvoisier
34. Patronowie Zgromadzenia Herménégilde Charbonneau
35. Pismo Święte René Motte
36. Posłuszeństwo Francis Demers



37. Przedmowa do Reguł Yvon Beaudoin
38. Przełożeni Francis Santucci
39. Rozeznanie Jean-Pierre Caloz
40. Sprawiedliwość kard. Francis George
41. Stowarzyszenie Misyjne
 Maryi Niepokalanej William Woestman
42. Świeccy + Marcello Zago
43. Święta oblackie Edward Carolan
44. Świętość Fabio Ciardi
45. Testament duchowy
 Eugeniusza de Mazenoda Yvon Beaudoin
46. Ubodzy Ronald LaFramboise
47. Ubóstwo Olegario Domínguez
48. Umartwienie Nicolas Ferrara
49. Wola Boża Anthony Bissett
50. Wspólnota Francis Santucci
51. Wytrwanie William Watson
52. Zmarli Thomas Lascelles
53. Źródła i studia dotyczące
 wartości oblackich Józef Pielorz
54. Życie wewnętrzne Richard G. Côté
55. Życie zakonne +Fernand Jetté
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 WSPÓŁPRACOWNICY

BEAUDOIN Yvon, Kanadyjczyk (*19 III 1926), relator w Kongregacji 
do spraw Kanonizacyjnych w Watykanie: Apostołowie, Cele Zgroma-
dzenia, Maryja, Przedmowa do Reguł, Testament duchowy Eugeniusza 
de Mazenoda.

BISSETT Anthony, Irlandczyk (*13 I 1955), pracuje w Kongregacji Ewan-
gelizacji Narodów: Wola Boża.

CALOZ Jean-Pierre, Szwajcar (*15 IX 1938), były radny generalny na 
Europę, superior domu generalnego: Rozeznanie.

CAROLAN Edward, Irlandczyk (*6 I 1932), były sekretarz superiora ge-
neralnego: Święta oblackie.

CHARBONNEAU Herménégilde, Kanadyjczyk (*3 XII 1914), autor 
książki Mon nom est Eugène (Na imię mi Eugeniusz): Oblacja, Patro-
nowie Zgromadzenia.

CIARDI Fabio, Włoch (*29 XI 1948), profesor teologii życia wewnętrz-
nego i zakonnego w kilku uniwersytetach rzymskich: Charyzmat, Mi-
łość, Eucharystia, Świętość.

CÔTÉ Richard, USA (*14 IX 1934), profesor misjologii w Uniwersytecie 
Świętego Pawła w Ottawie: Naglące potrzeby, Życie wewnętrzne.

COURVOISIER Michel, Francuz (*30 X 1931), były dyrektor serwisu in-
formacyjnego OMI w Rzymie: Odwaga.

DEMERS Francis, USA (*6 IX 1928), profesor i rekolekcjonista: Posłu-
szeństwo.

DOMINGUEZ Olegario, Hiszpan (*6 III 1920), były superior scholasty-
katu w Paragwaju: Ubóstwo.

EMANUELSON Fredrik, Szwed (*25 II 1966), pracownik Kurii Rzym-
skiej: Krzyż oblacki.

FERRARA Nicolas, Włoch (*6 XII 1930), asystent postulatora general-
nego: Umartwienie.

GAUTHIER Roger, Kanadyjczyk (*4 IX 1920), rekolekcjonista: Nabo-
żeństwa oblackie.

GEORGE kard. Francis, USA (*16 I 1937), arcybiskup w Chicago USA: 
Sprawiedliwość.

GERVAIS Jacques, Kanadyjczyk (*4 VII 1914), profesor teologii w Uni-
wersytecie Świętego Pawła w Ottawie: Miłosierdzie.

GILBERT Maurice, Kanadyjczyk (*14 III 1911, +8 VI 1989), założyciel cza-
sopisma „Vie Oblate Life”: Józef (święty), Oblaci Maryi Niepokalanej.

JETTÉ Fernand, Kanadyjczyk (*13 XII 1921, +6 XI 2000), były superior 
generalny w latach 1974-1986: Jezus Chrystus, Mazenod (Eugeniusz 
de), Życie zakonne.



LAFRAMBOISE Ronald, USA (*7 X 1940), były superior domu general-
nego, dyrektor serwisu informacyjnego OMI w Rzymie: Ubóstwo.

LAPOINTE Eugène, Kanadyjczyk (*8 V 1932), dyrektor instytutu mi-
sjologicznego w Uniwersytecie Świętego Pawła w Ottawie: Inkultu-
racja.

LASCELLES Thomas, Kanadyjczyk (*11 I 1935, +31 III 1994), były ar-
chiwista w Prowincji Świętego Pawła: Zmarli.

LUBOWICKI Kazimierz, Polak (*18 VI 1958), rekolekcjonista i profesor 
w scholastykacie w Obrze: Miłość, Maryja.

MAMMANA Giuseppe, Włoch (*17 VI 1947), misjonarz w Urugwaju: 
Kościół.

MICHEL Robert, Kanadyjczyk (*8 III 1934), profesor teologii życia we-
wnętrznego w Uniwersytecie Świętego Pawła w Ottawie: Duch Święty.

MONTMIGNY Gaston, Kanadyjczyk (*30 XII 1928), archiwista w pro-
wincji Grandin: Laudetur Jesus Christus et Maria Immaculata.

MOTTE René, Francuz (*6 VIII 1924), animator w Międzynarodowym 
Centrum de Mazenoda w Aix-en-Provence: Pismo Święte, Formacja, 
Chwała Boża, Najświętsze Serce Jezusowe.

NEMECK Kelly, USA (*19 IV 1936), dyrektor domu rekolekcyjnego 
„Lebh Shomea” w Saricie (Teksas): Działanie – Kontemplacja, Mo-
dlitwa – Oracja.

PÉPIN Lucien, Kanadyjczyk (*28 VI 1932), rekolekcjonista: Gorliwość.
PIELORZ Józef, Polak (*22 I 1921), duszpasterz polonijny w Leodium: 

Źródła i studia dotyczące wartości oblackich.
REBORDINOS Santiago, Hiszpan (*12 III 1938), były radny generalny 

na Amerykę Łacińską: Bracia.
SANTUCCI Francis, Afryka Południowa (*19 VII 1950), postulator ge-

neralny, były superior scholastykatu międzynarodowego w Rzymie: 
Wspólnota, Przełożeni.

TACHÉ Alexandre, Kanadyjczyk (*13 VI 1926), były prokurator general-
ny przy Stolicy Świętej: Konstytucje i Reguły, Biskupi.

TRÜMPER Hans-Josef, Niemiec (*7 III 1928, +15 I 1995), były superior 
międzynarodowego scholastykatu: Czystość.

WATSON William, USA (*6 IV 1927, +6 II 1995), były sekretarz prowin-
cjalny w Teksasie: Wytrwanie.

WOESTMAN William, USA (*14 XI 1929), profesor prawa kanoniczne-
go w Uniwersytecie Świętego Pawła w Ottawie: Stowarzyszenie Misyj-
ne Maryi Niepokalanej, Liturgia Godzin, Kapłani.

ZAGO Marcello, Włoch (*9 VIII 1932, +1 III 2001), były superior gene-
ralny: Ewangelizacja i misja, Świeccy.

XIV



SŁOWNIK
WARTOŚCI OBLACKICH





W swych pismach biskup Eugeniusz 
de Mazenod ponad pięćdziesiąt razy 
mówi o Apostołach. Skąd to zaintereso-
wanie? Bez wątpienia z jego miłości do 
Kościoła, którego Apostołowie są fun-
damentem.

Po powrocie do Aix w 1802 roku Eu-
geniusz zastał Kościół w swym kraju 
w tak „opłakanej sytuacji”, że instynk-
townie myślał, iż trzeba byłoby tam roz-
począć ewangelizację jak na począt-
ku chrześcijaństwa. To właśnie dlatego 
pyta na początku Reguły z 1818 roku: 
„Jak postąpił nasz Pan, Jezus Chrystus? 
Wybrał pewną liczbę apostołów i ucz-
niów, zaprawił ich do pobożności, napeł-
nił swoim duchem, a kiedy wykształcił 
ich w swojej szkole i w praktykowaniu 
wszystkich cnót, wysłał na podbój świa-
ta, który w niedługim czasie mieli poddać 
Jego świętym prawom. A co my z kolei 
musimy zrobić, aby udało się nam od-
zyskać dla Jezusa Chrystusa tyle dusz, 
które zrzuciły Jego jarzmo? Pracować 
rzetelnie, aby stać się świętymi; iść od-
ważnie śladami tylu apostołów, którzy 
zostawili nam tak wspaniałe przykłady 
cnoty w wypełnianiu tego posługiwania, 
do którego jesteśmy wezwani tak samo 
jak oni; całkowicie wyrzec się siebie [...] 
a następnie, pełni ufności w Bogu, wstą-
pić w szranki i walczyć aż do ostatnie-
go tchu o największą chwałę Boga”1. Oj-
ciec de Mazenod i jego współpracowni-
cy postanawiają więc razem pracować 
nad tym, aby stać się świętymi jak Apo-

stołowie, a następnie – jak oni – ewange-
lizować ubogich.

Również tutaj widać wpływ francu-
skiej szkoły duchowości oraz sulpicja-
nów. Ksiądz Faillon napisał w biogra-
fii księdza Oliera (1608-1657): „Widząc
w seminarium jakby wieczernik, do któ-
rego miał na nowo zstąpić Duch Świę-
ty, aby ukształtować tam mężów apo-
stolskich, którzy odnowiliby znajomość 
i miłość Jezusa Chrystusa, ksiądz Olier 
chciał, aby wszyscy jego klerycy stara-
li się naśladować uczucia i nastawienie 
świętych Apostołów i aby nieustannie 
rozważali ich cnoty. Kazał ich namalo-
wać [...] na głównym obrazie w kaplicy, 
aby – jak ze strumieni wypełnionych po 
brzegi – seminarium mogło z nich czer-
pać łaskę apostolatu, którą oni otrzymali 
jako zadatek na przyszłość i aby miano 
do nich szczególne nabożeństwo jako do 
tych, którzy – po Jezusie Chrystusie – są 
fundamentami Kościoła [...]”2.

Święty Jan de la Salle (1651-1719), 
inny ważny przedstawiciel szkoły berul-
liańskiej, uważał chrześcijańskich wy-
chowawców za następców Apostołów 
w ich posługiwaniu. Pozostawił on swo-
im synom wspaniałe teksty z duchowo-
ści, w których powtarza: „Ci, którzy uczą 
młodzież, są współpracownikami Jezu-
sa Chrystusa w zbawianiu dusz [...]; to, 
co Jezus Chrystus mówi swoim świę-
tym Apostołom, to samo mówi również 
wam [...]; wy jesteście następcami Apo-
stołów w ich pracy katechizowania i na-

APOSTOŁOWIE

SPIS TREŚCI: I. Myśl i nauczanie biskupa de Mazenoda o Apostołach: 1. „Iść 
śladami Apostołów”; 2. Apostołowie, „nasi pierwsi ojcowie”: a. Wybrani 
i wezwani przez Jezusa; b. Uformowani przez Pana; c. Posłani, by zwiasto-
wać Dobrą Nowinę; 3. Inne odniesienia do Apostołów w pismach Założyciela; 
4. Nabożeństwo do Apostołów, szczególnie do Piotra, Pawła i Jana, oraz zainte-
resowanie ich pismami. II. Apostołowie w tradycji Zgromadzenia. Zakończenie.



2APOSTOŁOWIE

uczania ubogich [...]; dziękujcie Bogu 
za łaskę, jaką wam dał, iż poprzez waszą 
funkcję uczestniczycie w posługiwaniu 
świętych Apostołów oraz głównych bi-
skupów i pasterzy Kościoła [...]”3.

Iść śladami, szlakami Apostołów, na-
śladować ich w cnotach i posługiwaniu, 
to również zasadnicza myśl duchowo-
ści de Mazenoda4. Przyjrzyjmy się jego 
nauczaniu na ten temat oraz zobaczmy, 
jaki wpływ jego pouczenia wywarły na 
Zgromadzenie.

 I. MYŚL I NAUCZANIE BISKUPA 
DE MAZENODA O APOSTOŁACH

 1. „IŚĆ ŚLADAMI APOSTOŁÓW”

„Iść śladami Apostołów” – to wyra-
żenie często pojawia się pod piórem Za-
łożyciela. Prawie zawsze oznacza ono 
naśladowanie ich życia w zjednoczeniu 
z Jezusem Chrystusem oraz ich posłanni-
ctwo. Znajdujemy je najpierw w pierw-
szym liście do księdza Henry’ego Tem-
piera: „Położyliśmy fundamenty pod 
dzieło, które stale będzie zapewniać na-
szym wioskom gorliwych misjonarzy. 
Będą się oni zajmowali bez przerwy bu-
rzeniem królestwa szatana, a równocześ-
nie będą dawali przykład życia prawdzi-
wie kapłańskiego we wspólnocie, którą 
utworzą [...]. Będzie Ksiądz miał czte-
rech współbraci. Jak dotąd nie ma nas 
więcej. To dlatego, że chcemy wybrać 
ludzi, którzy chcą i mają odwagę iść śla-
dami Apostołów”5.

Najwyraźniej mówi o tym w cyto-
wanym już tekście Reguły z 1818 roku. 
Sens, jaki ojciec de Mazenod nadaje 
temu wyrażeniu, został następnie rozwi-
nięty w paragrafie Inne zasadnicze obo-
wiązki: „Powiedziano już, że misjonarze 
powinni, na ile pozwala słabość ludzkiej 
natury, naśladować we wszystkim przy-
kład naszego Pana Jezusa Chrystusa, 
głównego Założyciela Stowarzyszenia, 
i Jego Apostołów, naszych pierwszych oj-

ców. Za przykładem tych wielkich wzo-
rów jedną część swego życia wykorzy-
stują na modlitwę, wewnętrzne skupienie 
i kontemplację w  zaciszu Bożego domu, 
w którym wspólnie zamieszkają. Dru-
gą część całkowicie i z największą gor-
liwością poświęcają takim pracom ze-
wnętrznym jak: misje, głoszenie kazań, 
spowiadanie, katechizacja, prowadzenie 
młodzieży, odwiedzanie chorych i więź-
niów, rekolekcje i inne tego rodzaju zaję-
cia. Jednakże zarówno w pracy misyjnej, 
jak w zaciszu domu, ich głównym stara-
niem będzie postęp na drodze doskonało-
ści kapłańskiej i zakonnej [...]”6.

W liście z 6 stycznia 1819 roku do 
księdza Josepha Augustina Viguiera oj-
ciec de Mazenod tak tłumaczy, co rozu-
mie przez powołanie misjonarskie: „Mi-
sjonarz, będąc właściwie powołany do 
posługi apostolskiej, musi dążyć do do-
skonałości. Pan go przeznacza do odna-
wiania pośród jemu współczesnych cu-
dów zdziałanych kiedyś przez pierw-
szych zwiastunów Ewangelii. Musi za-
tem iść ich śladami, głęboko przeświad-
czony, że cuda, jakich powinien dokony-
wać, nie są skutkiem jego elokwencji, 
ale łaski Wszechmogącego, który będzie 
się udzielał przez niego tym obficiej, im
bardziej będzie on cnotliwy, pokorny, 
słowem, im bardziej będzie święty [...]”7. 
Oto idea zawarta już w Regułach, której 
Założyciel nie przestanie powtarzać: ła-
ska Pańska jest udzielana poprzez misjo-
narza tym obficiej, im jest on „cnotliw-
szy, pokorniejszy, świętszy”.

Podczas dorocznych rekolekcji od-
prawianych pod koniec października 
1831 roku ojciec de Mazenod ponownie 
odczytuje Regułę. Czwartego listopa-
da pisze do ojca Hyppolite’a Courtèsa, 
superiora w Aix. Zachęca go oraz ojców 
i braci z jego wspólnoty, aby z uwagą 
czytali Regułę: „Być może będą zdzi-
wieni, odkrywając tam to, czego dotąd 
nie zauważyli. Jeśli chodzi o mnie – do-
daje – oto jedna z refleksji, jaką zapisa-
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łem w moich notatkach z rekolekcji: Po-
wiedziałem sobie, rozważając nasze Re-
guły, że nigdy nie potrafimy dostatecznie
mocno podziękować Boskiej dobroci, że 
nam je dała, gdyż to sam Bóg jest ich 
niekwestionowanym autorem [...]. Nie 
dziwię się już saluberrimi operis8, gdy 
widzę, że cel naszego Instytutu jest taki 
sam jak ten, który nasz Pan sobie posta-
wił, przychodząc na ziemię. Odnajdu-
ję mnóstwo fragmentów, coraz bardziej 
ukazujących mi doskonałość naszego 
Instytutu oraz wspaniałość środków, ja-
kich on nam dostarcza, aby iść ślada-
mi Jezusa Chrystusa i Jego Apostołów. 
Mógłbym pisać o tym bez końca”9.

Dwudziestego piątego sierpnia 1837 
roku  biskup  de Mazenod daje ojcu Jea-
nowi-François Hermitte’owi obedien-
cję do Notre-Dame du Laus. Wyznacza 
mu jako misję „spowiadać pielgrzymów 
oraz tych mieszkańców, którzy mogli-
by go o to poprosić”. Zachęca go, aby 
stał się „wszystkim dla wszystkich”, 
to znaczy aby był zawsze do dyspozy-
cji „jak Boski Mistrz, któremu służymy, 
i święci Apostołowie, których śladami 
kroczymy”10.

Pod koniec 1840 roku Założyciel my-
śli o ustanowieniu nowicjatu w Notre- 
-Dame de L’Osier. Pozwala ojcu Ambroi-
se’owi Vincensowi, przeznaczonemu na 
mistrza nowicjatu, przyjąć pierwszego 
postulanta – księdza Melchiora Burfi-
na. Prosi jednak, aby dokładnie zbadać 
dyspozycję tego duchownego: „Prosimy 
Boga – pisze – aby nam posłał kapłanów 
według swego serca, którzy – w świę-
ty sposób rozmiłowani w szczęściu ży-
cia zgodnie z radami naszego Boskiego 
Mistrza – zechcą iść śladami Apostołów 
i umiłowanych uczniów, którzy potrafi-
li ich naśladować. Ten, o którym pisze 
Ojciec w liście do ojca Tempiera, zda-
je się właśnie takim [...]. Mogę więc tyl-
ko błogosławić Pana za natchnienie, ja-
kie mu daje, by przyłączyć się do sto-
warzyszenia pracowników ewangelicz-

nych, których liczba jest niewystarcza-
jąca do tego, aby zebrać ogromne żniwo, 
przy którym Ojciec Rodziny każe mu 
pracować”11.

Około 1845 roku biskup de Maze-
nod napisał Wspomnienia o początkach 
Zgromadzenia. To ważny tekst, które-
go oryginał, niestety, zaginął, a w któ-
rym czytamy takie słowa: „[...] Podej-
mując się prowadzenia misji, aby praco-
wać przede wszystkim nad pouczaniem 
i nawracaniem dusz najbardziej opusz-
czonych, moim zamiarem było naślado-
wanie przykładu Apostołów w ich ofiar-
nym i pełnym wyrzeczeń życiu. Byłem 
przekonany, iż aby przez nasze prze-
powiadanie uzyskać te same rezulta-
ty, trzeba iść ich śladem i praktykować 
– tak dalece, jak to od nas zależy – te 
same cnoty. Uznałem więc, że trzeba 
koniecznie podjąć rady ewangeliczne, 
którym oni byli tak wierni [...]”12. 

Po wysłaniu oblatów na misje zagra-
niczne te same refleksje stają się czasem
dyrektywami albo po prostu pełnym za-
chwytu i wdzięczności stwierdzeniem 
faktów. „Nie zrażajcie się upalnym kli-
matem – pisze 25 stycznia 1848 roku 
do ojca Étienne’a Semerii na Cejlonie. 
Wszędzie trzeba gorliwie służyć Bogu. 
Gdybym sądził, że popsujecie się na zie-
mi, którą musicie zrosić potem, by jed-
nych skłonić do pełnienia obowiązków, 
a drugich oświecić, aby poznali praw-
dziwego Boga, uznałbym was za nie-
godnych waszego wielkiego powołania 
i żałowałbym, że wybrałem was spośród 
tylu innych do tej wspaniałej misji, jaką 
jest ukazywanie Jezusa Chrystusa i roz-
szerzanie Jego Królestwa w ślad za Apo-
stołami. Ależ nie, nigdy mnie tym nie 
zmartwicie”13.

W 1848 roku Założyciel gratuluje 
ojcu Eugène’owi Doreyowi, który został 
mianowany mistrzem nowicjatu w Nan-
cy: „Jakaż posługa jest piękniejsza – pi-
sze – od formowania do cnoty, a przede 
wszystkim do cnót zakonnych, tych wy-
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branych dusz, powołanych przez Boga 
do kroczenia śladami Apostołów oraz 
do krzewienia miłości i poznania Jezusa 
Chrystusa”14.

W 1855 roku ksiądz Jean-Louis 
Grandin wstąpił do nowicjatu w Notre- 
-Dame de l’Osier, by dołączyć do swego 
młodszego brata Vitala, który niedaw-
no wyjechał na północny zachód Ka-
nady. Przyzwyczajony do „aktywności 
związanej z posługiwaniem w parafii”,
skarży się na zbyt spokojne życie no-
wicjuszy. Biskup de Mazenod zachęca 
go, aby dobrze wykorzystał ten „chwi-
lowy odpoczynek”: „Nie wstąpił Ksiądz 
– oświadcza – do Kartuzów, którzy od-
prawiają nowicjat, aby przyzwyczaić się 
do wiekuistej samotności. Wprost prze-
ciwnie, został Ksiądz przyjęty do tych, 
którzy za wzorem Apostołów – powoła-
ni do kroczenia ich śladami – spędzają 
tylko kilka miesięcy w zaciszu, aby le-
piej przygotować się do bardzo aktyw-
nego życia misjonarskiego, do posługi 
najbardziej zróżnicowanej i najowoc-
niejszej w skutki doprawdy cudownych 
błogosławieństw”15.

Wydaje się, że pisząc to do ojca 
Antoine’a Mouchette’a, moderatora 
scholastyków, Założyciel po raz ostatni 
używa w listach wyrażenia iść śladami 
Apostołów: „Dobre wiadomości, jakie 
mi Ojciec przekazuje ze swojej wspól-
noty w Montolivet, napełniają mnie 
pociechą. Moje oczy, a jeszcze bardziej 
moje serce, są bez przerwy zwrócone ku 
tym drogim dzieciom, które są nadzie-
ją naszej rodziny. Jestem szczęśliwy, 
widząc, że rozumieją wzniosłość swe-
go powołania oraz że odważnie pracu-
ją, aby stać się świętymi zakonnikami. 
Mam nadzieję, że wszyscy przyniosą 
zaszczyt wielkiemu posługiwaniu i oka-
żą się godni wybrania do tego, aby jedni 
prowadzili walkę Pana wśród zepsutych 
chrześcijan Europy, a inni szli śladami 
Apostołów i stali się prawdziwymi apo-
stołami, zwiastującymi Dobrą Nowinę 

pogańskim narodom w różnych częś-
ciach globu”16.

 2. APOSTOŁOWIE, „NASI PIERWSI OJCOWIE”

W Regule z 1818 roku oraz w komen-
tarzach, jakie do nich poczynił z okazji 
rocznych rekolekcji pod koniec paździer-
nika 1831 roku, ojciec de Mazenod na-
zywa Apostołów „naszymi pierwszymi 
ojcami”17.

Rzadko mówi on, co rozumie przez 
słowo Apostołowie. Jednak prawie za-
wsze używa tego słowa w jego ścisłym 
znaczeniu określającym Dwunastu18, 
którzy zostali wybrani i powołani przez 
Jezusa19, którzy szli za Nim i żyli z Nim20 
i których On następnie rozesłał na cały 
świat, aby kontynuowali Jego misję i gło-
sili Ewangelię21.

Oblaci z kolei, jak Apostołowie, są 
wezwani przez Jezusa, kształtowani i po-
słani przez Niego, aby zwiastować Dobrą 
Nowinę.

 a. Wybrani i wezwani przez Jezusa

Pierwszym warunkiem bycia aposto-
łem w ścisłym znaczeniu tego słowa jest 
wybranie przez Boga22. Eugeniusz był 
o tym przekonany już krótko po wstą-
pieniu do seminarium. Szóstego stycz-
nia 1810 roku pisze do matki, że „ka-
płan kierujący się tylko emocjami jest 
w [jego] oczach brzydkim monstrum”. 
Prosi ją o modlitwę, aby Pan „dał swe-
mu Kościołowi nie dużą liczbę kapła-
nów, ale małą liczbę dobrze wybranych. 
Dwunastu Apostołów wystarczyło, aby 
nawrócić świat”23. W czasie przygoto-
wania do kapłaństwa Eugeniusz czę-
sto pisał do matki, by opowiadać jej 
o swoim powołaniu, o tym wezwaniu 
Pana tak ewidentnym w jego wypadku, 
iż nie może powstrzymać się od odpo-
wiedzenia na nie bez narażania własne-
go zbawienia24. Później, w kilku listach 
do kandydatów do życia oblackiego, oj-
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ciec de Mazenod podkreśla wagę tego 
wezwania25. W chwili kryzysu, do ja-
kiego doszło po wyjeździe do Marsy-
lii ojców de Mazenoda i Tempiera, no-
wicjusz Hyppolite Guibert myślał, wraz 
z kilku innymi, o opuszczeniu Zgroma-
dzenia. Założyciel wyraża swój ból i pi-
sze do niego: „[...] Jestem przekonany, 
że (odpowiadając) na nasze modlitwy, 
dobry Bóg wezwał Cię jak Apostołów 
z najpewniejszymi oznakami prawdzi-
wie boskiego powołania, abyś poszedł 
za Nim i służył Mu w posłudze, która 
jest najbardziej zbliżona do tej, jaką zle-
cił swoim Apostołom, do których pracy 
zechciał Cię przyłączyć”26.

Po przyjęciu misji zagranicznych bi-
skup de Mazenod zachwyca się na myśl, 
że jego synowie, jak Apostołowie, zwia-
stują Dobrą Nowinę o zbawieniu tym, 
którzy jej nigdy nie słyszeli. Przypomi-
na im, że zostali „wybrani”27 i „powołani 
przez Boga”28 oraz że ich powołanie jest 
„apostolskie”29.

 b. Ukształtowani przez Pana

Drugim warunkiem zostania aposto-
łem jest „widzieć Pana” (1 J 1, 1-3), żyć 
z Nim i słuchać Jego nauk, itd. „Jak po-
stąpił nasz Pan, Jezus Chrystus? – pyta 
ojciec de Mazenod w Nota bene Regu-
ły z 1818 roku. – Wybrał pewną liczbę 
apostołów i uczniów, zaprawił ich do 
pobożności, napełnił swoim duchem, 
a kiedy wykształcił ich w swojej szkole 
i w praktykowaniu wszystkich cnót, wy-
słał na podbój świata [...]”30.

W połowie tekstów, w których wspo-
mina Apostołów, Założyciel zwraca 
uwagę na ich zażyłość z Jezusem, pod-
czas której Jezus ich poucza oraz daje im 
udział w swoich cnotach i swojej świę-
tości. Ojciec de Mazenod rozumie, że 
on sam i jego synowie, aby zwiastować 
Dobrą Nowinę zbawienia tak dobrze jak 
Apostołowie, muszą najpierw tak jak 
tamci przebywać z Panem, wsłuchiwać 

się w Niego przez modlitwę i studium, 
a naśladując Jego cnoty i praktykując 
rady ewangeliczne, pozwolić, aby On 
ich ukształtował. Można zresztą powie-
dzieć, że w jego licznych wezwaniach do 
obowiązkowości31 chodzi nie o co inne-
go niż o to, aby żyć w zażyłości z Chry-
stusem poprzez modlitwę, rozważanie 
Ewangelii oraz cnót Pana Jezusa, przez 
umartwienie itd. Myśląc właśnie o tym, 
Założyciel często mówi o konieczności 
użycia tych samych środków co Aposto-
łowie, by osiągnąć te same rezultaty32. 

Podczas podróży do Paryża w 1817 
roku w celu uzyskania rządowego za-
twierdzenia Instytutu ojciec de Maze-
nod często pisywał do ojca Tempiera, 
odpowiedzialnego za formację nowicju-
szy i scholastyków. Mówi mu, że muszą 
oni dawać dobry przykład w seminarium 
w Aix, do którego uczęszczają na wykła-
dy: „[...] wszystko powinni czynić z ta-
kim nastawieniem, jakie mieli Apostoło-
wie, gdy w wieczerniku oczekiwali, aż 
zstąpi Duch Święty i zapalając ich swoją 
miłością, da im znak, aby wyruszyli zdo-
bywać świat”33.

Oczywiście, Założyciel w Regule naj-
lepiej tłumaczy, co rozumie przez naśla-
dowanie cnót Apostołów. Poświęcony 
jest temu najdłuższy akapit Nota bene 
w Regułach z 1818 roku: „Co my musi-
my zrobić [...]? Pracować rzetelnie, aby 
stać się świętymi; iść odważnie śladami 
tylu apostołów, którzy zostawili nam tak 
wspaniałe przykłady cnoty w wypełnia-
niu tego posługiwania, do którego jeste-
śmy wezwani tak samo jak oni; całkowi-
cie wyrzec się siebie [...]; stale odnawiać 
się w duchu swego powołania, żyć w sta-
nie ciągłego samozaparcia i wytrwałej 
woli osiągnięcia doskonałości [...]”.

Na początku paragrafu o Innych za-
sadniczych obowiązkach wyjaśnia on 
jeszcze, jak oblaci mają naśladować we 
wszystkim przykłady naszego Pana Je-
zusa Chrystusa i „Jego Apostołów, na-
szych pierwszych ojców”. „Za przykła-
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dem tych wielkich wzorów jedna część 
ich życia będzie poświęcona na modli-
twę, wewnętrzne skupienie i kontempla-
cję w zaciszu Bożego domu, w którym 
wspólnie zamieszkają”.

W notatce z lat 1818-1821, przed 
wprowadzeniem do Reguł ślubu ubó-
stwa, pisze: „Uważa się, że święci Apo-
stołowie złożyli ślub ubóstwa i że za ich 
przykładem składali go również pierwsi 
wierni. Sprzedając swe majątki, przyno-
sili pieniądze Apostołom, aby wszystko 
było wspólne”34.

Gdy przed przyjęciem w 1819 roku 
sanktuarium w Notre-Dame du Laus, 
przedstawia swych misjonarzy księdzu 
Arbaudowi, wikariuszowi generalnemu 
z Digne, nie kryje przed nim, że są to za-
konnicy, którzy zachowują rady ewange-
liczne: „Potrzeba nam ludzi wolnych od 
przywiązań, gorliwych o chwałę Bożą 
i zbawienie dusz, słowem skłonnych do 
zachowywania rad ewangelicznych. Bez 
tego można spodziewać się po nich tyl-
ko niewiele dobra albo i wcale. Misje są 
dziełem wybitnie apostolskim. Jeśli się 
chce uzyskać takie same rezultaty jak 
Apostołowie i pierwsi ewangeliczni ucz-
niowie, to trzeba też zastosować te same 
środki [...]”35.

Naśladować Chrystusa i Jego Apos-
tołów to także uczestniczyć w ich cier-
pieniach. Podczas misji w Rognac, w li-
stopadzie 1819 roku, ojcowie napotykają 
na wiele trudności. Ojciec de Mazenod 
pisze wówczas do ojca Tempiera: „Bóg 
niech będzie pochwalony, moi drodzy 
i prawdziwi apostołowie. Moje serce 
cierpi z powodu waszego położenia, ale 
równocześnie się cieszy, widząc, jak 
dzielicie los naszych pierwszych ojców, 
uczniów krzyża”36.

W 1823 roku podkreśla on szczegól-
ny aspekt zażyłości Apostołów i oblatów 
z Jezusem. W Paryżu, gdzie towarzyszył 
swemu stryjowi mianowanemu bisku-
pem Marsylii, nie był zbudowany cere-
monią Wielkiego Czwartku w ogrodzie 

Tuileries. Pisze do ojca Tempiera, by 
powiedzieć mu, że stanowczo wolałby 
być ze swoimi w Aix: „[...] przeniosłem 
się duchem do tej sali – prawdziwego 
obrazu wieczernika – gdzie uczniowie 
przygotowani pouczeniami, jakie tra-
dycyjnie otrzymują w stowarzyszeniu, 
przeniknięci duchem Zbawiciela, który 
w nim żyje, gromadzą się w imię swego 
Mistrza i reprezentują Apostołów, o któ-
rych Jezus może powiedzieć vos mundi 
estis (J 13, 10), oczekując w milczeniu 
i skupieniu, aż reprezentant Mistrza po-
śród nich, usłyszawszy wygłoszone przy-
kazanie Pana, mandatum, uklęknie u ich 
stóp, obmyje je i złoży pocałunek na tych 
stopach, które były błogosławione i wy-
sławiane już wiele tysięcy lat wcześniej 
przez proroka, gdyż są to stopy ewangeli-
stów dobra, głosicieli pokoju [...]”37.

Po 1823 roku odpowiedzialnym za 
nowicjuszy i scholastyków w Aix jest 
młody jeszcze ojciec Courtès. Zało-
życiel poleca mu niczego nie ukrywać 
przed postulantami, ale informować ich 
„o wszystkim, czego wymagamy do do-
skonałości od tych, którzy chcą zaciąg-
nąć się do milicji, która może walczyć 
i zwyciężać szatana jedynie orężem wia-
ry – tak jak Apostołowie”38.

Podczas pobytu w Rzymie w latach 
1825-1826 dowiaduje się, że nowicjusz 
Nicolas Riccardi, zbyt przywiązany do 
swojej matki, powrócił do domu. Sie-
demnastego lutego 1826 roku pisze do 
niego długi list, prosząc, aby dołączył do 
wspólnoty oblackiej, gdzie „część człon-
ków przygotowuje się przez praktykowa-
nie najwznioślejszych cnót do tego, by 
stać się godnymi sługami miłosierdzia 
Bożego wobec narodów [...]”. Bez ode-
rwania – dorzuca – „prawdopodobnie 
nie byłoby Apostoła, który mógłby pójść 
za Jezusem Chrystusem, a od początku 
chrześcijaństwa iluż uczniów, a potem ilu 
zakonników uświęciło się, praktykując 
rady ewangeliczne, podczas gdy ze swy-
mi matkami zgubiliby się na zawsze”39.
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W czasie rekolekcji w październiku 
1826 roku ojciec de Mazenod zastana-
wia się, jak wypełnia obowiązek dążenia 
do doskonałości i woła: „Do jak wiel-
kiej świętości zobowiązuje powołanie 
apostolskie, to znaczy to, które każe mi 
pracować bez wytchnienia nad uświę-
ceniem dusz środkami, jakie stosowali 
Apostołowie”40.

Podczas rekolekcji w październi-
ku 1831 roku rozmyśla nad Regułą. Po 
omówieniu celu Instytutu pisze: „Środ-
ki, jakie stosujemy, aby osiągnąć ten cel, 
mają w sobie coś ze wzniosłości tego 
celu. Są one ciągle bezsprzecznie naj-
doskonalsze, bo są to dokładnie te same 
środki, jakie stosował nasz Boski Zba-
wiciel, Jego Apostołowie i Jego pierwsi 
uczniowie, czyli dokładne zachowywa-
nie rad ewangelicznych, przepowiadanie 
i modlitwa, szczęśliwe przeplatanie się 
życia aktywnego z życiem kontempla-
cyjnym, jakiego przykład dał nam Jezus 
Chrystus i Apostołowie [...]”41.

W sierpniu 1838 roku biskup Mar-
sylii ucieszył się, otrzymawszy list od 
arcybiskupa Tuluzy, P.T.D. d’Astrosa, 
który – niezbyt przychylny tworzeniu 
z księży diecezjalnych grup do głosze-
nia misji – proponuje raczej dostarcza-
nie powołań zgromadzeniom założonym 
w tym celu, „które mają misję, a w kon-
sekwencji łaskę do tej trudnej posługi, 
która może być godnie wypełniana jedy-
nie przez ludzi oddanych Bogu w szcze-
gólny sposób i zachowujących, na wzór 
Apostołów, rady ewangeliczne”42.

 c. Posłani, aby zwiastować Dobrą 
Nowinę

Jak Jezus został posłany przez Ojca, 
tak Dwunastu, a po nich oblaci, zosta-
li posłani przez Jezusa, aby zwiastować 
Ewangelię ubogim (J 20, 21; 2 Kor 5, 20).

Wzniosłość tej misji. Po przyjęciu 
w 1841 roku misji zagranicznych biskup 

de Mazenod widzi przede wszystkim 
wspaniałość misji Apostołów i oblatów. 
Oczywiście, od początku istnienia Zgro-
madzenia uważał on misje parafialne za
posługę „ewangeliczną” i „apostolską”. 
Dziwił się nawet, widząc dobro, jakie-
go dokonywały w duszach. W 1819 roku 
na przykład pisał do księdza Viguiera, że 
misjonarz jest „przeznaczony, aby odno-
wić wśród sobie współczesnych cuda 
zdziałane kiedyś, przez pierwszych zwia-
stunów Ewangelii”43. W 1823 roku przy-
pomina nowicjuszowi Hippolyte’owi 
Guibertowi, który waha się w swoim po-
wołaniu, że Bóg wezwał go, „by służył 
posługiwaniem, które najbardziej jest 
zbliżone do tego, jakie zlecił On swoim 
Apostołom”44. Tę samą refleksję czyni,
pisząc do diakona Nicolasa Riccardiego 
w 1826 roku: Jak może się wahać w po-
wołaniu, gdy widzi, jak jego niektórzy 
współbracia „odnawiają cuda zdziałane 
przez przepowiadanie pierwszych ucz-
niów Ewangelii”45? Podczas Wielkiego 
Postu w 1844 roku biskup Marsylii wy-
daje list pasterski na temat misji parafial-
nych, w którym czytamy: „Od kilku mie-
sięcy to święte słowo rozlega się z god-
nym podziwu skutkiem w naszej diece-
zji. Słyszano je w miasteczkach i wsiach 
oraz w mieście biskupim i czuło się, że 
przekazane przez Jezusa Chrystusa Apo-
stołom, przez wieki nie straciło nic ze 
swojej skuteczności [...]”46.

Jednak przyjęcie misji zagranicznych 
spowodowało przestawienie akcentów
w jego listach. W ślad za Apostoła-
mi oblaci wypełniają to samo powo-
łanie misjonarskie: w krajach od daw-
na chrześcijańskich po to, „aby prze-
budzić grzeszników”, a wśród niewier-
nych, „aby zwiastować i ukazywać Je-
zusa Chrystusa”47. Jednak według niego 
ten wspólny cel, jakim jest ukazywanie 
i ukochanie Jezusa Chrystusa, misje za-
graniczne realizują w znaczeniu pełniej-
szym i mocniejszym48. Biskup de Maze-
nod mówi więc z wielkim entuzjazmem 
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o wielkości powołania misyjnego. Zacy-
tujmy po prostu kilka fragmentów z jego 
listów. W 1847 roku, przy odjeździe ojca 
Pascala Ricarda do Oregonu, na prośbę 
biskupa z Walla Walla, Magloire’a Blan-
cheta, Założyciel pisze: „Nic Ojcu nie 
mówię, jak wspaniała w oczach wiary 
jest posługa, którą Ojciec będzie speł-
niał. Trzeba się cofnąć aż do kolebki 
chrześcijaństwa, by znaleźć coś podob-
nego. Został Ojciec dołączony do apo-
stoła i te same cuda, jakich dokonywa-
li pierwsi uczniowie Jezusa Chrystusa, 
odnowią się za naszych dni przez was, 
moje drogie dzieci, które Opatrzność 
wybrała spośród tylu innych, by zwia-
stować Dobrą Nowinę tylu niewolnikom 
diabła, którzy gnuśnieją w mrokach bał-
wochwalstwa i którzy nie znają Boga. 
Oto prawdziwy apostolat, który odnawia 
się za naszych dni. Dziękujmy Panu, że 
uznał nas za godnych, aby uczestniczyć 
w nim tak aktywnie”49.

Jeszcze jaśniej wykłada swoją myśl 
temu samemu ojcu w 1851 roku: „Misje 
zagraniczne w porównaniu z naszymi 
misjami w Europie należą do wyższego 
rzędu, gdyż jest to prawdziwy aposto-
lat, zmierzający do zwiastowania Do-
brej Nowiny narodom, które nie zosta-
ły jeszcze wezwane do poznania praw-
dziwego Boga i Jego Syna naszego Pana 
Jezusa Chrystusa [...] Jest to misja Apo-
stołów: Euntes, docete omnes gentes! 
Trzeba, aby to nauczanie prawdy do-
tarło do najdalszych narodów, aby zo-
stały one odrodzone w wodach chrztu. 
Wy należycie do tych, do których Jezus 
Chrystus skierował te słowa, wyznacza-
jąc wam waszą misję jak Apostołom, 
którzy byli posłani, aby nawrócić na-
szych ojców. Z tego punktu widzenia, 
który jest prawdziwy, nie ma nic ponad 
waszą posługę”50.

Misje na północnym zachodzie Ka-
nady były najbardziej uciążliwe. Cier-
piano na nich z powodu samotności, 
głodu i zimna. Biskup de Mazenod czu-

je potrzebę dodawania odwagi przede 
wszystkim tym właśnie misjonarzom, 
mimo że na odpowiedź na swoje listy 
musi czekać nawet dwa lata. Dwudzie-
stego ósmego maja 1857 roku gratulu-
je ojcu Henri’emu Josephowi Faraudo-
wi z misji Narodzenia w pobliżu jeziora 
Athabaska: „Co za nagroda na tym świe-
cie, jeśli się pomyśli o cudach dokona-
nych przez Twoje posługiwanie. Trzeba 
się cofnąć do pierwszego kazania świę-
tego Piotra, aby znaleźć coś podobne-
go. Jesteś apostołem jak on, posłanym, 
aby głosić Dobrą Nowinę tym narodom 
[...], pierwszym, który im mówi o Bogu 
i daje im poznać Jezusa Zbawiciela, po-
kazuje im drogę prowadzącą do zba-
wienia i odradza je w świętych wodach 
chrztu. Jesteś tak uprzywilejowany po-
śród braci w Kościele Boga, który Cię 
wybrał do dokonywania tych cudów, 
że trzeba by przed Tobą upaść na twarz 
[...]. Wiem, że ofiarujesz Bogu wszyst-
kie swoje cierpienia za zbawienie tych 
biednych dusz, tak ogromnie opusz-
czonych, które prowadzisz przez łaskę 
do poznania prawdy, do miłości Jezu-
sa Chrystusa, do zbawienia wiecznego. 
To właśnie mnie pociesza, szczególnie 
gdy pomyślę, że zostałeś wybrany jak 
pierwsi Apostołowie, aby zwiastować 
Dobrą Nowinę narodom, które bez Cie-
bie nigdy nie poznałyby Boga [...]. To 
wspaniałe, to zachwycające móc bardzo 
realnie zastosować do siebie słowa Mi-
strza: elegi vos ut eatis. Cóż za powoła-
nie! Jeśli – w co nie wątpię – potrafisz
na nie odpowiedzieć, to jakaż będzie 
Twoja nagroda!51”

Dnia 16 lipca 1860 roku do biskupa 
z Saint-Boniface, Alexandre’a Tachégo, 
pisze: „Biskup z Satala (Vital Grandin) 
opowiadał mi o wyczynach naszego ojca 
Grolliera i o jego sukcesach osiągniętych 
dzięki gorliwości. Doprawdy jest z cze-
go się cieszyć, widząc, że przez posłu-
gę naszych (misjonarzy) Dobra Nowina 
dociera aż na krańce Ziemi. Oto praw-
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dziwy apostolat. Nasi są posłani tak, jak 
byli posłani Apostołowie”52.

– Natura misji Apostołów. Aposto-
łowie zostali posłani, by nauczać (Mt 28, 
19-20), rządzić (Mt 18, 17-18) i uświę-
cać ludzi (Łk 12, 19-20; J 20, 21-23). 
Według biskupa de Mazenoda oblaci idą 
szlakami Apostołów, gdyż dążą do do-
skonałości, realizując rady ewangelicz-
ne itd., ale także dlatego, że kontynuują 
ich misję nauczania i uświęcania53.

Przypomina on to podwójne po-
słannictwo w większości tekstów mó-
wiących o Apostołach. Używa przy 
tym mnóstwa określeń. Niektóre z nich 
mówią o tej misji ogólnie, na przykład 
„Dwunastu Apostołów wystarczyło, aby 
nawrócić świat”54. Scholastycy muszą 
się przygotować jak Apostołowie, aby 
„lecieć zdobywać świat”55. „Co mamy 
czynić [...]? Pełni ufności w Bogu, wstą-
pić w szranki i walczyć aż do ostatniego 
tchu o większą chwałę Boga [...]; spro-
wadzić z powrotem do owczarni mnó-
stwo zabłąkanych owiec, [...] pouczyć 
tych wykolejonych chrześcijan, kim jest 
Jezus Chrystus, wyrwać ich z mocy sza-
tana i pokazać im drogę do nieba [...]”56; 
„przyciągnąć blaskiem cnót zabłąka-
ne ludy”57; „zdobywać dusze dla Jezu-
sa Chrystusa”58; „zwalczać diabła i go 
pokonać”59; „tak wspaniałomyślny, wy-
brany zastęp, który dokonuje zdobyczy 
dla Jezusa przez tyle poświęceń [...]”60; 
„rozszerzyć Królestwo Jezusa Chrystu-
sa”, „prowadzić bój Pana”61.

Większość tekstów dotyczących Apo-
stołów odnosi się do misji nauczania. 
Jedno wyrażenie powraca bez przerwy: 
„zwiastować Dobrą Nowinę zbawienia”62. 
Znajdujemy jednak i wiele innych: „do-
prowadzić do poznania prawdziwego 
Boga i do praktykowania cnót”63, „oświe-
cić”, „wspaniała misja ukazywania Je-
zusa Chrystusa”64, „propagować znajo-
mość i miłość Jezusa Chrystusa”65, „pro-
pagatorzy nauki Jezusa Chrystusa”66 itd. 

Oczywiście, najbardziej kompletne na-
uczanie Założyciela na ten temat znaj-
dziemy w Regułach. Zapytawszy w Nota 
bene: co mamy czynić?, pisze: „Ludzie 
giną w zupełnej ignorancji wszystkiego, 
co dotyczy ich zbawienia [...]. Jest więc 
pilną sprawą [...] nauczyć tych wykolejo-
nych chrześcijan, kim jest Jezus Chrystus 
[...]”. Następnie jeden rozdział Reguł po-
święca przepowiadaniu, gdzie tłumaczy 
z mocą, co przez nie rozumie: „Musimy 
stanowczo starać się tylko o pouczenie 
ludzi i o uwzględnienie potrzeb większej 
części naszych słuchaczy; nie zadowalać 
się łamaniem im chleba słowa, ale im go 
przeżuwać; słowem, tak postępować, aby 
wychodząc po naszych kazaniach, nie po-
dziwiali głupio tego, czego nie zrozumie-
li, ale żeby wracali zbudowani, porusze-
ni, pouczeni i zdolni powtórzyć w łonie 
swojej rodziny to, czego z naszych ust się 
nauczyli”. Już w jednej ze swych wiel-
kopostnych nauk w 1813 roku zapowia-
dał wiernym, że na wzór świetego Pawła 
Apostoła nie przyszedł głosić Ewangelii 
Jezusa Chrystusa w pełnych elokwencji 
i ludzkiej mądrości przemówieniach, lecz 
„proste Słowo Boże, bez żadnych ozdob-
ników, dostosowane tak jak tylko mogli-
śmy do zrozumienia przez najprostszych 
”67.

Wyrażenia traktujące o misji uświę-
cania są mniej liczne i mniej zróżnico-
wane, ale wystarczająco jasne. Podczas 
swego pobytu w seminarium Eugeniusz 
często zachęcał swą siostrę i babcię do 
częstszej Komunii Świętej. To jest śro-
dek uświęcenia – pisał – który praktyko-
wali pierwsi chrześcijanie zgodnie z in-
tencją naszego Pana, „którą przekazali im 
Apostołowie”68. W jednej z nauk wielko-
postnych w 1813 roku mówi o spowiedzi: 
„Każdy chrześcijanin wie, że istnieje sa-
krament pokuty ustanowiony przez na-
szego Pana Jezusa Chrystusa, aby od-
puszczać grzechy popełnione po chrzcie, 
oraz że upoważnieni kapłani są jedyny-
mi szafarzami tego sakramentu, na mocy 
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władzy udzielonej im przez Zbawiciela 
[...]. Chciałbym ukazać waszym oczom 
niezmienną tradycję i mnóstwo świa-
dectw, które pokażą wam jednolitość 
i wieczność tej nauki, poczynając od na-
szych czasów aż do Apostołów”69.

Po założeniu Zgromadzenia dosyć 
często mówi o tej misji uświęcania, 
na przykład: naszym powołaniem jest 
„pracować bez wytchnienia nad uświę-
ceniem dusz środkami, jakie stosowali 
Apostołowie”70; nowicjusze i scholasty-
cy przygotowują się do tego, aby stać 
się „godnymi szafarzami miłosierdzia 
Bożego wobec narodów”71, „to właśnie 
wy zdobywacie dusze za cenę waszej 
krwi”72, posłani, aby „im pokazać dro-
gę, która prowadzi do zbawienia [...], 
odrodzić ich w świętych wodach chrztu 
[...]”73.

Liczne paragrafy Reguły omawiają 
szczegółowo różne posługi oblatów 
związane z uświęcaniem wiernych: mi-
sje, sakrament pojednania, duszpaster-
stwo młodzieży, praca apostolska wśród 
więźniów i umierających, Liturgia Go-
dzin itd. Nawet gdy Założyciel pisze do 
misjonarzy, rzadko mówi o chrzcie. To 
dlatego, że zależało mu raczej, aby oni, 
na wzór Apostołów, byli oddani „wy-
łącznie modlitwie i posłudze słowa” (por. 
Dz 6, 4).

 3. INNE ODNIESIENIA DO APOSTOŁÓW 
W PISMACH ZAŁOŻYCIELA

Biskup de Mazenod czerpie inspira-
cję z Apostołów również w kilku innych 
okolicznościach. W 1830 roku w związ-
ku z zamiarem założenia placówek na 
Sardynii, w Piemoncie albo w Sabau-
dii pozostaje w kontakcie z ojcem J.A. 
Grassim, jezuitą z Turynu. Z góry odpo-
wiada na niektóre zastrzeżenia: „Może 
ktoś chciałby nam zarzucić, że jeste-
śmy obcy? Ale członkowie Zgromadze-
nia, które jest uznane przez Kościół i ma 
przełożonego mianowanego przez papie-

ża, są przede wszystkim katolikami. Ich 
życie – zgodnie z duchem ich powoła-
nia – jest poświęcone służbie duszom, 
bez względu na osobę czy narodowość, 
ich posługiwanie jest wyłącznie ducho-
we, należą oni do kraju, który ich przyj-
muje i żyją tam w opiekuńczym cieniu 
prawa jako wierni poddani, zajęci jedy-
nie przedmiotem swej niebiańskiej misji, 
która każe im wypełnić wszystkie obo-
wiązki czy to wobec Boga czy wobec 
Księcia, który Go wśród ludzi reprezen-
tuje. Apostołowie też byli obcy w kra-
jach, które im nasz Pan Jezus Chrystus 
kazał ewangelizować”74.

W 1837 roku ojciec Vincent Mille 
towarzyszy arcybiskupowi z Aix, J. Ber-
netowi, w podróży duszpasterskiej. Po-
przednik arcybiskupa pozwolił obcym 
kapłanom głosić misje w diecezji. Oj-
ciec Mille powiadamia, iż ci kaznodzie-
je już odjechali, zrobiwszy wiele, aby 
o nich mówiono, i ogłosiwszy wielkie 
zamiary. Założyciel odnotowuje wów-
czas w swoim Dzienniku: „To drugi gar-
nitur Misjonarzy Francji, do których na-
leżą niektórzy z tych nowo przybyłych. 
Dlaczego chce się inaczej postępować 
niż nasz wzór – Apostołowie? Napisa-
ne jest, że nie chodzili oni zbierać żni-
wa na cudzym polu. Dlatego Bóg nie po-
błogosławił ich pracy, a my będziemy 
mieli zasługę ustąpienia albo poparcia, 
jakie zawsze tak bardzo zalecałem na-
szym w trudnych momentach, które trze-
ba było przeczekać”75.

W liście pasterskim z 21 grudnia 
1845 roku, zarządzając modlitwy o po-
wrót Anglii do katolickiej jedności, bi-
skup Marsylii zauważa, że „dusze prawe 
i szczere” widziały, iż Kościół „nie byłby 
prawdziwy, gdyby nie miał za fundament 
Proroków, Apostołów i Jezusa Chry-
stusa, który jest kamieniem węgielnym 
gmachu. [...] Nie chciały mieszać pasto-
rału pasterza dusz z berłem ziemskiego 
króla ani kluczy, które otwierają duszom 
królestwo niebios, z mieczem, który bro-
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ni ciała. Uważały, że misji z nieba do pa-
sienia owiec i baranków Pana wcale nie 
otrzymały potęgi tego świata, lecz ten, 
któremu Bóg wyraźnie powiedział: Paś 
owce moje. Paś baranki moje (J 21, 16- 
-17) i ci, którzy z nim otrzymali władzę 
pasterską, to znaczy papież, następca 
świętego Piotra i centrum jedności, a z 
nim biskupi, następcy pozostałych Apo-
stołów. Ci wszyscy, którym Pan powie-
dział: Idźcie i nauczajcie wszystkie na-
rody, udzielając im chrztu w imię Ojca 
i Syna, i Ducha Świętego”76.

Biskup de Mazenod dość często uży-
wa słowa Apostoł w szerszym znacze-
niu na określenie wielkich misjonarzy 
Ewangelii. Czyni to najpierw dwa razy 
w Nota bene Reguły z 1818 roku: „Zna-
jąc te przyczyny, łatwiej można im za-
radzić. Trzeba w tym celu ukształtować 
apostołów [...]”. „Jak powinniśmy postą-
pić [...]? Iść odważnie śladami tylu apo-
stołów, którzy zostawili nam tak pięk-
ne przykłady [...]”77. W 1819 roku pi-
sze do ojca Tempiera i do swoich współ-
braci prowadzących misje w Rognac: 
„Niech Bóg będzie pochwalony! moi 
drodzy przyjaciele i prawdziwi apostoło-
wie!” Na początku zaś 1826 roku: „Pro-
szę polecić ojcom, którzy głoszą odpust 
zupełny, aby się zachowywali jak świę-
ci, jak prawdziwi apostołowie”78. W lu-
tym 1848 roku pisze list do ojca Louisa- 
-Toussainta Dassy’ego, do Nancy, prze-
kazując mu wiadomości od ojców i bra-
ci z Cejlonu i Oregonu i tak go kończy: 
„Niech nikt z nas nie narzeka już na nic, 
gdy w pierwszej linii mamy tak wspania-
ły oddział dokonujący zdobyczy dla Je-
zusa Chrystusa za cenę tylu wyrzeczeń, 
a równocześnie tak bardzo zasługujący 
w oczach Boga i Kościoła. Jak wspania-
li są drodzy bracia! Módlmy się gorąco 
za nich i bądźmy dumni, że należymy 
do takiego grona apostołów Pańskich”79. 
Tę samą refleksję znajdujemy w liście
do ojca Charlesa Bareta w 1852 roku: 
„Trudno znaleźć grupę [młodych ojców] 

mądrzejszych i gorliwszych [...]. Ni-
gdy nie mieliśmy tylu takich w Zgroma-
dzeniu. Dlatego ogarniamy całą ziemię 
przez naszych apostołów, których gorli-
wość i oddanie wyciskają mi łzy radości 
i czułości”80.

Założyciel rzadko używa przymiot-
nika „apostolski”. Czasem tylko nazywa 
oblatów „mężami apostolskimi”81 i mówi 
o ich „powołaniu apostolskim”82 albo też 
określa ich misję jako „dzieło apostol-
skie” bądź „posługę apostolską”83.

 4. NABOŻEŃSTWO DO APOSTOŁÓW, 
SZCZEGÓLNIE DO PIOTRA, PAWŁA I JANA 
ORAZ ZAINTERESOWANIE ICH PISMAMI

W pierwszym Dyrektorium dla no-
wicjuszy i scholastyków, które tradycja 
oblacka przypisuje ojcu Casimirowi Au-
bertowi, bliskiemu współpracownikowi 
i umiłowanemu uczniowi Założyciela, 
w rozdziale o nabożeństwach występu-
ją Apostołowie, przede wszystkim świę-
ty Piotr, święci Paweł i Jan84. Ich imiona 
pojawiają się już w oblackiej litanii do 
wszystkich świętych, odmawianej pod-
czas szczegółowego rachunku sumienia 
od pierwszych lat istnienia Instytutu.

Już w 1805 roku, by umocnić w wie-
rze swego przyjaciela Emmanuela Gau-
ltiera de Claubry, Eugeniusz posyła mu 
kilka tekstów biblijnych i dorzuca: „To 
wcale [...] nie Eugeniusz, lecz to Jezus 
Chrystus, to Piotr, Paweł, Jan itd. posy-
łają ci ten zbawienny pokarm, który – 
przyjęty w tym duchu wiary, do jakiego 
Ty jesteś zdolny – z pewnością nie pozo-
stanie bez efektu”85.

Eugeniusz kochał świętego Pio-
tra, gdyż Chrystus powierzył mu klucze 
swego Kościoła86 i ponieważ – podob-
nie jak on sam – Piotr był przedmiotem 
miłosierdzia Pana. Przyjął go „za patro-
na z wyboru” podczas rekolekcji przy-
gotowujących do kapłaństwa w grudniu 
1811 roku87. Do swego przyjaciela, księ-
dza Charlesa de Forbin-Jansona, prze-
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bywającego w 1814 roku w Rzymie, pi-
sze: „Mam jeszcze miejsce, by Cię pro-
sić, abyś ofiarował moje serce razem
z Twoim świętemu Piotrowi i wszystkim 
innym świętym, którymi Święte Mia-
sto jest wypełnione”88. W czasie pobytu 
w Rzymie w latach 1825-1826 ojciec de 
Mazenod 21 grudnia 1825 roku odpra-
wia Mszę Świętą na grobie Księcia Apo-
stołów, a w listach i w Dzienniku odno-
towuje istnienie relikwii świętego Piotra 
w dwunastu kościołach89.

To normalne, iż – jak mówi o nim 
kanonik Cailhol90 – „zżerany gorliwoś-
cią, jaka wypełniała Apostołów”, biskup 
de Mazenod podziwiał i miał szczególne 
nabożeństwo do świętego Pawła, Apo-
stoła pogan. Podczas podróży do Rzymu 
w latach 1825-1826, 29 stycznia 1826 
roku poszedł pomodlić się przy gro-
bie tego Apostoła oraz nawiedził w kil-
ku innych kościołach związane z nim 
pamiątki91.

Święty Jan, umiłowany uczeń, był 
 czczony przez Założyciela przede 
wszystkim z powodu jego zażyłości z Pa-
nem. Przy okazji śmierci Dauphina, jed-
nego ze swych służących, biskup de Ma-
zenod powierza swój ból kartom Dzien-
nika i uważa za konieczne, by wyjaśnić: 
„Mam wszelkie powody, by dziękować 
Bogu, że dał mi duszę zdolną do lepszego 
zrozumienia duszy Jezusa Chrystusa, na-
szego Mistrza – który ukształtował, który 
ożywia, który daje natchnienie mojej du-
szy – niż ci wszyscy zimni i egoistyczni 
mędrkowie, którzy pozornie lokują serce 
w mózgu, a nie potrafią kochać nikogo,
gdyż w ostateczności kochają tylko siebie. 
I to po narodzeniu Jezusa Chrystusa, po 
przykładzie świętego Piotra, po naucza-
niu świętego Jana przychodzi nam głosić 
rodzaj doskonałości bardziej godnej stoi-
ków niż prawdziwych chrześcijan!”92

Założyciel dobrze znał pisma tych 
trzech Apostołów. Często w swej kore-
spondencji, a jeszcze bardziej w swo-
ich listach pasterskich, cytuje fragmenty 

z ich listów i z Ewangelii według świę-
tego Jana. Można w nich znaleźć około 
pięćdziesięciu cytatów ze świętego Pio-
tra, kilkaset ze świętego Jana, a jeszcze 
więcej ze świętego Pawła93.

 II. APOSTOŁOWIE W TRADYCJI 
ZGROMADZENIA

Wydaje się, że oblaci współcześni Za-
łożycielowi nie podzielali zbytnio jego 
zainteresowania i nabożeństwa do Apo-
stołów, lecz byli ożywiani tą samą gor-
liwością. Oczywiście, trzeba byłoby le-
piej znać wszystkie ich pisma, by wydać 
bardziej obiektywny sąd. Wydaje się jed-
nak, że również te nieliczne, jakie zna-
my z biografii albo nekrologów, pozwa-
lają na takie stwierdzenie. Rzeczywiście, 
w opublikowanych pismach dwóch głów-
nych współpracowników biskupa de Ma-
zenoda, ojców Tempiera i Casimira Au-
berta, prawie nigdy nie ma mowy o Apo-
stołach. Ksiądz Tempier, odpowiadając 
na pierwszy list księdza de Mazenoda, po 
prostu używa tych samych zwrotów, co 
jego korespondent: „Widzę zresztą, cze-
go szczególnie Ksiądz poszukuje, wybie-
rając sobie współpracowników: Ksiądz 
chce kapłanów [...] gotowych iść śladami 
Apostołów [...]”94.

Ojciec Casimir Aubert również je-
den raz wspomina Apostołów. W Wielki 
Czwartek 1833 roku biskup de Mazenod 
zaprosił go, aby usługiwał jako diakon 
w katedrze. W swoich notatkach reko-
lekcyjnych notuje: „To już nie w kościele 
celebruje się cudowne ustanowienie Eu-
charystii. Masz szczęście być z Aposto-
łami w wielkiej sali, gdzie godny uwiel-
bienia Jezus da najbardziej wymowny 
dowód swojej miłości do ludzi”95. Wia-
domo, że ojciec Dominique Albini, aby 
naśladować Apostołów, starał się cho-
dzić pieszo do miejsc, gdzie miał głosić 
Słowo Boże96.

W liście z 1863 roku, adresowanym 
do ojca Josepha Fabre’a, biskup Jean- 
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-François Allard snuje rozważania o Ba-
sutosach, które zakładają już u niektó-
rych z nich dobrą znajomość Ewange-
lii i Dziejów Apostolskich: „W związ-
ku z celibatem – pisze – Basutosi cenią 
misjonarzy katolickich. Wiemy, mówią 
nam niektórzy z nich, że Apostołowie 
opuścili wszystko oraz że wielu nie było 
żonatych. Dlatego, widząc naszych pa-
storów protestanckich, zastanawialiśmy 
się, gdzie są następcy Apostołów, którzy 
wszystkiego się wyrzekli i żyli ubogo? 
Gdy jednak zobaczyliśmy przybywają-
cych misjonarzy katolickich, powiedzie-
liśmy sobie: raczej ci są prawdziwymi 
następcami Apostołów, bo doskonalej 
idą ich śladem”97.

W 1868 roku Marc de L’Hermite 
mówi, że ojciec Tempier był umiłowa-
nym uczniem Założyciela, tak jak świe-
ty Jan był umiłowanym uczniem Jezu-
sa. Ojciec Joseph Fabre w 1870 roku 
w nekrologu Tempiera stosuje to samo 
porównanie98, lecz w swoich licznych 
okólnikach tylko jeden raz wspomina 
Apostołów, mówiąc o posłuszeństwie99. 
W okólniku z 21 marca 1863 roku przy-
pomina, że celem Zgromadzenia jest 
ewangelizować; jako przykład poda-
je jednak nie Apostołów, ale świetego 
Wincentego à Paulo i świetego Francisz-
ka Régisa100. 

Ojciec Louis Soullier częściej wspo-
mina o Apostołach. Już w pierwszym 
okólniku z 24 maja 1893 roku mówi, 
że został wybrany przez kapitułę, któ-
rą porównuje do wieczernika, „w któ-
rym zgromadzili się Apostołowie, scho-
dząc z góry Wniebowstąpienia. W ciszy 
i skupieniu, ściśle zjednoczeni miłością 
i w modlitewnej jedności z Maryją, Mat-
ką Bożą, pełni nadziei oczekiwali reali-
zacji Bożych obietnic i dokonała się cu-
downa przemiana [...]”101.

W ważnych okólnikach na temat 
przepowiadania oraz studiów ojciec 
Soullier mówi wielokrotnie o Aposto-
łach w taki sam sposób jak Założyciel. 

Okólnik na temat przepowiadania został 
opublikowany w lutym 1895 roku. Po 
długim wykładzie o godności i owocno-
ści przepowiadania dodaje: „Apostoło-
wie posłani przez Jezusa Chrystusa do-
ceniali tę wzniosłość. Gdy musieli wy-
bierać, to dzieła miłosierdzia powierza-
li diakonom, a sobie rezerwowali troskę 
o przepowiadanie [...]”102.

W okólniku na temat studiów, któ-
ry ukazał się 8 grudnia 1896 roku, dzie-
sięć razy wspomina Apostołów, którzy 
nie chrzczą, ale sami spełniają posługę 
słowa (s. 32). Stwierdza, że „najlepszym 
sposobem odrodzenia świata jest po-
wrót do metody Apostołów”, i tłumaczy, 
na czym ta metoda polega (s. 45 i 46). 
W piątym rozdziale, o studiach i oblacie 
na misjach zagranicznych, mówi: „Znaj-
dujecie się w sytuacji Apostołów, którzy 
mieli zdobyć świat dla wiary [...]; wasza 
rola w pewnym sensie jest trudniejsza od 
roli Apostołów”, gdyż „stawiacie czoło 
nie tylko pogaństwu, lecz również here-
zji [...]” (s. 58-59). Na wielu miejscach 
mówi on o „mężu apostolskim”, który 
jest „propagatorem i obrońcą wiary” (s. 
64, 106)103.

Przy okazji wypędzenia oblatów 
z Francji w 1903 roku ojciec Cassien 
Augier pisze: „Czyż za wzorem Aposto-
łów nie mamy się radować, że zostali-
śmy uznani za godnych, aby cierpieć dla 
Jezusa Chrystusa (Dz 5, 41)?”104

W swych okólnikach biskup Augus-
tin Dontenwill raz cytuje dobrze znany 
fragment z pamiętników Założyciela 
o początkach Zgromadzenia: „gdy po-
święcałem się posłudze misji [...], moim 
zamiarem było naśladować przykład 
Apostołów w ich ofiarnym i pełnym wy-
rzeczenia życiu [...]”105.

Ojciec Léo Deschâtelets mówi o Za-
łożycielu w większości swoich okólni-
ków i wiele razy wspomina Apostołów. 
W 191 numerze okólnika o naszym po-
wołaniu nazywa ich „naszymi pierwszy-
mi ojcami”106; w okólniku o duchu odno-
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wy z 1968 roku cytuje to, co Przedmowa 
mówi o sposobie, w jaki nasz Pan wybrał 
i formował Apostołów; kładzie nacisk na 
„ascezę, której źródłem jest Ewangelia 
i nauczanie świętych Apostołów”; na-
stępnie wzywa, by oblaci szli „śladami 
Chrystusa i Apostołów”, oraz dodaje, że 
„święci, Apostołowie – nasi pierwsi ojco-
wie – zawsze myśleli, iż nigdy nie czynią 
dosyć, aby iść śladami Chrystusa”107.

W listach z ostatnich lat swego supe-
rioratu (1969-1972), oprócz tradycyjnych 
wyrażeń: „mężowie apostolscy” oraz „ży-
cie apostolskie”, ojciec Deschâtelets uży-
wa nowych, takich jak: „zaangażowanie 
apostolskie”, „wspólnotowe życie apo-
stolskie”, „wspólnota apostolska”108.

W kilku okólnikach ojca Richarda 
Henleya109 spotyka się jeden raz wyra-
żenie „wspólnota apostolska”, podczas 
gdy ojciec Fernand Jetté często mówi 
o „mężach apostolskich”110, o „dziele 
apostolskim”111, o „zaangażowaniu” i o 
„ciele apostolskim”112, o „okresach ak-
tywności apostolskiej nowicjuszy”113 
oraz o „Apostołach, naszych pierwszych 
ojcach, których śladami kroczymy”114.

Konstytucje z 1982 roku, przygo-
towane i zaaprobowane za superioratu 
ojca Jettégo, wspominają o Apostołach 
w trzech artykułach. Trzeci artykuł, za-
tytułowany „W apostolskiej wspólno-
cie”, przedstawia ideę, której wprost nie 
spotyka się u Założyciela: „Wzorem na-
szego życia jest wspólnota Apostołów 
z Jezusem. Zgromadził On przy sobie 
Dwunastu, aby uczynić z nich swoich 
towarzyszy i wysłanników (por. Mk 3, 
14). Wezwanie i obecność Pana wśród 
oblatów dzisiaj jednoczy ich w miłości 
i posłuszeństwie, aby na nowo przeży-
wać jedność Apostołów z Jezusem, jako 
też ich wspólną misję w Jego Duchu”. 
Ojciec Jetté podjął tę myśl w 299 nu-
merze okólnika zwołującego kapitu-
łę w 1986 roku: „Kapituła jest zatem 
najpierw spotkaniem rodziny wokół 
Chrystusa, takim jak spotkanie Aposto-

łów po powrocie z misji (Mk 6, 30-32) 
bądź spotkanie w wieczór wielkanocny 
[...]”115.

Artykuł 6 Konstytucji, W Kościele, 
czerpie inspirację z myśli Założyciela, 
który bardzo był przywiązany do Koś-
cioła i do papieża i który pragnął, aby 
oblaci byli w służbie biskupów116. Ar-
tykuł ten brzmi następująco: „Z miłości 
do Kościoła oblaci wykonują swą misję 
w jedności z pasterzami, których Pan 
postawił na czele swego Ludu. Z wiarą 
oświeconą przyjmują lojalnie nauczanie 
i orientację następców świętego Piotra 
i Apostołów”.

Artykuł 45 na temat formacji o na-
tchnieniu ewangelicznym podejmuje 
wyrażenia, które często wychodziły spod 
pióra Założyciela: „Jezus osobiście ufor-
mował uczniów, których wybrał i wpro-
wadził w tajemnicę Królestwa Bożego 
(por. Mk 4, 11). Aby ich przygotować 
do ich posłannictwa, włączył ich do swej 
posługi; aby umocnić ich zapał, posłał 
im swego Ducha. Ten sam Duch Święty 
kształtuje Chrystusa w tych, którzy usi-
łują iść w ślad za Apostołami. Im głębiej 
pozwala im wniknąć w misterium Zba-
wiciela i Jego Kościoła, tym bardziej po-
rusza ich do poświęcenia się ewangeliza-
cji ubogich”.

Ojciec Marcello Zago, podobnie jak 
ojciec Jetté, czasem wspomina Apo-
stołów117. Używa też tradycyjnego zwro-
tu „mężowie apostolscy”118, a przede 
wszystkim zwrotów bardziej współczes-
nych: „duchowość apostolska”,  „priory-
tety apostolskie”119 oraz – bardzo często 
– „wspólnoty apostolskie”120.

 ZAKOŃCZENIE

W liście pasterskim z 28 lutego 1848 
roku biskup Marsylii pisał: „Apostoł jest 
doskonalszy od pustelnika. Święty Grze-
gorz, papież, mówi, że cnoty tych, któ-
rzy głoszą prawdę, są ozdobą niebios. 
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Zatem apostoł, natchniony wzniosłą mi-
łością, czasami zapomina o sobie sa-
mym, wyrzeka się całkowicie tego, co 
jest jego własnością, aby całkowicie od-
dać się trosce o zbawienie swych braci. 
Jak święty Paweł chciałby być pod klą-
twą dla nich [...]”121.

Po powrocie Eugeniusza de Maze-
noda do Aix w 1802 roku i po jego na-
wróceniu między 1805 a 1808 rokiem, 
łaska rozpaliła w jego sercu płomień 
gorliwości. Później poświęcił on życie 
zbawieniu dusz i dzielił troskę o wszyst-
kie Kościoły122. Wychodząc ze spotka-
nia z nim w 1850 roku, biskup z Tulle, 
L. Berteaud, nie bez powodu wyraził 
swoje odczucia słowami: „Widziałem 
Pawła”123.

Oblatów zawsze ożywiała żarli-
wa gorliwość, jaką płonęli Apostołowie 
i biskup de Mazenod. Ten ostatni często 
cieszył się ich poświęceniem i ich suk-
cesami apostolskimi. Sekretarz kapitu-
ły generalnej z 1837 roku opowiada w 
sprawozdaniu z pierwszego posiedze-
nia, iż Założyciel skierował do uczest-
ników kapituły bardzo ojcowskie słowa, 
„w których najpierw nie potrafił obronić
się przed głębokim wzruszeniem, które 
udzieliło się wszystkim, gdy patrzał na 
zgromadzone wokół niego dzieci, jakie 
rodziły się na jego oczach i które kształ-
tował własnymi rękami, a które teraz sta-
ły się apostołami, triumfatorami, ludźmi 
dokonującymi cudów, gdyż dzięki po-
świadczonej przez Pana opiece w ślad za 
nimi rodziły się cuda [...]”124.

Po powrocie z podróży do Ameryki 
w 1895 roku ojciec Louis Soullier, su-
perior generalny, opublikował list okól-
ny, w którym pisał: „Tak, nasi misjona-
rze poszli śladami Apostołów; z krzyżem 
i Słowem Bożym nawrócili całe narody 
i przyprowadzili je – przez Matkę Mi-
łosierdzia – do Jezusa Chrystusa, Syna 
Bożego”125.

Superiorzy generalni i papieże czę-
sto stwierdzali to samo. Oblaci odważnie 

głosili Dobrą Nowinę ubogim i kształto-
wali chrześcijan w wielu krajach. W 1932 
roku papież Pius XI wyraził swój po-
dziw następującymi słowami: „Jeszcze 
raz zobaczyliśmy, jak bardzo wam zale-
ży na waszej pięknej, chwalebnej i świę-
tej specjalności, jaką jest poświęcenie 
swoich sił, swoich talentów i swego ży-
cia duszom najbardziej opuszczonym na 
najtrudniejszych misjach [...]”126. Prze-
mawiając do kapituły generalnej w 1986 
roku papież Jan Paweł II zachęcał ob-
latów, by pozostali wierni temu dzie-
dzictwu: „Synowie Eugeniusza de Ma-
zenoda, którego gorliwość w głoszeniu 
Ewangelii porównywano do podmuchu 
mistralu! Dziedzice oblackich poko-
leń prawie przez dwa wieki rozmiłowa-
nych w Jezusie Chrystusie! Pozwólcie, 
że bardziej niż kiedykolwiek pociągną 
was te olbrzymie i ubogie tłumy Trzecie-
go Świata, jak również ta czwarta część 
świata zachodniego, pogrążona w nędzy 
i często nie znająca Boga!”127

YVON BEAUDOIN
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W 1854 roku w Marsylii ukazała się 
czternastostronicowa informacja na te-
mat ducha i dzieł Oblatów Maryi Nie-
pokalanej. Autorstwa nie zaznaczono, 
ale trudno przypuszczać, że Założyciel, 
Eugeniusz de Mazenod, przynajmniej jej 
nie przejrzał.

W miejscu, w którym autor próbuje 
opisać „ducha Zgromadzenia”, czytamy: 
„Tym, co cechuje w sposób szczególny 
reguły oblatów, jest duch oddania auto-
rytetowi Stolicy Apostolskiej i biskupów. 
Powinni oni uważać się za szczególnych 
ludzi papieża i biskupów, czyli za ludzi 
Kościoła Jezusa Chrystusa. Przez swo-
je oddziaływanie powinni przyczyniać 
się do tego, aby ten duch się rozszerzał 
[...]”1.

Jeśli dla Eugeniusza de Mazenoda 
oblaci są najpierw ludźmi Jezusa Chry-
stusa, to ich miłość do Niego jest nie-
odłączna od miłości Kościoła. Tak więc 
starają się oni wypełniać swoją posługę 
w ścisłej jedności z papieżem i biskupa-
mi i w stałej współpracy z innymi pra-
cownikami Ewangelii. Artykuł 6 Kon-
stytucji z 1982 roku, tłumacząc dobrze 
myśl Założyciela, nalega na łączność 
oblatów z pierwszymi pasterzami Ludu 
Bożego, na lojalność wobec nich, na du-
cha współpracy i dialogu.

 I. EUGENIUSZ DE MAZENOD 
A EPISKOPAT

Szacunek i dyspozycyjność wobec 
biskupów to postawy, które u Eugeniu-
sza de Mazenoda rozwinęły się wcześ-
nie. Obok szacunku dla autorytetu, który 
był mu wpajany od młodości przez ro-

dzinę i środowisko społeczne o orienta-
cji monarchistycznej, będzie on czerpał 
w seminarium sulpicjanów w Paryżu du-
cha całkowitego oddania się papieżowi 
i kardynałom usuniętym we Francji przez 
Napoleona oraz biskupom wiernym na-
stępcy Piotra. Jego naturalna szlachetność 
pobudzi go do posługiwania im, jak to 
tylko będzie możliwe.

Zostawszy kapłanem w 1811 roku i 
zaangażowawszy się najpierw w forma-
cję seminarzystów u Świętego Sulpicju-
sza, a potem młodzieży w Aix, Eugeniusz 
będzie się starał zaszczepić im tego sa-
mego ducha. „Zanim miałem zaszczyt 
być wyniesionym do tej godności (bi-
skupstwa) – napisze później do biskupa 
z Quimper – wówczas gdy wszedłem na 
drogę, która do niej nie prowadziła, i gdy 
byłem daleki od tego, by myśleć, że póź-
niej będę zmuszony przyjąć to brzemię, 
ukazując oczom mych uczniów wielkość 
biskupów w Kościele, mówiłem im, że 
chciałbym być ich podnóżkiem, by ich 
wywyższyć w oczach wiernych. Usta-
wicznie troszczyłem się jak najbardziej, 
by natchnąć ich największym oddaniem 
i synowskim przywiązaniem do tych bi-
skupów, którzy ich powołają do pracy 
w swoich diecezjach”2.

Ksiądz de Mazenod miał wszelkie 
dane, aby być zaproponowanym na bi-
skupa, ale w pierwszych latach kapłań-
stwa postanowił nie przyjmować żadnej 
godności, aby całkowicie poświęcić się 
misjom ludowym. Dopiero później, ze 
względu na potrzebę protekcji kościel-
nej na wyższym szczeblu dla swego ma-
łego stowarzyszenia, przyczynił się do 
nominacji swojego stryja Fortunata na 
biskupa Marsylii, a w konsekwencji i do 
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tego, że sam został jego wikariuszem ge-
neralnym, potem koadjutorem i w końcu 
następcą.

W momencie zostania biskupem Eu-
geniusz de Mazenod lepiej uświadomił 
sobie odpowiedzialność, która miała 
stać się jego udziałem. Przed swoimi 
powiernikami nieustannie powraca do 
wielkości i godności biskupstwa. Biskup 
wezwany przez Wikariusza Jezusa Chry-
stusa do dzielenia zadań powierzonych 
apostołom, otrzymuje Ducha Świętego, 
by być pasterzem, który naucza, uświę-
ca i prowadzi swój lud. To jest właśnie 
źródłem jego wielkości, jego ogromnej 
odpowiedzialności. To uczucie będzie 
głęboko i stale animować ducha biskupa 
de Mazenoda przez całe jego życie. Pew-
nego razu po sakrze biskupiej napisze do 
ojca Henry’ego Tempiera: „Przez całe 
życie byłem przeniknięty szacunkiem 
dla biskupstwa, rozważałem je zawsze 
w wielkim duchu wiary; można by po-
wiedzieć, że był to instynkt mojej duszy 
[...]. I oto Pan wynosi mnie na szczyt tej 
godności, i – co więcej – daje mi zro-
zumieć, że byłem jeszcze poniżej tego, 
co należy myśleć o tej pełni kapłaństwa 
Jezusa Chrystusa”3. A zatem, według 
biskupa de Mazenoda, aby biskup był 
wierny swemu powołaniu, powinien 
dążyć do największej świętości. Powi-
nien w sposób szczególny wyróżniać się 
duchem modlitwy, gorliwością, uczest-
nictwem w liturgii, obecnością pośród 
swego ludu, prostotą upodobań i ubó-
stwem w życiu osobistym. Są to cechy, 
które przypomni on później swoim sy-
nom wezwanym do godności biskupiej.

 II. BISKUPI OBLACCY

Wkrótce bowiem Kościół zapukał do 
drzwi Zgromadzenia, by obsadzić pew-
ne biskupstwa. Wybór Stolicy Apostol-
skiej schlebiał Założycielowi4, ale od-
czuwał on, że pod pewnymi względami 

była to strata dla Zgromadzenia, którego 
liczebność była jeszcze ograniczona. 
Proszono go o kilku najlepszych, ludzi 
utalentowanych i mądrych, dobrych ad-
ministratorów, których przywiązanie do 
stowarzyszenia było wypróbowane. Za 
życia Założyciela sześciu oblatów zosta-
ło powołanych na biskupów: Hippolyte 
Guibert (1842), Eugène Guigues (1848), 
Alexandre Taché (1851), Jean-François 
Allard (1851), Étienne Semeria (1858) 
i Vital Grandin (1859).

Z drugiej strony, tak jak to było w jego 
przypadku, chodziło o rozwój Kościoła 
i Zgromadzenia. Dlatego też ojcu rodzi-
ny wystarczyło, by przemówił papież, 
aby pójść za jego wolą. Później uznawał 
on, że w niektórych przypadkach te no-
minacje były opatrznościowe i zapew-
niały przetrwanie misji powierzonych 
tym biskupom. W 1847 roku pisał do 
ojca Guiguesa, co do którego nominacji 
z początku się wahał: „Widzę w two-
im wyniesieniu życzliwe zrządzenie 
Opatrzności względem naszego Zgro-
madzenia [...], dziękuję dobremu Bogu 
za to, że przygotował twoje wyniesienie 
w swej wszechmocnej mądrości”5. A w 
związku z nominacją biskupa Tachégo, 
kiedy to zadecydował już o odwołaniu 
oblatów znad Rzeki Czerwonej, pisał: 
„Skoro Wikariusz Jezusa Chrystusa 
wybrał jednego z naszych, by prowa-
dził ten rodzący się Kościół, my go nie 
opuścimy”6.

Pierwszym odruchem wybranych 
jest poczucie niegodności. Biskup Mar-
sylii nie chce słyszeć, by o tym mówio-
no. Poleca im posłuszeństwo, ufność 
i prostotę. Do biskupa Allarda pisze: 
„Trzeba pokornie poddać się temu, co 
Bóg zadecydował przez głos swojego 
Wikariusza i odpowiedzieć z ufnością 
i prostotą: Ecce adsum [...]. Kroczenie 
drogą posłuszeństwa jest pocieszające”7. 
Do ojca Semerii pisze: „Tej ciężkiej 
godności nie zawdzięczasz swej osobi-
stej zasłudze; jest to po prostu stanowi-
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sko, na którym Zgromadzenie albo ja – 
jeśli chcesz – Ciebie postawiłem. Gdy-
byś był zakonnikiem bez cnoty, bez 
zdolności, nie poleciłbym Ci tak ważnej 
misji [...]. Popieram Cię, albo mówiąc 
lepiej, nalegam na to jedynie dla więk-
szego dobra waszej misji oraz ze wzglę-
du na chwałę i większą niezależność 
Zgromadzenia”8. I wreszcie w liście do 
ojca Grandina czytamy: „Widzę stąd, jak 
Ojciec leży twarzą do ziemi, wylewa łzy, 
odpycha w pokorze pontyfikalną koronę,
która będzie włożona na Ojca głowę. 
Niech się Ojciec uspokoi! Jest ona Ojcu 
nakładana przez posłuszeństwo (...)”9.

Mianowani biskupi utrzymują prze-
de wszystkim, że chcą pozostać oblata-
mi. Założyciel odpowiada im w sposób 
zdecydowany. „Nikt nie jest bardziej bi-
skupem niż ja – mówi do ojca Tachégo 
– i z pewnością nikt też nie jest bardziej 
oblatem. Czyż nie znam ducha, którym 
chciałem natchnąć moje Zgromadzenie? 
Będziesz biskupem, ja tego chcę; nie zo-
bowiązuj mnie, by o tym pisać do papie-
ża. Dzięki temu będziesz jeszcze bar-
dziej oblatem [...]”10. „Biskupstwo nie 
przeszkadza być prawdziwym oblatem. 
Wierzę, że jestem oblatem bardziej niż 
ktokolwiek inny, i sądzę, że moje obo-
wiązki biskupie na tym wcale nie cier-
pią. Tak jak ja, będzie Ojciec prawdzi-
wym (oblatem) i – mam nadzieję – god-
nym biskupem”11.

Biskup Taché w swoich pamiętni-
kach dobrze wyraża to, co odczuwali bi-
skupi, członkowie rodziny oblackiej: 
„Będąc biskupem, nie przestaje się być 
oblatem. Założyciel Zgromadzenia po-
wiedział to tym wszystkim, którym ka-
zał przyjąć biskupstwo [...]. Oblaci pro-
mowani na biskupów zostawali nimi nie 
dlatego, że uważano ich za buntowni-
ków w Zgromadzeniu; wprost przeciw-
nie, ich poświęcenie i przywiązanie do 
rodziny zakonnej, która ich przyjęła, po-
zwoliło im przyjąć biskupstwo pod wa-
runkiem, że ta droga matka będzie nadal 

ich otaczać swoją czułością i ufnością 
(...). Choć jestem biskupem, pozostaję 
na zawsze oblatem Maryi Niepokalanej, 
oblatem z prawa, oblatem z serca, obla-
tem w istocie”12.

Aby zaznaczyć tę więź ze Zgroma-
dzeniem, Założyciel poleca swoim sy-
nom biskupom, by swoją przynależność 
oblacką uwydatniali w herbach i podpi-
sach.

Zasady, które prowadziły biskupa de 
Mazenoda do wyrażenia zgody na wy-
niesienie swoich współbraci do stanu 
biskupiego, zostały przyjęte przez kapi-
tułę generalną w 1879 roku i zapropono-
wane jako normy na przyszłość: „po-
trzeby naszych misji” i w ostateczności 
„wola Ojca Świętego”. W innych przy-
padkach „pragniemy pozostać w skrom-
ności naszego powołania” – stwierdza 
ojciec Joseph Fabre13.

Od początku i przez szereg lat wielu 
misyjnych biskupów oblackich było rów-
nocześnie przełożonymi kościelnymi 
i zakonnymi. Był to jeden ze sposobów 
przypomnienia im o ich przynależności 
do Zgromadzenia. Jednakże ta podwójna 
władza nie zawsze była dobrze określona. 
Prowadziło to często do konfliktu intere-
sów, a zatem i do przykrych sytuacji, tak 
w odniesieniu do osób, jak i do dóbr, na 
przykład w Kanadzie czy w Afryce Połu-
dniowej. Było to czasami powodem spe-
cjalnych wizytacji kanonicznych. Prowa-
dziło to też do umów między diecezjami 
a Zgromadzeniem, by w ten sposób chro-
nić odpowiednie prawa i ułatwić dobre 
relacje. Na ogół porozumienia te gwaran-
tują szacunek, dobry porządek i harmo-
nijny rozwój działalności apostolskiej. 
Zgodnie z duchem biskupa de Mazenoda, 
zawsze jednak uznają w biskupie pierw-
szego odpowiedzialnego za misję, wyra-
żają dyspozycyjność oblatów, by służyć 
Kościołowi lokalnemu w określonych 
i zatwierdzonych przez biskupa zada-
niach. Z drugiej zaś strony, biskup przyj-
mujący do siebie oblatów uznaje właści-
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wy charakter Zgromadzenia i zobowiązu-
je się je respektować, popierać i chronić. 
Pomaga on w poznawaniu charyzmatu 
Zgromadzenia i sprzyja rekrutacji powo-
łań.

Z Instrukcji na temat misji zagra-
nicznych dołączonej do Konstytucji 
i Reguł z 1853 roku i z wyjaśnień wnie-
sionych przez kapituły z 1873, 1898 
i 1907 roku powstało prowizoryczne 
Statutum pro missionibus, zredagowane 
na prośbę Stolicy Apostolskiej i zatwier-
dzone przez Świętą Kongregację Roz-
krzewiania Wiary w 1912 roku. To Sta-
tutum będzie obowiązywało aż do 1934 
roku, kiedy to po dokładnym przejrzeniu 
zostało definitywnie zatwierdzone 30
stycznia tegoż roku i ogłoszone przez 
ojca Théodore’a Labourégo, superiora 
generalnego, listem z 6 stycznia 1935 
roku. Skutkiem tego pewne trudności 
natury administracyjnej stały się przed-
miotem szczegółowych kontraktów za-
wieranych z dziewięcioma wikariatami 
apostolskimi, które zostały zatwierdzo-
ne przez Świętą Kongregację Rozkrze-
wiania Wiary 12 kwietnia 1940 roku. 
W późniejszym czasie kapituły z 1947 
i 1959 roku przypomniały o ważności 
wiernego przestrzegania Statutum.

Jednakże z racji przemian w Koście-
le w następstwie Soboru Watykańskie-
go II, Kongregacja do spraw Ewangeli-
zacji Narodów w instrukcji z 24 lutego 
1969 roku zażądała ponownego staran-
nego przestudiowania relacji między or-
dynariuszami miejsca i instytutami mi-
syjnymi. Studium takie doprowadziło do 
wydania dyrektyw administracji gene-
ralnej w 1972 i 1973 roku14. Wreszcie 
w 1978 roku w szerszej perspektywie 
pojawił się dokument pod tytułem Mu-
tuae relationes, wydany wspólnie przez 
Kongregację do spraw Zakonnych i In-
stytutów Świeckich oraz przez Kongre-
gację do spraw Biskupów, który określił 
wzajemne relacje między biskupami 
i zakonnikami w Kościele.

 III. OBLACI – LUDZIE BISKUPÓW

Oblaci – „ludzie biskupów”, „w służ-
bie biskupów” to częste wyrażenia Zało-
życiela zawarte w listach do pasterzy die-
cezji, do których zamierzał wysłać obla-
tów, jak też w listach kierowanych do sa-
mych misjonarzy. „Są oni w swej istocie 
ludźmi biskupów. Właśnie w tym celu ich 
założyłem i dzięki Bogu są oni wszyscy 
przeniknięci tym duchem właściwym ich 
Instytutowi”15. „Nasi misjonarze są kapła-
nami najbardziej oddanymi biskupom”16. 
„Nasi oblaci zostali ustanowieni specjalnie 
do służby biskupom (...)”17.

Wypowiedzi te wyrażają oddanie się 
Kościołowi, które powinno charaktery-
zować oblatów. Bezwarunkowe przy-
wiązanie Założyciela do papieża i Sto-
licy Apostolskiej oraz jego bardzo żywe 
przeświadczenie o godności i władzy bi-
skupów rozbudziły w nim pragnienie, by 
jego synowie byli „ludźmi papieża i bi-
skupów, czyli ludźmi Kościoła, mężami 
Bożymi”18. Pod koniec życia stwierdzi 
on jeszcze, że Bóg natchnął go, by za-
łożył Zgromadzenie „tylko na służbę 
biskupom, w czasie kiedy odczuwali 
oni wielką potrzebę współpracowników 
w diecezjach pozbawionych wsparcia”19. 
Ta troska, podejmowana często przez na-
stępców Założyciela i okazywana przez 
wielu jego synów w ciągu naszej histo-
rii, stanowi cenny element oblackiego 
dziedzictwa.

Pierwsi pasterze swojego ludu, bi-
skupi, są ustanowieni przywódcami 
i ojcami pracowników ewangelicznych, 
którzy przybywają ich wspomagać. 
Oblaci uznają w nich tych, którym za-
wdzięczają swoją misję: „Istniejemy tyl-
ko przez nich i dla nich [...], by ulżyć ich 
trosce poprzez wszystkie wysiłki wyni-
kające z naszej gorliwości”20.

Eugeniusz de Mazenod wymaga więc, 
by oblaci uznawali autorytet biskupów 
za zasadę swego apostolatu. Będą oni 
chętnie przyjmować od pasterza diecezji 
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wskazania dotyczące ich posługi i będą 
działać jedynie według jego zapatrywań 
oraz woli i do niego będą się kierować 
w swoich trudnościach. „[...] znają oni 
wartość posłuszeństwa wobec przedsta-
wiciela Boga w diecezji”21.

Ale obok posłuszeństwa i służby re-
lacje między biskupem i misjonarzami 
powinny być serdeczne jak między oj-
cem i synami. „Uważamy biskupów za 
naszych ojców od momentu, w którym 
nas adoptują; ich diecezja staje się naszą 
rodziną i mogę zapewnić, że te adopto-
wane dzieci rywalizują z każdym o mi-
łość i oddanie”22. Eugeniusz de Mazenod 
zapewnia o tej życzliwej serdeczności 
biskupa Montrealu, gdzie zamierza po-
słać pierwszych oblatów: „My wszyscy 
należymy całkowicie do Księdza Bisku-
pa. Więzy miłości, które nas jednoczą, 
nie mogłyby być ściślejsze, dlatego 
z całą ufnością polecam Księdzu Bisku-
powi naszych umiłowanych misjonarzy. 
Wyjeżdżają oni z pełnym zapałem, goto-
wi wspierać z całych sił duszpasterskie 
troski Księdza Biskupa. Proszę pamię-
tać, że Ksiądz Biskup zaadoptował ich 
jako swoje dzieci; Ksiądz Biskup nie bę-
dzie mieć kapłanów bardziej uległych 
i oddanych niż oni”23. Biskup Marsylii 
uważał biskupa Montrealu za „kochają-
cego ojca, traktującego sprawy Zgroma-
dzenia jak swoje własne”24.

Idea biskupiego ojcostwa jawi się 
jako zasadnicza i wyrażająca postawę 
zarówno biskupów, jak i misjonarzy. Je-
śli pierwsi są pasterzami i ojcami, to dru-
dzy obowiązani są żywić do nich uczu-
cie oddanych synów, być ich pomocni-
kami 25, narzędziami w ich rękach26, 
obrońcami ich autorytetu27.

Artykuł 1 Konstytucji z 1982 roku 
stwierdza, że wezwania Boże są słyszalne 
poprzez potrzeby zbawienia ludzi, ale od-
powiedź oblatów powinna być inspiro-
wana wytycznymi pochodzącymi od pa-
pieża i biskupów. Tradycję Zgromadzenia 
cechuje miłość do Kościoła i współpraca 

z jego pasterzami. Ale jeśli – jak biskup 
de Mazenod pisze do ojca Jeana Viali – 
„nigdy nie powinno brakować szacunku 
należnego biskupowi, nawet wówczas, 
gdy istnieje powód do skargi na niego”28, 
to „nie znaczy – jak przypomina on ojcu 
Pascalowi Ricardowi – że macie rezyg-
nować ze swych słusznych praw i po-
wstrzymywać się od robienia uwag, które 
uważacie za odpowiednie”29.

Dokument kapituły generalnej z 1986 
roku pod tytułem Misjonarze we współ-
czesnym świecie stwierdza, że stając wo-
bec „wezwania, by w pomysłowy spo-
sób dać odpowiedź na nowe potrzeby” 
(87), oblaci doświadczają czasami na-
pięć w relacjach z przełożonymi Kościo-
łów lokalnych. Te napięcia w niektórych 
przypadkach pochodzą z odmiennego 
rozumienia natury Kościoła i pojmowa-
nia potrzeb duszpasterskich. Inne napię-
cia rodzą się z konkretnych okoliczno-
ści, osób i miejsc.

Opublikowanie Mutuae relationes 
w 1978 roku stało się dla oblatów okazją 
do oceny ich relacji z Kościołami lokal-
nymi. Superior generalny, ojciec Fernand 
Jetté, zaprosił ich zatem do tego, sugeru-
jąc, by zadać sobie pytanie, w jakim stop-
niu włączają się oni we wspólne duszpa-
sterstwo diecezjalne i w jakim stopniu są 
„swego rodzaju stałym wezwaniem na 
rzecz grup najbardziej opuszczonych”30. 
Zawsze jednak, tak dla Założyciela jak 
i dla pierwszych oblatów, którzy chcieli 
być współpracownikami Zbawiciela i po-
ciechą oraz nadzieją strapionego Kościo-
ła, misjonowanie dokonuje się przez po-
korną i szlachetną służbę biskupom, pa-
sterzom ludu Bożego.

ALEXANDRE TACHÉ
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 I. HISTORIA I ROZWÓJ POWOŁA-
NIA BRATA OBLATA1

 1. W CZASACH ZAŁOŻYCIELA, 1816- 
-1861

 a. Ustawodawstwo i życie braci od 
1816 do 1861 roku

Wydaje się, że zakładając fundamen-
ty pod przyszłe Zgromadzenie Misjona-
rzy Oblatów Maryi Niepokalanej, Eu-
geniusz de Mazenod nie wyjawił swym 
kilku współbraciom kapłanom całej 
rozciągłości swoich zamiarów, z wyjąt-
kiem – być może – księdza Henry’ego 
Tempiera, któremu w pierwszym liście 
z 9 października 1815 roku pisał: „[...] 
będziemy żyć wspólnie w domu, jaki 
zakupiłem, kierując się regułą, którą 
obierzemy za wspólną zgodą, czerpiąc 
do niej materiał ze statutów świętych: 
Ignacego, Karola (dla oblatów), Filipa 
Neriego, Wincentego à Paulo i błogosła-
wionego Alfonsa Liguoriego”2.

Trzy lata później ułożył Konstytucje 
i Reguły (w Saint-Laurant du Verdon 
między 2 a 16 września) i przesłał je do 
zatwierdzenia członkom Stowarzyszenia 
z okazji pierwszej kapituły generalnej 
24 października 1818 roku. Kapitulanci, 
zainteresowani przede wszystkim proble-
mem ślubów, nie oponowali i bez wątpie-
nia ledwo zauważyli, że w pięciu artyku-
łach była mowa o braciach jak o czymś 
oczywistym. Wszak zgromadzenia za-
konne, jakie znał de Mazenod – szcze-

gólnie redemptoryści – miały w swych 
szeregach zarówno ojców, jak i braci.

Nigdzie jednak w tym pierwszym 
tekście Reguły Założyciel nie mówi, że 
odtąd Stowarzyszenie będzie się składać 
z ojców i braci. Można więc powiedzieć, 
że ci ostatni weszli prawnie do Zgroma-
dzenia jakby na palcach, nie dając mó-
wić o sobie. W każdym razie w Regule 
dwie strony pozostały puste – w miejscu 
przewidzianym na przepisy dla braci.

Pierwsze ogólne prawodawstwo do-
tyczące braci wyprzedziło więc ich ist-
nienie, które zaczęło się również w spo-
sób bardzo dyskretny.

Pierwszy brat nowicjusz, Ignace Voi-
tot, wstąpił do Stowarzyszenia w Notre- 
-Dame de Laus około roku 1820. Ale do-
piero w 1828, dwa lata po zatwierdzeniu 
Reguły złożył pierwsze śluby brat Jean- 
-Bernard Ferrand, który też pierwszy zło-
ży śluby wieczyste w 1834 roku, blisko 
20 lat po założeniu Zgromadzenia3.

Pierwszy regulamin albo paragraf, za-
wierający 29 artykułów Reguły dotyczą-
cych braci, został ułożony przez ojca 
Tempiera po przyjęciu pierwszego nowi-
cjusza. Zawierał on streszczenie Reguły 
z roku 1818 z artykułem pierwszym, któ-
ry ostatecznie obwieszczał istnienie braci 
w Zgromadzeniu, oraz trzy artykuły napi-
sane przez samego Założyciela, w któ-
rych jasno wyrażał swoją intencję4.

Artykuł pierwszy brzmi: „Stowarzy-
szenie zgadza się, by przyjmować męż-
czyzn dobrej woli, którzy – pozbawieni 
nieodzownej wiedzy, by być misjona-
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rzami, i nie zamierzający jej zdobywać 
– pragną jednak skutecznie pracować 
nad swoim zbawieniem pod kierunkiem 
świętych Reguł Instytutu i wypełniając 
te zadania, jakie w zakonach bywają po-
wierzane tym, których nazywa się braćmi 
konwersami”.

Artykuły napisane przez Założyciela 
brzmią następująco:

„Artykuł 11: Na braci konwersów 
nie można patrzeć niczym na służących. 
Są oni członkami Instytutu, którym 
powierza się prace fizyczne tak jak in-
nym członkom zajęcia wznioślejsze na 
wspólną korzyść Stowarzyszenia i Koś-
cioła”.

„Artykuł 12: Będą więc jadali w re-
fektarzu i będą brali udział we wszyst-
kich ćwiczeniach zgodnych z ich zaję-
ciami i właściwych ich rodzajowi wie-
dzy”.

„Artykuł 13: Podobnie wszystkie 
punkty Reguły, które mogą się do nich 
odnosić, należy do nich zastosować, 
a oni są zobowiązani przestrzegać ich 
tak samo dokładnie, jak inni członkowie 
Instytutu”.

Znamy zarys ustaw dotyczących bra-
ci w latach 1818-1821. 

Przed ostatecznym zatwierdzeniem 
Reguły w 1826 roku dorzucono jednak 
kilka artykułów na temat ojca duchow-
nego braci, a w drugim wydaniu z 1853 
roku dodano do artykułu pierwszego jed-
ną linię, w której czytamy: „Stowarzysze-
nie zgadza się przyjmować [...] mężczyzn 
[...], którzy chcą spełniać te funkcje, jakie 
w zakonach są zarezerwowane dla tych, 
których nazywa się braćmi konwersami, 
oraz uczyć dzieci biednych, gdy to uzna 
się za stosowne”.

Chodzi tutaj o pewien punkt, w któ-
rym życie uprzedziło ustawodawstwo. 
Już bowiem w latach 1850-1853 bracia 
nauczali w Kanadzie i w Anglii. Między 
rokiem 1841 a 1861 co najmniej 25 braci 
uczyło katechizmu również we Francji, 
w Vico i na Sri Lance5.

Po roku 1841 bracia tak się zespolili 
ze Zgromadzeniem, że biskup de Maze-
nod w miarę możliwości umieszczał ich 
we wszystkich domach we Francji i wy-
syłał z wszystkimi ekipami misjonarzy. 
W 1834 roku dwóch ojców i brat Ferrand 
zostało wysłanych na Korsykę, w 1841 
czterech ojców oraz bracia Basile Fa-
stray i Louis Roux do Kanady, w 1845-
46 dwóch ojców i brat Louis Dubé do re-
jonu Czerwonej Rzeki, w 1847 czterech 
ojców i brat Célestin Verney do Oregonu 
oraz trzech ojców i brat Gaspard de Stef-
fanis na Sri Lankę, w 1849 dwóch ojców 
i brat Augustin Chalvesche do Algierii, 
w 1851 czterech ojców i brat Joseph 
Compain do Natalu itd.6 Było zresztą co-
raz więcej powołań na braci po przyjęciu 
misji zagranicznych. W dniu śmierci Za-
łożyciela było 87 braci na 414 oblatów, 
czyli 20 procent stanu osobowego Zgro-
madzenia.

W przypisku do Reguły z 1853 roku 
na temat misji zagranicznych biskup de 
Mazenod nie zapomniał o braciach; ot-
worzył im nawet nowe pole apostołowa-
nia, żądając, aby na żadnej misji kapłan 
nie był sam, lecz aby mu towarzyszył 
przynajmniej jeden brat. Dodawał, że 
oblaci winni zajmować się nauczaniem 
młodzieży i starać się doprowadzić 
szczepy koczownicze do zrezygnowa-
nia ze zwyczaju życia wędrownego, 
do wybierania sobie miejsc, w których 
nauczą się budować domy, uprawiać 
ziemię i przyswajać sobie podstawowe 
zdobycze cywilizacji...: „Superiorowie 
– pisze dalej – nie omieszkają dołączyć 
do ojców braci, którzy są już zaprawie-
ni do różnych zawodów i dzięki temu 
mogą nie tylko pomagać, lecz także 
zastępować ojców w tej dziedzinie ich 
działalności”7.

Kapituła z 1850 roku i Reguła z 1853 
zmodyfikowały trzeci punkt dotyczący
braci. Zniesiono artykuł zaczerpnięty 
z Reguły świętego Alfonsa, który przewi-
dywał we wspólnotach maksimum12 ka-
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płanów i 7 braci8. Siedmiu braci rzeczy-
wiście wystarczało do materialnego 
utrzymania domu, ale w perspektywie 
misjonarskiej, w jakiej po 1841 roku co-
raz bardziej ustawia się Założyciel, liczba 
braci w jakimś domu może przewyższać 
liczbę ojców, o ile wymaga tego praca 
misjonarska. Stąd wiele domów, wiele 
wikariatów misyjnych, a nawet prowin-
cja niemiecka w swych początkach liczy-
ły więcej braci niż ojców.

Zainteresowanie braćmi nauczający-
mi i liczba braci wykonujących tę pracę 
była tak duża, że na kapitule w 1856 roku 
proponowano stworzyć w Zgromadzeniu 
specjalną gałąź, różną od ojców i braci 
konwersów w celu dania im specjalnej 
formacji. Kapitulanci sprzeciwili się jed-
nak temu z powodu dużych trudności 
w uregulowaniu stosunków takich bra-
ci z braćmi konwersami we właściwym 
znaczeniu, ale zgodzono się, żeby bracia, 
którzy będą mieli dane ku temu, mogli 
być powoływani do posługi nauczania9.

 b. Bracia, jakich chciał Założyciel

– W czasach Założyciela brat ma 
w Zgromadzeniu wszystkie tradycyj-
ne cechy, jakie charakteryzują braci 
w instytutach kleryckich od XVI do 
XIX wieku. Biskup de Mazenod czer-
pał bowiem natchnienie z Reguł i ducha 
pięciu założycieli: świętego Ignacego, 
Wincentego à Paulo, Filipa Neriego, 
Karola Boromeusza i przede wszystkim 
Alfonsa Liguoriego.

Brat oblat nawiązuje również do tra-
dycji monastycznej przez uczestnicze-
nie w świętym oficjum (małe oficjum),
do którego zobowiązani są ojcowie, 
a także przez dzielony z ojcami obo-
wiązek odtwarzania wszystkich cnót 
zakonów, które przestały istnieć w cza-
sie rewolucji. Zgromadzenie bowiem 
wśród swych celów miało zastąpienie 
zniesionych zakonów. Bez wątpienia 
Założyciel wpadł na ten pomysł powrotu 

do źródeł dzięki kontaktom, jakie miał 
w latach 1812-1815 ze swym służącym, 
niejakim bratem Maurem, kamedułą 
wypędzonym ze swego klasztoru przez 
Napoleona.

– Bracia są częścią Zgromadzenia 
tak jak ojcowie, a duch rodzinny, któ-
ry z woli Założyciela miał panować 
w Zgromadzeniu, powinien także być 
zasadniczą normą stosunków między 
ojcami i braćmi. Pod każdym względem 
okazywał on im swoje zainteresowanie, 
troskę o ich zdrowie, a nade wszystko 
o ich postęp duchowy.

W instytutach kleryckich różnica 
między ojcami i braćmi była jednak za-
wsze różnicą klasy społecznej. W związ-
ku z tym u Założyciela zauważa się coś 
bardzo swoistego, jakąś charakterystycz-
ną dla niego dychotomię, na przykład 
między bardzo ciężką pokutą cielesną, 
jak u mnichów, a pokutą serca, woli 
i prac życia aktywnego; między bardzo 
wymagającym życiem modlitwy i kon-
templacji a życiem przepełnionym dzia-
łalnością apostolską. Dla braci życie 
jako synów rodziny z jednej strony, 
a z drugiej liczne nierówności. Istotnie, 
bracia nie byli na równi z ojcami w mod-
litwach za zmarłych, nie posiadali całe-
go tekstu Reguły; ostatni z nowicjuszy 
scholastyków był wyższy w godności od 
braci i robił im uwagi na kulpie; bracia, 
nawet bracia nauczający, nie jadali przy 
stole ojców, nie spędzali rekreacji z ojca-
mi, nie mieli żadnego głosu doradczego 
itd. Chodziło tu o wówczas całkiem nor-
malne różnice porządku socjologiczne-
go, ale biskup de Mazenod, syn szlache-
cki, który odziedziczył ducha porządku 
i hierarchii swej klasy społecznej, mu-
siał wyciągać surowe konsekwencje 
z wyższości kapłaństwa.

– Środki powzięte dla zapewnienia 
powołań poważnych i nadprzyrodzo-
nych: a. poważne – wymaganie sześciu 
lat ślubów czasowych, wbrew ówczes-
nym zwyczajom, z wyjątkiem istnie-
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jących u braci szkół chrześcijańskich; 
b. nadprzyrodzone – przez rekolekcje 
przygotowujące do ślubów, mianowanie 
ojca duchownego odpowiedzialnego za 
formację i sprawy duchowe braci, póź-
niejsza korespondencja z braćmi celem 
zachęcenia ich do doskonałości.

– Zasada, według której bracia po-
winni być zatrudniani stosownie do 
swych zdolności i dopuszczenie do bez-
pośredniego apostolatu zwłaszcza w na-
uczaniu i katechizacji. Dzięki temu bi-
skup de Mazenod zasługuje na miano 
prekursora.

Podsumowując, trzeba powiedzieć, 
że jeśli Założyciel skopiował wzory, to 
nie były to kopie dokładne; umiał być 
oryginalny; nie robił też kopii skostnia-
łych i martwych; potrafił się przystoso-
wać i zastosować Regułę do wymagań 
życia i rozwoju Instytutu.

 2. BRACIA OD 1861 DO 1961 ROKU

Po roku 1861 przez sto lat żyli bracia 
Konstytucjami i Regułami oraz inspi-
racją Założyciela. Jednak powoli i bez 
wstrząsów dokonywała się ewolucja, 
która miała swe źródło w życiu i po-
trzebach Kościoła, a nie w teologicz-
nych rozważaniach czy w teoretycznych 
planach10.

Oto kilka danych zaczerpniętych z bi-
bliografii przygotowanej przez ojca Yvo-
na Beaudoina oraz referencje, które moż-
na odszukać w „Missions”, dość wiernym 
zwierciadle historii Zgromadzenia.

 a. Liczba braci, rekrutacja i formacja

 – Statystyki
Za życia Założyciela aż do roku 1841 

powołania na braci były bardzo rzadkie, 
ale później osiągnęły rytm i procent, któ-
ry pozostał prawie taki sam w ciągu stu 
pięćdziesięciu lat.

W chwili śmierci Założyciela bracia 
stanowili 20% personelu oblackiego, 

18% w 1899, a prawie 25% w 1933 roku. 
W 1964 roku, gdy całkowita liczba obla-
tów była największa, to znaczy wynosiła 
7526, braci było 1309, czyli około 17%. 
W 1987 roku nie było ich więcej niż 
14%, to znaczy 728 na 5431 oblatów.

 – Rekrutacja
Werbunek na braci rzadko przepro-

wadzano w sposób metodyczny, mimo 
że przełożeni wszystkich misji zawsze 
domagali się braci od administracji ge-
neralnej.

Postulanci wstępowali do Zgroma-
dzenia przede wszystkim dzięki kon-
taktom z głosicielami misji parafialnych
i z misjonarzami. W czasie słynnego ob-
jazdu Europy w poszukiwaniu powołań 
od 1846 do 1848 roku ojciec Jean-Clau-
de Léonard odwiedzał tylko seminaria 
i w ciągu dwóch lat skłonił do wstąpie-
nia około setki, ale faktycznie byli to tyl-
ko scholastycy11.

W sprawozdaniu na kapitułę gene-
ralną w 1873 roku prowincjał północnej 
prowincji francuskiej żali się na znikomą 
liczbę powołań na braci z powodu prawa 
wojskowego oraz niewielkiego wysiłku, 
aby je odkryć.

Prowincjał z Kanady przyznaje, że 
wówczas był tylko jeden brat Kanadyj-
czyk z wieczystymi ślubami, a nie było 
ani jednego w Stanach Zjednoczonych. 
Oświadcza przy tym, że przyczyna tego 
leży w „negatywnym nastawieniu w 
Ameryce do służby, z jaką dość łatwo 
kojarzy się stan naszych braci”12.

W 1883 roku biskup Vital Grandin 
podejmuje kroki, aby zdobyć braci. Wy-
daje list pastoralny wespół z biskupami 
prowincji Quebec, w której było wów-
czas przeszło dwie trzecie katolików 
kanadyjskich. W liście tym jest mowa 
o zbieraniu funduszów na jego misje 
i o powołaniu braci. Czytamy tam mię-
dzy innymi: „[...] ci młodzi wybrańcy 
Pana [...] zostaną przyjęci z otwartymi 
ramionami (do nowicjatu w Lachine) 



32BRACIA

i nauczą się w milczeniu, pokorze i sa-
mozaparciu poświęcenia dla zbawienia 
biednych dzikusów [...]. Staną się cen-
nymi pomocnikami misjonarza, ucząc 
dzieci lasu pracy pod okiem Bożym 
i stawania się użytecznymi dla społe-
czeństwa. Wspaniała misja w świetle 
wiary! Piękne powołanie w oczach ludzi 
[...]”13.

Aż do roku 1950 nieczęsto porusza 
się sprawę rekrutacji braci, ale w tym celu 
regularnie publikuje się wiele prac, po-
cząwszy od Nieznanych Apostołów ojca 
Pierre’a Duchaussoisa, wydanych w 1924 
roku. Książka ta cieszyła się wielkim po-
wodzeniem i została przetłumaczona na 
wiele języków. W tym też celu ukazało 
się dziesięć biografii braci14.

W sprawozdaniach na kapitułę gene-
ralną z 1953 roku wielu prowincjałów 
mówi jednak o braku braci albo o ich po-
deszym wieku. Ale dopiero na kapitule 
z 1959 roku widzi się po raz pierwszy 
szerokie zatroskanie o braci w wielu 
prowincjach Europy, Stanów Zjedno-
czonych i zachodniej Kanady: znikoma 
liczba wstępujących braci, słaba wy-
trwałość, poszukiwanie nowych rozwią-
zań. W tym samym czasie wspaniała re-
krutacja na braci istnieje jeszcze we 
wschodniej Kanadzie i w Niemczech, 
gdzie zajmuje się nią kilku ojców, a w 
Hűnfeldzie oraz w Rougemont w Kana-
dzie istnieją szkoły wyspecjalizowane 
w formacji braci.

 – Formacja
W tym okresie, a przede wszystkim 

przed ostatnią wojną, formacja braci 
niezbyt zajmowała przełożonych. Bar-
dzo mało mówi się o formacji zawo-
dowej, nie licząc kapituł generalnych 
z XIX wieku poruszających sprawę 
braci wychowawców. Formacja zakon-
na odbywa się w nowicjacie, a później 
przeważnie jest pozostawiona inicjaty-
wie ojców duchownych w różnych do-
mach.

Pierwszy tekst, mający jakieś znacze-
nie w tym względzie, znajduje się w pro-
jekcie okólnika ojca Euloge’a Blanca na 
temat braci  z 1939 roku. Powiedziano już 
w nim, że bracia powinni otrzymać taką 
samą formację jak scholastycy i że po-
winna ona być kontynuowana po nowi-
cjacie.

Począwszy od 1950 roku, prowincja 
niemiecka, wschodniokanadyjska i wło-
ska, które mają dużo braci, podejmują 
konkretne poczynania, aby dać im lep-
szą formację w szkołach specjalnych15. 
W 1951 roku sprawa nabiera w Zgroma-
dzeniu charakteru ogólnego dzięki an-
kiecie i sprawozdaniu ojca Daniela Al-
bersa, dyrektora generalnego do spraw 
studiów, na temat nowicjatów braci. 
Proponuje on szeroki program formacyj-
ny. W świetle sprawozdań przedstawio-
nych na kapitułach generalnych w 1953 
i 1959 roku wszędzie widać starania 
podejmowane w tym kierunku. W 1962 
roku było już dziewięć szkół zawodo-
wych dla braci16.

 b. Zajęcia braci i ich apostolat

 – Prace ręczne
Na kongresie braci w 1985 roku oj-

ciec Jetté powiedział: „Dla mnie Zgro-
madzenie jest niepełne, jeśli brak mu 
braci”17. To prawda. W korespondencji 
przełożonych na przestrzeni całej historii 
oblackiej ważna, a nawet niezbędna rola 
braci jest zawsze podkreślana i chwalo-
na.

W 1958 roku ojciec Jean-Marie La-
rose opublikował długi artykuł o pra-
cach braci. Ich działalność podobnie jak 
działalność ojców rozwijała się na trzech 
płaszczyznach:

– działalność właściwa życiu zakon-
nemu, która polega na naśladowaniu 
Jezusa Chrystusa i na uświęcaniu się 
przez zachowanie Konstytucji i Reguł, 
oraz przez wypełnianie obowiązków  
stanu;
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– działalność wewnątrz wspólnoty; 
miłość braterska i troska o dom;

– działalność zewnętrzna; ewangeli-
zowanie ubogich.

Powrócimy jeszcze do życia zakon-
nego, które najbardziej leżało Założycie-
lowi na sercu. Korespondencja oblacka 
podkreśla nade wszystko nieodzowną 
rolę braci przy budowie domów, ich za-
biegi przy wyżywieniu wspólnot i czu-
wanie nad wszelkimi potrzebami mate-
rialnymi. Jeśli bada się przytaczane mo-
tywy, dla których chwali się nieodzowny 
udział braci w życiu wspólnot, to dwa 
lub trzy powracają ustawicznie.

Pierwszy – to ubóstwo. Bez braci 
nie byłoby dość pieniędzy na budowa-
nie, wyżywienie i utrzymanie wspólnot 
i dzieł. Przełożeni często zauważają, że 
postęp duchowy misji w dużej mierze 
wiąże się z ich postępem materialnym.

Drugim motywem, który się czę-
sto powtarza, jest to, że nie lubi się we 
wspólnotach zatrudniać kobiet, a zresz-
tą nigdy i nigdzie służący, mężczyźni 
czy kobiety, nie wykonują nawet poło-
wy roboty brata albo też na misji nie są 
wykwalifikowani do prac wyspecjali-
zowanych. Wreszcie misjonarze często 
mówią o użyteczności braci, nawet jeśli 
są chorzy; pozostają wtedy co najmniej 
towarzyszami pomniejszającymi samot-
ność, zmęczenie i niedostatki.

 – Prace umysłowe
Zgodnie z zasadą biskupa de Ma-

zenoda, według której trzeba każde-
mu pozwolić używać swych zdolności 
w służbie dla dobra wspólnego, wielu 
braci było ekonomami, sekretarzami, 
a przede wszystkim nauczycielami. 
Ojcowie Larose i Cosentino – jakkol-
wiek jeszcze powierzchownie – prze-
studiowali tę kwestię. W periodyku 
„Missions” mówi się często o braciach 
nauczycielach, zwłaszcza do końca mi-
nionego stulecia; przez szereg lat było 
ich przynajmniej 75 zatrudnionych w tej 

dziedzinie. Ale w 1958 roku ojciec Laro-
se doliczył się już tylko 20. Liczba braci 
wykonujących ten rodzaj pracy zmalała, 
gdyż wymagała zbyt specjalistycznego 
przygotowania, którego Zgromadzenie 
nie umiało dać, a po superioracie ojca 
Louisa Souliera nawet w pewnej mierze 
nie chciało dawać z obawy, by nie stwa-
rzać trzeciej klasy oblatów. W 1893 roku 
stwierdzono wręcz, że „współżycie braci 
nauczycieli z kapłanami w tym samym 
Zgromadzeniu zawsze sprowadzało fa-
talne rozdźwięki albo osłabienie ducha 
zakonnego”18.

W 1928 roku, wobec spadku liczby 
braci nauczających, usunięto z Reguły 
zdanie mówiące o nauczaniu, aby je za-
stąpić tekstem bardziej otwartym na 
apostolat. Czytamy w nim: „Stowarzy-
szenie zgadza się przyjmować do siebie 
mężczyzn [...], którzy będą wykonywać 
powinności zlecane w zakonach tym, 
których nazywa się braćmi konwersami 
[...] albo nawet pomagać misjonarzom, 
o ile przełożeni uznają to za wskazane” 
(art. 9)19.

 – Apostolat bezpośredni
Poza braćmi nauczycielami, którzy 

uczyli także katechizmu, niewielu braci 
sprawowało apostolat bezpośredni, jak 
na przykład przewodniczenie w czasie 
zebrań modlitewnych.

Ojciec Jean-Baptiste Honorat do-
bierał niekiedy jakiegoś brata do swych 
współpracowników podczas misji w die-
cezji Nîmes w 1829 roku. W 1868 roku 
biskup Henri Faraud przez trzy miesią-
ce pozostawił na misji Providence braci 
Alexisa Reynarda i Louisa Boisramégo 
jako jedynych odpowiedzialnych za 
sprawy doczesne i duchowe. W 1875 
roku nad jeziorem Caribou brat Célestin 
Guillet robił objazdy misyjne, aby prze-
wodniczyć na modlitwie odosobnionych 
grup. To samo w latach 1880-1890 ro-
bił w Good Hope brat Patrick Kearney. 
Nazywano go tak samo jak ojców: yal-
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tri. Niekiedy w parafiach, w domach
wychowawczych albo przeznaczonych 
na rekolekcje zamknięte, przełożeni za-
uważają, że bracia przykładem i życiem 
modlitewnym wywierają wielki wpływ, 
nawet duchowy, na wiernych albo na 
młodzież.

Bracia nigdy nie protestowali przeciw 
swemu małemu udziałowi w apostolacie 
bezpośrednim. Wydaje się bowiem, że 
w Zgromadzeniu ojcowie i bracia zawsze 
uznawali, że wszyscy są misjonarzami 
i apostołami ewangelizującymi ubogich, 
każdy na swój sposób i stosownie do  
zdolności. Piątego maja 1870 roku brat 
Boisramé, złota rączka na misji Provi-
dence, pisał do ojca Josepha Fabre’a, że 
czuje się szczęśliwy, zdobywając własne 
zbawienie przez pracę w miarę sił dla 
zbawienia biednych dzikusów.

W 1901 roku w sprawozdaniu o misji 
w Cumberlan w Keewatin ojciec Henri 
Boissin wychwala pracę brata obla-
ta na tej misji, pisząc: „Jego życie jest 
apostolstwem, apostolstwem modlitwy 
i dobrego przykładu, czasem nie mniej 
owocnym niż apostolat słowa”20.

W 1924 roku, w słynnej książce Nie-
znani apostołowie, ojciec Duchaussois 
pierwszy rozdział zatytułował: Zakonni-
cy; a drugi – Misjonarze. W tym drugim 
rozdziale pisał: „Brat jest misjonarzem 
jako stróż kapłana, lecz także jako towa-
rzysz, człowiek przykładu i rady, jako 
katechista, nauczyciel lub pracownik 
fizyczny”21.

Jest jeszcze wiele innych przykładów, 
cytowanych przez ojca Beaudoina, które 
mówią za siebie i dowodzą, że duch mi-
sjonarski wśród braci, a nawet ich bez-
pośrednia działalność apostolska nie są 
czymś nowym, powstałym po soborze.

 c. Synowie rodziny

W czasopiśmie Missions i w innych 
pismach nieczęsto spotyka się aluzje do 
faktu, że bracia są prawdziwymi synami 

rodziny. Założyciel tak bardzo nalegał na 
miłość braterską i okazywał ją wszyst-
kim, zarówno ojcom, jak i braciom, że 
stało się to tradycją rodzinną i nigdy za 
bardzo nie zastanawiano się nad pokor-
ną i podporządkowaną pozycją braci, 
długo traktowanych niczym członkowie 
niższej warstwy społecznej.

W 1864 roku podczas rekolekcji 
dla superiorów w Autun ojciec Marc de 
L’Hermite mówił: „I wy także, drodzy 
bracia konwersi, skromne i niezmordo-
wane dzieci rodziny, których cnoty po-
dziwiamy w milczeniu”22. Ciekawe, że 
jeszcze w 1939 roku ojciec Euloge Blanc 
w projekcie okólnika pisał o braciach, że 
są oni synami rodziny, ale że nie ma cał-
kowitej równości; bracia nie są po to, by 
sprawować władzę albo zarządzać. Koń-
czył jednak stwierdzeniem, że superio-
rowie nie zawsze mają dla braci dobroć 
Założyciela23.

Bariery społeczne stopniowo opada-
ły, zwłaszcza w małych komunitetach, 
gdzie na przykład bracia jadali przy sto-
le ojców. Pod tym względem surowiej 
było w XIX wieku. Z nekrologu brata 
Antoine’a Jouventa (+1885), który czę-
sto bywał jedynym bratem w małych 
wspólnotach, wynika, że przez część ży-
cia jadał przy stole sam24.

 d. Życie zakonne

Zauważono, że w Zgromadzeniu ka-
płani zaczynali być misjonarzami, aby 
następnie stać się zakonnikami; bracia 
przeciwnie, najpierw byli przyjmowani 
jako zakonnicy, aby lepiej pracować dla 
swego zbawienia, a następnie stali się 
misjonarzami.

Założyciel zawsze nalegał na prowa-
dzenie życia zakonnego przez braci. We 
wszystkich wspomnieniach pośmiert-
nych uwypukla się zresztą bardziej ich 
życie zakonne niż ich prace.

W korespondencji z administracją 
generalną superiorowie zazwyczaj wy-
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rażają zadowolenie z zakonnego życia 
braci i chwalą ich niezmordowane po-
święcenie. W 1863 roku biskup Jean- 
-François Allard, ciągle niezadowolony 
ze zbyt małego ducha zakonnego ojców, 
prosił ojca Fabre’a o przysłanie mu sześ-
ciu braci. „[...] Znam braci irlandzkich 
– tłumaczył – których mieliśmy w Kana-
dzie. Ożywia ich wspaniały duch. Takich 
właśnie chciałbym dla Basutosów”25. W 
korespondencji i sprawozdaniach często 
spotyka się takie wyrażenia jak: „podzi-
wiamy w milczeniu ich cnoty”, „nie-
zmiennie dobra wola”, „co za nieocenio-
nym skarbem jest brat wierny swemu 
powołaniu”, „godne podziwu... niezmor-
dowane poświęcenie” itp.

W 1904 roku z okazji złotego jubile-
uszu brata Rouxa, pierwszego brata ka-
nadyjskiego, arcybiskup z Saint-Bonifa-
ce, Adélard Langevin, mówił ogólnie 
o braciach: „Mężczyźni wierni i roztrop-
ni, godni całkowitego zaufania, godni 
powierzenia im troski o doczesne spra-
wy domu Bożego. Bracia to niezbędny 
i cenny składnik naszych wspólnot za-
konnych. Niezmiernie szacowni i ze 
względu na szlachetność bezgraniczne-
go poświęcenia i na prawość życia cał-
kowicie oddanego Bogu, podzielonego 
między modlitwę i pracę, w którym 
świat nie ma żadnego udziału”26.

W 1907 roku ojciec Scharsch, mó-
wiąc o założeniu domu w Engelport, pi-
sał: „O, nasi dobrzy bracia! Trudno tu 
wyrazić ich całkowite poświęcenie, ich 
ofiarne życie [...]”27. W sprawozdaniach 
na kapituły z 1953 i 1959 roku prowin-
cjałowie bez przerwy oddają hołd „po-
kornemu i ustawicznemu poświęceniu” 
braci, „ich ofiarnemu duchowi”, ich
wspaniałomyślności, duchowi zakonne-
mu, dzięki któremu odkrywają wartości 
swego życia jako daru z siebie dla Boga, 
niezależnie od dzieł i sytuacji28.

Jak można zauważyć w bibliografii
na temat braci, ojcowie duchowni ze 
wschodniej Kanady, począwszy od 1949 

roku, opublikowali wiele prac na temat 
duchowej formacji braci.

Mimo odejść i wszelkiego rodzaju 
problemów, jakie zdarzają się wszędzie, 
gdzie żyją ludzie, wielu braci osiągnęło 
wysoką doskonałość. W 1935 roku oj-
ciec Gérard Paris przeprowadził analizę 
pierwszych siedmiu tomów Notatek po-
śmiertnych. Stwierdza on, że według au-
torów tych notatek dziesięciu braci było 
uważanych za prawdziwych świętych, 
dwunastu za bardzo dobrych, a wielu in-
nych za dobrych. Równa się to co naj-
mniej połowie wspaniałych zakonników, 
a – jak mówił biskup de Mazenod o scho-
lastyku Louisie Morandinim – niektórzy 
z nich, gdyby byli jezuitami, byliby ka-
nonizowani.

 e. Szczęśliwi ze swego powołania

W przeszłości nie przeprowadzono 
żadnej ankiety podobnej do tej z lat 
1985-1986, aby zbadać, czy bracia byli 
szczęśliwi w swym powołaniu. Notatki 
pośmiertne w większości przypadków 
zdają się jednak na to wskazywać.

Oto interesująca anegdota na ten te-
mat. Pod koniec XIX wieku żył w Ma-
ckenzie słynny pastor protestancki imie-
niem Bompas, bardzo agresywny i bez 
przerwy walczący z misjonarzami katoli-
ckimi. W  1870 roku zetknął się z bratem 
Boisramém w Fort Simpson. Sam brat 
opowiada o tym spotkaniu: „Ponieważ 
Bompas marzy tylko o sporach i dys-
kusjach religijnych, ofiarował mi Nowy
Testament, aby móc ze mną dyskutować 
o Piśmie Świętym. Podziękowałem mu 
za dar i przeprosiłem, że go nie przyj-
mę, mówiąc mu, że nie umiem czytać 
po angielsku, że wcale nie studiowałem 
i że nie mam ochoty rozpoczynać z nim 
sporu. Wtedy zaczął się litować nad lo-
sem nas, biednych braci. Powiedział mi, 
że naprawdę budzimy litość, że jeste-
śmy jak niewolnicy katolickich księży 
itd. Odpowiedziałem mu: „Nie, proszę 
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pana, wcale nie jesteśmy niewolnika-
mi i nie jesteśmy traktowani jako tacy; 
a zresztą gdyby tak było, bylibyśmy 
nimi z własnej i nieprzymuszonej woli. 
Ojcowie nas nie szukali; przeciwnie, to 
my błagaliśmy, aby zechcieli nas przy-
jąć za pomocników w tym, co dotyczy 
spraw materialnych, podczas gdy oni 
zajmują się tym, co duchowe. Uważają 
nas i traktują jak swoich braci, a co wię-
cej jeszcze, uczestniczymy w ich zasłu-
gach. Oto, proszę pana, krótko mówiąc, 
czym jesteśmy i za kogo nas się uważa; 
niech więc pan przestanie się litować 
nad nami”29.

 3. BRACIA PO 1961 ROKU

Szybka ewolucja społeczeństwa po 
wojnie i postępujące zeświecczenie men-
talności przyczyniły się do wielkich 
zmian w życiu braci i w dotyczącym ich 
ustawodawstwie. Wszędzie podniósł się 
poziom formacji intelektualnej, umożli-
wiając prawie całej młodzieży uczęszcza-
nie do liceów i do szkół zawodowych 
oraz zdobywanie dyplomów. Z drugiej 
strony, wszędzie było widać rozwój du-
cha równości i braterstwa, który nie godzi 
się już z podziałami na klasy społeczne.

W Kościele mentalność zmienił So-
bór, wprowadzając nową wizję teolo-
giczną albo przynajmniej akcentując ele-
menty doktryny dotychczas nie dość pod-
kreślane. Na przykład, poszerzyło się 
pojęcie posłannictwa, które sprawia, że 
każdy chrześcijanin przez chrzest i bierz-
mowanie jest poniekąd misjonarzem, 
a tym bardziej brat, członek Zgromadze-
nia misyjnego; następnie promocja po-
sług laikatu chrześcijańskiego i kapłań-
stwa wiernych, a wreszcie dostęp do 
diakonatu dla mężczyzn świeckich, celi-
batariuszy lub żonatych.

 a. Kapituła z 1966 roku

Te zmiany w społeczeństwie i w Koś-
ciele wpłynęły na Zgromadzenie, które 

na kapitule w 1966 roku zupełnie zmo-
dyfikowało dawne Konstytucje i Reguły
dotyczące braci.

Ewolucja ta była chciana i propono-
wana w ciągu poprzednich lat szczegól-
nie w licznych artykułach ojca Larose’a, 
w analizie i w ważnym studium kry-
tycznym brata Cyrille’a Berniera z roku 
1965, a także w ankietach przeprowa-
dzonych przed kapitułą. Ojciec Léo De-
schâtelets napisał w okólniku z 1 maja 
1966 roku, że kapituła z tego roku miała 
do dyspozycji wiele dokumentów i trzy-
sta sugestii dotyczących braci.

Trzeba jednak przyznać, że zmiany 
Konstytucji i Reguł w 1966 roku były 
jeszcze bardziej teologiczne i psycholo-
giczne niż prawne30. Ojcowie Léo De-
schâtelets, Irénée Tourigny i Maurice Gil-
bert wydali w różnych pismach komenta-
rze do tych Konstytucji i Reguł i mocno 
podkreślili najważniejsze zmiany doty-
czące braci. Ojciec Gilbert streścił głów-
ne orientacje w dwóch punktach:

– skierowanie na Chrystusa. Bracia 
nie są już nazywani konwersami ani po-
mocnikami; ojcowie i bracia są współ-
pracownikami Chrystusa;

– pełna integracja ze wspólnotą 
apostolską. To było jednym z mocnych 
punktów Konstytucji i Reguł z 1966 
roku31.

Ta integracja wewnątrz wspólnoty 
była już jednak proponowana w trady-
cyjnych strukturach Zgromadzenia, a po-
zostawała i pozostaje zawężona, przynaj-
mniej w stosunku do zarządzania.

Integracja ze wspólnotą apostolską 
była wyraźniejsza, jeśli chodzi o udział 
braci w posłannictwie Zgromadzenia na 
rzecz służby Kościołowi. Konstytucje 
i Reguły z 1966 roku ustawiały praw-
dziwą wartość powołania braci wyżej 
niż zadania, jakie wykonują. Zadania 
te były również rozpatrywane bardziej 
z ich perspektywy apostolskiej. Bracia 
bowiem, jak tłumaczył ojciec Gilbert, są 
misjonarzami: 
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– przez świadectwo życia (R 17). 
Mocno podkreślono, że przez pracę czę-
sto nawiązują ścisły kontakt z codzien-
nym życiem ludzi. Dzięki temu dają oni 
specjalne świadectwo życia ewangelicz-
nego i mogą spełniać bardzo owocny 
apostolat, uzupełniając apostolat kapła-
nów;

– przez modlitwę, szczególnie przez 
fakt, że teraz bracia mogą odmawiać bre-
wiarz w języku ojczystym razem z ojca-
mi oraz przez intensywniejsze uczestni-
ctwo w koncelebrowanej mszy wspólno-
towej;

– przez coraz doskonalszą pracę 
zawodową dzięki lepszemu wyszkole-
niu;

– przez bezpośrednie zadania pasto-
ralne. W 1972 roku ojciec Donat Levas-
seur pisał na ten temat: „Przed bratem 
jawią się nowe możliwości w związku 
z formą ewangelizacji, która aktualnie 
się rozwija, to znaczy ewangelizacja 
przez działanie w dziedzinie socjal-
no-ekonomicznej, kulturalnej i ludzkiej 
(rozwój). Praca brata w tym sektorze 
działalności może się stać taką samą jak 
kapłana oblata, jakkolwiek wymaga to 
przygotowania specjalistycznego”.

Ojciec Levasseur zauważył jednak 
również, że jeśli to pole apostolstwa ot-
wiera się przed braćmi, to inne przed 
nimi się zamyka: „Wspólnotowe dzieła 
apostolskie albo przedsięwzięcia, w któ-
rych niegdyś bracia ściśle współpraco-
wali z kapłanem oblatem, maleją”32, na 
przykład domy wychowawcze, rekolek-
cje zamknięte itd.

 b. Po roku 1966

Ten ostatni okres wyróżnia się trze-
ma cechami:

– dużo ankiet, spotkań braci i stu-
diów celem przystosowania Konstytucji 
i Reguł oraz życia do wymogów Soboru 
i potrzeb, zwłaszcza dotyczących ewan-
gelizacji świata;

– Konstytucje i Reguły bardziej ju-
rydyczne i jeszcze bardziej ułatwiające 
integrację braci i ich działalność apostol-
ską;

– tryb życia braci, który w pewnych 
sferach zmieniał się wolniej niż ustawo-
dawstwo.

Przyjrzyjmy się pokrótce tym punk-
tom:

– Dużo ankiet, spotkań i studiów na 
temat braci

Jak można zauważyć w bibliografii
dotyczącej braci, większość pism i stu-
diów pojawiła się po wojnie. Jest ich 
trzydzieści z lat 1947 do 1965 i tyleż po 
roku 1966.

Częste były również ankiety i spot-
kania:

W 1968 roku miała miejsce konferen-
cja braci z Europy33. Tematem spotkania 
było pytanie: „Czy brat oblat jest apo-
stołem”? W tym samym roku przepro-
wadzono ankietę na temat braci i stałego 
diakonatu34.

W 1969 roku odbyło się seminarium 
albo spotkanie braci w San Antonio, 
gdzie nalegano na formację i bardziej na 
znaczenie życia zakonnego niż na rodzaj 
pracy albo apostolatu35.

W 1971 roku została przeprowadzona 
konsultacja przez komisję przedkapitulną. 
Znajdujemy tu ważne refleksje o życiu za-
konnym, wspólnotowym i apostolskim 
oraz o formacji i budzeniu powołań36.

W 1974 roku zorganizowano trzydnio-
we spotkanie braci niemieckich i spotka-
nie braci amerykańskich w Teksasie37.

W 1983 roku rozesłano nową ankietę 
wśród braci na temat: „Dlaczego zostałem 
bratem, czy jestem szczęśliwy, a gdybym 
miał rozpoczynać od nowa?”38

Wreszcie w 1985 roku odbył się kon-
gres braci w Rzymie39.

– Konstytucje i Reguły bardziej jury-
dyczne i w większym stopniu umożliwia-
jące integrację braci
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Kapituła z 1972 roku40:
– łagodzi różnicę między braćmi 

a scholastykami. Mówi się już tylko 
o dwóch kategoriach członków: o ka-
płanach zakonnych i o tych, którzy nie 
przyjmują kapłaństwa;

– postanawia, że bracia profesi mają 
na kapitule także bierne prawo wybor-
cze. Jeśli wśród wybranych nie ma ich 
sześciu, superior generalny wzywa ich 
imiennie;

– bracia po wieczystych ślubach 
mogą być wybierani na asystentów lo-
kalnych, radnych prowincjalnych, człon-
ków rady generalnej i za indultem mogą 
być przełożonymi lokalnymi;

– wreszcie wprowadza stały diakonat 
dla braci mających do tego kwalifikacje
i powołanie.

W związku z tym ojciec Jetté, ówczes-
ny wikariusz generalny, 6 stycznia 1973 
roku opublikował reskrypt Stolicy Apo-
stolskiej zatwierdzający wprowadzenie 
w Zgromadzeniu stałego diakonatu. Stał 
się on 67 artykułem Reguł z 1980 roku, 
mówiącym o powołaniu braci do stałego 
diakonatu i – pod pewnymi warunkami 
– do kapłaństwa.

Konstytucje i Reguły z lat 1980-
1982 nie wnoszą w tej materii nic nowe-
go. Ojciec Jetté tak streszcza to, co do-
tyczy braci: „Na poziomie życia jest to 
[...] braterstwo najzupełniejsze, bez 
dyskryminacji kogokolwiek z powodu 
właściwego mu powołania. Na pozio-
mie działania odpowiedzialności się 
uzupełniają. Wszyscy współpracują w 
ewangelizacji świata i w tworzeniu ży-
wych wspólnot chrześcijańskich, pa-
miętając zawsze, że takie dzieło znajdu-
je ukoronowanie w sprawowaniu sakra-
mentów, zwłaszcza Eucharystii, „źródle 
i szczycie życia Kościoła” (K 33), które 
wymaga działania kapłana wyświęco-
nego  w tym celu”41.

– Tryb życia, który w pewnych sferach 
rozwijał się wolniej niż ustawodawstwo

– w pewnych dziedzinach bracia prag-
nęli zmian realniejszych i szybszych, na 
przykład w dziedzinie życia wspólnoto-
wego i uczestnictwa w zarządzaniu. Na 
konferencji braci europejskich w 1968 
roku, której tematem było życie apo-
stolskie, bracia holenderscy propono-
wali całkowite i radykalne zespolenie 
wszystkich kategorii oblatów i domagali 
się, aby wszyscy otrzymywali taką samą 
formację. Proponowali nawet, aby na 
kapłanów wyświęcano tylko tych, którzy 
rzeczywiście pełnią funkcje kapłańskie, 
a nie – na przykład – profesorów, z dru-
giej zaś strony, aby na kapłanów i diako-
nów święcono kandydatów zdolnych do 
takich posług42.

W ankiecie z 1971 roku wszystkie 
sprawozdania nalegają na równość, zro-
zumienie, dialog i na życie braterskie. 
Zauważa się, że w tych dziedzinach, tak 
samo jak w sprawie uczestnictwa w za-
rządzaniu, jest dużo do zrobienia i że 
dawne przyzwyczajenia znikają zbyt 
wolno43.

– w innych natomiast dziedzinach 
bracia nie spieszą się z korzystaniem 
z dozwolonych zmian. Tłumaczy się to 
faktem niewielkiej liczby powołań w 
ostatnich latach w regionach, w których 
było więcej braci. Wspólnoty zestarzały 
się; dawne zwyczaje zmieniają się więc 
powoli. Oto kilka przykładów dotyczą-
cych przede wszystkim prac i aposto-
latu.

Z pewnością bracia lepiej wykształce-
ni często są zatrudniani do zajęć bardziej 
umysłowych. Prace związane z utrzyma-
niem domów w większym stopniu są wy-
konywane przez świeckich, bo Zgroma-
dzenie jest dziś bogatsze, a braci jest 
mniej. Zresztą bracia zawsze byli zatrud-
niani stosownie do swych zdolności.

Jednak konferencja braci europejskich 
w 1968 roku, debatująca głównie nad apo-
stolatem, wyraźnie świadczy o ich mądro-
ści i zrównoważeniu. Większość z nich 
domagała się większej odpowiedzialności 
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za właściwe im dziedziny i więcej dialogu 
z ekonomami, ale deklarowała, że bracia 
rzeczywiście czują się uczestnikami po-
słannictwa Zgromadzenia i Kościoła w 
powierzanych im różnych zadaniach ma-
terialnych. Znaleźli oni nie tylko ludzki 
rozwój, lecz także wyraz swego poświęce-
nia Bogu i Kościołowi.

Sprawozdania z trzech prowincji 
francuskich są szczególnie interesujące; 
wyrażają nawet obawę, że bracia pracują 
w apostolacie zbyt bezpośrednio.

W ankiecie z 1968 roku na temat dia-
konatu, jaką przeprowadzono w związku 
z Motu proprio Pawła VI, przywracają-
cym stały diakonat, tylko cztery prowin-
cje zdecydowanie opowiedziały się za 
udzielaniem braciom diakonatu, sześć 
innych na to się godziło, a wszystkie 
inne były przeciwne. Podawane powody 
były dwojakiego rodzaju: pierwszy – bi-
skupi mają już ludzi świeckich, którzy 
odpowiadają na te potrzeby; drugi – syg-
nalizowany już na kapitule w 1966 roku: 
czy przez wprowadzenie braci diakonów 
nie ryzykuje się stworzenia dwóch kate-
gorii braci ze szkodą dla życia 
wspólnotowego44?

W ankiecie z 1971 roku, przepro-
wadzonej w związku z kapitułą z 1972 
roku, zaskakujące jest, że bracia dają 
jeszcze pierwszeństwo pracy wewnątrz 
wspólnot jako czynnikowi tworzącemu 
klimat braterstwa. Pracę tę traktuje się 
jako działalność apostolską. Nawet dia-
konatem jeszcze się zbyt nie zachwy-
cano; mówiono, że diakoni powinni 
wywodzić się z lokalnej wspólnoty 
kościelnej i że to na ogół nie dotyczy 
braci45.

– Wnioski
Bracia nasi, podobnie jak całe Zgro-

madzenie, wiele zawdzięczają bisku-
powi de Mazenodowi; to on chciał ich 
istnienia, on tchnął ducha rodzinnego, 
którym odznacza się nasze Stowarzysze-
nie zakonne, on skierował prace braci ku 
apostołowaniu bezpośredniemu.

Wiek, który upłynął od śmierci Za-
łożyciela, nie wnosi wielkich zmian praw-
nych; jest to wiek życia, wiek, w którym 
oblaci ciężko pracowali dla zbawienia 
dusz i poszerzenia królestwa Chrystuso-
wego bez zastanawiania się i bez samo-
chwalstwa, to znaczy bez rozpisywania na 
temat swej działalności. Bracia wykazali 
wówczas całą wielkość swego powołania 
lub też dowiedli swej pomysłowości i od-
wagi przede wszystkim w materialnym 
utrzymaniu misji.

Ostatnie lata przejdą do historii jako 
czas wielkich zmian, zwłaszcza praw-
nych, ale też rzeczywistych w powoła-
niu i w życiu braci; niestety, jest to też 
czas znacznego spadku liczby powołań. 
Ojciec Jetté na kongresie braci w 1985 
roku wyciągnął różne wnioski z tej nie-
dawnej ewolucji: „[...] osobiście widzę 
znaczenie braci w Zgromadzeniu, a dziś, 
kiedy Zgromadzenie otwiera się bardziej 
na współpracę z chrześcijańskim laika-
tem, większe niż kiedykolwiek. Patrząc 
w przyszłość, mam nadzieję, że to po-
wołanie u nas się rozwinie i mogę tylko 
mocno zachęcić prowincje, wszystkie 
prowincje, aby chętnie przyjmowały to 
powołanie46.

 II. SPECYFICZNE SKŁADNIKI DU-
CHOWOŚCI BRATA OBLATA47

 1. BYĆ BRATEM: POWOŁANIE SPECJALNE

W konferencji o powołaniu brata ob-
lata ojciec Hans Josef Trümper pytał się 
najpierw, czy można mówić o specjal-
nym powołaniu. Powiedział, że zajęcia 
braci są różnorakie, co zakłada, że nale-
żałoby przewidzieć różne cykle forma-
cji, ale czy trzeba tu dopatrywać się spe-
cjalnego powołania? Na te pytania od-
powiedział następująco48:

Istnieje cała seria tekstów, które mó-
wią o tym specjalnym powołaniu: „W 
ciągu lat następujących po nowicjacie 
bracia pogłębiają zrozumienie własnego 
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powołania” (K 67). „Być bratem obla-
tem jest powołaniem uznanym przez 
Kościół; jest to jedyne wyrażenie powo-
łania, jakie człowiek otrzymuje od Boga, 
do poświęcenia całego życia w ślad za 
Panem Jezusem [...]”49; „[...] bez dys-
kryminacji osób z powodu właściwego 
im powołania”50; „mamy obowiązek [...] 
pomagać im w rozeznaniu swego we-
zwania do bycia kapłanem czy bratem 
[...]”51.

Mówienie o powołaniu w tym kon-
kretnym przypadku wydaje się słuszne 
z następujących powodów:

– Każda osoba ma do Boga szczegól-
ny i jedyny stosunek, którego nie można 
wymienić z nikim innym.

– W tym przypadku wszyscy zostali-
śmy tak zaprowadzeni do oblatów. Nasz 
osobisty charyzmat zawarł się w chary-
zmacie rodziny zakonnej i oba te chary-
zmaty żywo na siebie oddziałują. Wszy-
scy mamy powołanie podobne, ale nie to 
samo! W naszych funkcjach jesteśmy do 
zastąpienia, ale nie można nas zastąpić 
w naszej własnej osobowości.

– Podobnie można powiedzieć, że 
być bratem i być kapłanem to nie są 
funkcje zamienne, ale egzystencjalne 
wyrazy tego samego powołania właści-
wego rodzinie zakonnej. Jeśli idzie o by-
cie kapłanem, sądzę, że tu może być sze-
roka zgoda. Co się tyczy bycia bratem 
w zgromadzeniu złożonym wyłącznie 
z braci, nikt nie będzie utrzymywał, że 
idzie o zwykłą funkcję. Jestem przeko-
nany – mówi ojciec Trümper – że w zgro-
madzeniu kleryckim nie może być ina-
czej.

 2. BRAT – BRATERSTWO – SOLIDAR-
NOŚĆ

Rozumie się, że wszyscy ludzie są 
dziećmi Bożymi, a więc braćmi i siostra-
mi. Braterstwo jest istotnym wymiarem 
chrześcijanina. Założyciel dał nam jego 
przykład i głosił je już jako młody ka-

płan w pierwszym kazaniu wielkopost-
nym w kościele Świętej Magdaleny 
w Aix: „Moi bracia, moi drodzy bracia, 
moi czcigodni bracia [...]”. „Duch bra-
terski” należy też do autentycznych cech 
męża apostolskiego52. „Ale – mówi oj-
ciec Trümper – dopiero w dniu, w któ-
rym po raz pierwszy miałem wygłosić 
homilię na jubileuszu oblacji pewnego 
brata, wielkość i »szlachectwo« tego 
określenia ukazały mi się jako oczywi-
stość; i zrozumiałem, jakie wyzwanie 
kryje w sobie (szlachectwo zobowiązu-
je) noszenie w pewnym sensie jako racji 
społecznej tego aspektu życia chrześci-
jańskiego i misjonarskiego”.

Wszyscy oblaci są odpowiedzialni za 
dopomożenie ludziom „w odkryciu, kim 
jest Chrystus” (K 7), to znaczy za uczy-
nienie Chrystusa obecnym, za reprezen-
towanie Go. Oblat kapłan, chce czy nie 
chce, siłą rzeczy „reprezentuje” jakoś 
hierarchię. To, oczywiście, nie wstyd, 
ale prawdą jest, że dla wielu współczes-
nych ten hierarchiczny wymiar bywa 
przeszkodą w nawiązaniu z nim kontak-
tu bez kompleksów i obaw.

Oto, jak pewien brat oblat opisuje 
swoje doświadczenie: „Rozmawiając 
z wielu młodymi, w większości oddalo-
nymi od Kościoła, zrozumiałem, że po-
trzebujemy osób konsekrowanych, które 
mogłyby stanowić pomost między tymi, 
co są daleko, a kapłanem; większość 
wyznawała mi, że nigdy nie odważyliby 
się zrobić pierwszego kroku i zwrócić 
się bezpośrednio do kapłana”.

Studiując odpowiedzi młodych braci 
na pytania postawione przez europejskie 
Biuro do spraw Formacji, można zauwa-
żyć, że większość z nich, decydując się 
zostać bratem-oblatem, kierowała się 
poważnymi motywami.

Z tego punktu widzenia może trzeba 
by żałować, że w nowej wersji reguły 3 
opuszczono zdanie: „Ich usługi technicz-
ne, zawodowe lub pastoralne dają im 
często okazję do wykonywania owocnej 
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posługi w środowiskach, które nie za-
wsze są dostępne dla kapłana”. Aby sko-
mentować nowy artykuł 3 Reguł, trzeba 
powołać się na 50 numer z „Misjonarzy 
w dzisiejszym świecie”: „W naszym, 
niekiedy wrogim wobec Kościoła świe-
cie, troskliwie zachowującym dystans 
względem instytucji i tych, którzy spra-
wują władzę, bracia oblaci mają często 
ewangeliczny wpływ, jakiego nie móg-
łby mieć kapłan”.

Ta myśl w zasadzie jest też wyrażona 
w Konstytucjach, na przykład w konsty-
tucji 7: „Oblaci, kapłani i bracia, mają 
wzajemnie uzupełniające się zadania w 
dziele ewangelizacji”; w konstytucji 38: 
„[...] wszyscy – kapłani i bracia – pozo-
stają ze sobą solidarni w życiu i działal-
ności misjonarskiej”. Jeśli odniesiemy 
się do innych tekstów i danych histo-
rycznych dotyczących oblatów, można 
stwierdzić, że zadanie ewangelizacji, 
które ciąży na Kościele, jest nie do po-
myślenia bez współpracy świeckich; tak 
samo oblackie posłannictwo ewangeli-
zacyjne takie, jak je stopniowo uformo-
wała historia i mandat Kościoła, nie jest 
już możliwe bez współpracy świeckich, 
którzy wiążą się z tym dziełem ewange-
lizacyjnym przez oblację.

Myśl ta została uwypuklona w prze-
mówieniu papieskim do uczestników ka-
pituły generalnej z 2 października 1986 
roku: „Czuwajcie również, aby wzywać 
nie tylko do oblackiego życia misjonar-
skiego w posłudze kapłańskiej, lecz także 
w dobrze przygotowanej i bardzo cennej 
służbie brata oblata”. W tym samym zna-
czeniu ojciec Jetté mówił: „Nie intereso-
wać się takim powołaniem, nie popierać 
go, byłoby dla Zgromadzenia znacznym 
zubożeniem i brakiem wierności zarówno 
wobec jego historii, jak i względem Bożej 
łaski”53.

To pragnienie wzajemnego uzupeł-
niania się jest bardzo żywe u młodych 
oblatów. Nie idzie im jedynie o współ-
pracę z oblatami kapłanami w bezpo-

średnim zaangażowaniu misjonarskim 
i pastoralnym; dotyczy ono także misjo-
narskiego wymiaru naszego życia wspól-
notowego. W wielu otrzymanych odpo-
wiedziach wyraźnie stwierdza się, że 
życie wspólnotowe oblatów braci i obla-
tów kapłanów jest wzajemnym ubogace-
niem i dopełnieniem nas samych we-
wnątrz wspólnoty oraz zarysem realiza-
cji tego, co święty Paweł opisuje jako 
wzór Kościoła, posługując się obrazem 
mistycznego Ciała Chrystusa.

W przemówieniu do braci z roku 
1985 również ojciec Jetté mocno pod-
kreśla ten cenny wkład braci: „Czy obec-
na ewolucja (w sposobie pojmowania 
waszego powołania) zachowa tę war-
tość? Wierzę w to z całej duszy [...]”54. 
Ojciec Jetté twierdzi też, że poszerzenie 
pola działania braci na zewnątrz i w dzie-
dzinie pastoralnej, które na szczęście od 
wielu lat stale wzrasta, nie powinno pro-
wadzić do niedoceniania posług we-
wnętrznych, wewnątrzwspólnotowych: 
„Byłoby to czymś złym”.

Wyrazy braterstwo, braterski są zresz-
tą używane w naszych Konstytucjach 
i Regułach prawie wyłącznie w związku 
z życiem wspólnotowym (bez rozróżnień 
między ojcami i braćmi). Do wyrażenia 
misjonarskiego aspektu tego braterstwa 
na ogół używa się określeń solidarność, 
solidarni.

Konstytucja 7 mówi, że oblaci „uczy-
nią wszystko, aby (tym, do których są po-
słani) [...] dopomóc odkryć, kim jest 
Chrystus”. Opisanie tymi słowami nasze-
go zadania misjonarskiego pozwala każ-
demu bratu utożsamić się z nim w pełni, 
niezależnie od rodzaju działalności. Wy-
daje mi się, że duchowość brata oblata, 
dobrze jest wyrażona w 2 Kor 3, 3: „Po-
wszechnie o was wiadomo, żeście listem 
Chrystusowym [...]”.

Jawi się tutaj wyraźnie wyzwanie za-
warte w takiej duchowości. List musi być 
w piśmie i stylu czytelny dla współczes-
nych ludzi. Życie radykalnie poświęcone 
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zadaniu stawania się bratem dla wszyst-
kich z miłości do Chrystusa może mieć 
wartość znaku bardzo prostego, ale bar-
dzo pomagającego w czynieniu zrozu-
miałym orędzia Chrystusowego. Żyjemy 
„w świecie, w którym stopniowo znikają 
wyraźne i publiczne znaki odniesienia do 
Boga, a struktury religijne przestają być 
nieodzowną oprawą życia społecznego 
[...]”55. „W środowiskach bardziej obo-
jętnych, gdzie panuje praktyczny ateizm, 
konieczne są odważne gesty i wyraźne 
świadectwa”56.

 3. KILKA UWAG O 3 REGULE NASZYCH 
KONSTYTUCJI I REGUŁ

 a. Pierwszy werset

W pierwszym wersecie występują 
trzy kluczowe słowa: kapłaństwo, kon-
sekracja i pojednanie.

 – Kapłaństwo – konsekracja
Teologia 3 reguły jest bardzo prosta: 

kapłaństwo Jezusa Chrystusa jest jedy-
ne. Wszyscy, którzy należą do Chrystu-
sa, uczestniczą w nim, ale różnie, każdy 
stosownie do swego powołania. Brat 
oblat uczestniczy w nim na swój sposób. 
Można u niego dostrzec trzy korzenie 
tego uczestnictwa: 1. na mocy chrztu, 
jak w wypadku każdego chrześcijanina; 
2. na mocy jego konsekracji przez śluby, 
to znaczy jako zakonnika; 3. na mocy 
oblacji, przez którą uczestniczy w ka-
płańskiej misji oblatów.

Nie miejsce tutaj na komentowanie 
pierwszego punktu. Co do drugiego, 
to w przemówieniu z 12 stycznia 1980 
roku, skierowanym do tysiąca braci na-
leżących do bardzo wielu różnych In-
stytutów, papież Jan Paweł II podkreśla 
relację między chrztem a konsekracją 
zakonną; o tej ostatniej mówi, że dwu-
biegunowość powszechnego kapłaństwa 
wiernych znajduje w niej swój pełny 
wyraz, to znaczy: a. złożenie duchowej 

ofiary, adoracja w duchu i w prawdzie;
b. głoszenie zbawienia (zob. Rz 12, 1; 1 
P 2, 5, 9). Przez fakt uczestnictwa w je-
dynym kapłaństwie Chrystusa, ze specy-
ficznym znamieniem, jakie otrzymuje on
przez konsekrację zakonną, życie brata 
jest skoncentrowane na Bogu i na lu-
dziach na wzór Chrystusa, który żyje cał-
kowicie dla Boga i całkowicie dla ludzi.

Mocą do zrealizowania tego podwój-
nego celu jest „miłość Boga rozlana 
w naszych sercach przez Ducha Świę-
tego” (Rz 5, 5). Odniesienie do miłości 
Boga w tym kontekście przypomina nam 
to, co Założyciel mówi w Przedmowie do 
Konstytucji i Reguł: Kapłani ci złączyli 
się w Stowarzyszeniu, „poświęcając się 
wszelkim zbożnym dziełom, do jakich 
może natchnąć miłość kapłańska”.

Używając wyrażenia miłość kapłań-
ska, Założyciel bez wątpienia nie myślał 
o braciach. Ale z całą pewnością był 
przekonany, że kapłańska miłość oblatów 
ma korzenie w kapłańskiej miłości Chry-
stusa („Miłość Chrystusa przynagla nas” 
– 2 Kor 5, 14). Nie ma też wątpliwości, 
że w pełni przyjąłby nauczanie Kościoła 
o powszechnym kapłaństwie wiernych i 
to, co papież na ten temat powiedział do 
braci. Możemy więc bez obawy, że mu 
się to nie spodoba, i bez przeinaczania 
jego zdania, rozumieć je dziś następują-
co: oblaci, ojcowie i bracia, jednoczą się 
we wspólnocie, poświęcając się wszel-
kim zbożnym dziełom, do jakich może 
natchnąć miłość kapłańska.

W trzecim punkcie, dotyczącym ob-
lacji, można powołać się na Generalne 
normy formacyjne, rozdział I numer 2: 
„(Formacja oblacka) pozwala zrozumieć, 
w sposób właściwy każdej grupie, nie-
rozdzielność (jedynego charyzmatu ob-
lackiego) z posługą kapłańską.” Brat ob-
lat nie przeżywa swej konsekracji zakon-
nej u braci szkolnych, lecz u oblatów; 
z samego faktu tej oblacji jego uczestni-
ctwo w kapłaństwie Chrystusowym 
przybiera nowy charakter; oblacja ta bo-
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wiem jest ukierunkowana na takie po-
słannictwo oblatów, jakie tu zostało opi-
sane i jako taka znajduje swe dopełnie-
nie w kapłańskim posługiwaniu tajemni-
cy zbawienia.

Nowy kodeks prawa kanonicznego 
stosuje określenie „klerycki” do instytu-
tów, które realizują to powołanie; można 
żałować, że użyto tego wyrażenia, jak 
również jednej czy drugiej jego konse-
kwencji prawnej, ale nie ma powodu, by 
buntować się przeciw jego głębokiemu 
znaczeniu.

 – Pojednanie
Reguła 3 robi wyraźne odniesienie 

do listu do Kolosan 1, 20: „Bracia obla-
ci [...] są wezwani, aby na swój sposób 
współpracować w pojednaniu wszyst-
kiego w Nim”.

W cytowanym już przemówieniu 
papież mówił do braci: „Bądźcie świa-
domi specjalnego powołania, jakie Pan 
powierzył wam w Kościele. Pozwólcie 
przepoić się duchowością, która pozwa-
la wam odkryć działanie Boga w świecie 
i która współdziała w sposób odpowie-
dzialny w realizowaniu Jego zbawczego 
planu”.

Można by podkreślić szczególnie 
dwa aspekty tej duchowości. Chodzi 
o duchowość wcielenia i o duchowość 
pojednania.

Duchowość wcielenia. Swą pracą 
bracia misjonarze wnieśli w młode Koś-
cioły swój wkład. Często można zauwa-
żyć, z jak wspaniałą intuicją przenikają 
mentalność ludzi, z którymi pracują, 
skutecznie przyczyniając się do zdania 
sobie z niej sprawy.

Jednym z wymiarów służby kapłań-
skiej jest posługa słowa. Służba brata jest 
także posługą słowa, które stało się cia-
łem. Taka jest posługa Słowa zrealizowa-
na przez Maryję. To w niej w pewien spo-
sób Słowo otrzymało ręce i nogi: ręce, 
które pracowały w Nazarecie, leczyły 
chorych, łamały chleb, błogosławiły dzie-

ci i które na końcu nosiły stygmaty Męki; 
nogi, które chodziły w ziemskim kurzu z 
Galilei do Jerozolimy, z Taboru na Górę 
Oliwną, a wreszcie na Kalwarię. Można 
tu jasno zobaczyć dokładne ukierunko-
wanie działania, które zdolne jest wpły-
nąć na duchowość, ponieważ zwraca 
oczy duszy w pewnym kierunku, kiedy 
kontempluje Chrystusa.

Ten sposób rozumienia powołania 
brata i ta duchowość nie są teoretyczne; 
oto przykład pewnego starszego brata: 
„Zawsze tak rozumiałem moje powo-
łanie brata: chciałem własnymi rękami 
współpracować w budowaniu Królestwa 
Bożego”. A pewien młody brat wypo-
wiedział się w ten sposób: „Moje powo-
łanie ukazało mi sens jakiejś »fizycznej
realizacji« otrzymanego wezwania: od-
dać całkowicie swoją głowę, swoje ręce, 
swoje nogi na służbę jedynego zadania, 
jakim jest odpowiedzenie na wielorakie 
wezwania wspólnoty i misji”.

Duchowość pojednania. Papież wi-
dzi miejsce brata na spojeniu (papież 
używa tego słowa) rzeczywistości ludz-
kiej z kościelną, królestwa ludzi z Króle-
stwem Bożym; można by powiedzieć: 
na styku tego, co „ziemskie”, i tego, co 
Boskie. Tu właśnie duchowość pojedna-
nia jest konieczna i oczekiwana. Pojed-
nać to znaczy przezwyciężyć podziały, 
antagonizmy, konflikty. Jako współpra-
cownicy w dziele Odkupienia nie mamy 
prawa być pod tym względem obojętni. 
Oto pole działania dla brata misjonarza, 
który nie może udzielać sakramentu po-
jednania, ale może być zaczynem pojed-
nania na wiele sposobów. Podczas obla-
cji otrzymuje on taki sam krzyż oblacki 
jako znak posłania przez Tego, „który 
wprowadził pokój przez krew Jego krzy-
ża” (Kol 1, 20).

Kompetentny i bezinteresowny. Kon-
stytucja 67 mówi: „(Bracia) będą mogli 
dawać świadectwo mocnej wiary oraz 
kompetentnej i bezinteresownej posługi, 
zarówno we wspólnocie jak i poza nią”. 
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Skoro brat znajduje się na styku rzeczy-
wistości ziemskich i Boskich i powołany 
jest do przezwyciężania przeciwieństw 
i do sprawowania tajemnicy pojednania, 
to rozumie się, że nieodzowna jest mu 
mocna wiara oraz rzeczywista kompe-
tencja zawodowa i techniczna. Ani idee, 
ani polemika, ani sama modlitwa nie 
mogą wypełnić przepaści, która oddziela 
naukę i wiarę, świat pracy i świat Koś-
cioła, życie codzienne i praktykę religij-
ną. W tym celu potrzeba również osób 
umiejących kompetentnie traktować rea-
lia stworzone, szanując ich słuszną auto-
nomię; trzeba ludzi, którzy w zetknięciu 
z człowiekiem ukształtowanym przez te 
realia dadzą dowód szczerej otwartości 
i prawdziwego wyczulenia na jego pyta-
nia, problemy i aspiracje i którzy uczci-
wie przeprowadzą z nim grę solidarno-
ści.

To otwarcie, to ukierunkowanie na 
przyszłość ze względu na Boga, pozwala 
zakonnikowi na bezinteresowną służbę 
w sferze „świeckiej” (praca, wychowa-
nie, zdrowie, nauka, kultura...). Bardzo 
często świeccy chrześcijanie, którzy 
serio traktują wiarę, wyrażali trudność 
wprowadzania chrześcijańskich zasad 
w codzienną rzeczywistość pracy. Przy-
kład osób zakonnych, braci i sióstr, jest 
w tej dziedzinie bardzo ważny. Ich życie 
powinno być żywym świadectwem god-
ności pracownika, który raczej panuje 
nad pracą, niż jest przez nią opanowany, 
i który nie może stać się robotem w służ-
bie produkcji.

Bezinteresowny charakter służ-
by jest także sposobem wprowadza-
nia w praktykę słów Jezusa: „Starajcie 
się naprzód o Królestwo Boga i o Jego 
sprawiedliwość”(Mt 6, 33). Nasza epo-
ka zrodziła pewną niechęć do służby 
w „życiu ukrytym”, ale historia zbawie-
nia ukazuje rzeczywistość, której nie da 
się obejść: to w cichości Słowo stało się 
ciałem; całe wcielenie dokonuje się swo-
bodnie w sposób ukryty i w ukryciu ro-

dzi się zalążek przyszłego świata. Bracia 
są często mistrzami w swoim zawodzie, 
ale ich życie ilustruje słowa: „jeden jest 
wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi 
jesteście” (Mt 23, 8).

Nie chodzi o zepchnięcie brata do 
roli ukrytego służącego. Duch służby 
i pokory jest co najmniej tak samo ko-
nieczny kapłanowi, jak tego dobitnie 
dowodzi scena umycia nóg w czasie 
aktu, który można by nazwać świę-
ceniami kapłańskimi Apostołów. Do-
świadczenie uczy jednak, że pod tym 
względem bracia są często naszymi na-
uczycielami.

 b. Drugi werset 3 reguły

Drugi werset 3 reguły został zmo-
dyfikowany przez kapitułę z 1986 roku
na życzenie ojca Jettégo, który wów-
czas był superiorem generalnym. Dawne 
zdanie „W dziele budowania Kościoła 
bracia wszędzie mają do spełnienia waż-
ną rolę misjonarską” zostało zastąpio-
ne następującym: „Bracia uczestniczą 
w misyjnym dziele budowania Kościoła 
w świecie”.

Wyrażenie „ważną rolę” wyglądało 
na nieco sztuczne i wyniosłe. W dys-
kusji na kapitule proponowano zastą-
pić słowo „ważną” przez „istotną”. To 
brzmiało lepiej, ale w gruncie rzeczy 
najlepsza bywa formuła najprostsza 
i taką przyjęto. Ma ona głębszy sens, 
ponieważ nadaje pracy brata taką samą 
wartość misjonarską i właśnie takie 
samo znaczenie jak wszystkich innych 
grup oblatów. Ogólne normy formacyjne 
(rozdział IV, 1 B) stwierdzają: „Bracia 
są misjonarzami z tego samego tytułu 
co wszyscy członkowie Zgromadzenia 
Oblatów [...]”. W tym samym kierunku 
zmierza zdanie papieża: „Ważne jest, 
aby każdy z was był w pełni świadomy, 
że jego działalność, niezależnie od jej 
rodzaju, ma istotny charakter kościel-
ny”.
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 III. FORMACJA BRATA OBLATA57

 1. KILKA STWIERDZEŃ NA TEN TEMAT

Przede wszystkim trzeba powiedzieć, 
że formacja braci zawsze była nieco za-
niedbana i miała niezbyt sprecyzowany 
program, ale że tam, gdzie dziś powoła-
nia na braci są liczniejsze, zainteresowa-
nie nią w ostatnich latach wzrosło.

Przeprowadzona we Włoszech an-
kieta prowadziła do następujących 
wniosków:

– wymóg formacji uporządkowanej 
i zaprogramowanej na różnych etapach 
i w różnych dziedzinach: duchowej, teo-
logicznej i ludzkiej (kulturowej, zawo-
dowej...) jest mocno podkreślony;

– trzeba jasno określić programy, 
miejsca, osoby odpowiedzialne, ich przy-
gotowanie i całą drogę, jaką mają do 
przebycia z kandydatami;

– dokumenty Stolicy Apostolskiej na 
temat formacji przyszłych kapłanów nie 
mogą być stosowane do wszystkich kan-
dydatów do życia zakonnego. Naglące 
jest zdobycie odpowiednich wiadomości 
i dyrektyw dotyczących specyficznej
formacji zakonników;

– brak powołań na braci zakonnych 
w ciągu ostatnich dwudziestu lat należy 
przypisać przede wszystkim temu bra-
kowi odpowiedniej orientacji.

Sami prowincjałowie stwierdzali:
– brak formacji ludzkiej, religijnej 

i kulturalnej;
– wielkie ubóstwo w studiach specy-

ficznych;
– brak programów formacyjnych 

w wielu instytutach.
Wreszcie oto także jak bracia wyra-

żają swoje życzenia:
– zachęcać do formacji ludzkiej, reli-

gijnej, apostolskiej i zawodowej;
– bardziej ukazywać powołanie za-

konne, a nie tylko kapłańskie;
– ułatwiać kulturalne i duchowe 

spotkania między braćmi i kapłanami 

wewnątrz Instytutu i między instytutami 
w celu lepszej formacji ustawicznej;

– wypracować zgodny z charyzma-
tem Zgromadzenia plan pierwszej for-
macji, obejmującej scholastyków i bra-
ci.

 2. RÓŻNE DZIEDZINY FORMACJI

Każdy plan formacji powinna cecho-
wać dobrze nakreślona jednolitość i in-
tegralność wszystkich jej wymiarów. 
Łączenie jej różnych aspektów czy dzie-
dzin, takich jak te, które dotyczą forma-
cji ludzkiej, duchowej, doktrynalnej, 
apostolskiej i zawodowej, powinno po-
magać w pogłębianiu powołania misjo-
narskiego oblata – zakonnika celem lep-
szego służenia potrzebom współczes-
nych ludzi.

Formacja brata powinna być zasadni-
czo taka sama, jak w przypadku zakonni-
ka – kapłana, ponieważ w Instytucie jest 
tylko jedno powołanie. Istnieją wpraw-
dzie różnice, ale są one tylko częściowe.

Taka sama powinna więc być forma-
cja ludzka – kształtowanie charakteru, 
życia afektywnego, zmysłu współodpo-
wiedzialności i udziału, stosunku do in-
nych, rozwoju zdolności...; formacja du-
chowa – kształtowanie życia sakramen-
talnego i wspólnotowego, zmysłu Koś-
cioła i wreszcie formacja do charyzmatu 
specyficznego – wartości Instytutu, wi-
zja apostolska.

Aspekty specyficzne pozostają w
związku z właściwą sylwetką brata. 
Można by je zgrupować następująco:

 a. Formacja teologiczna i pastoralna

Zakonnik potrzebuje przygotowania 
teologicznego, które dałoby mu podsta-
wy kulturalne wystarczające do spełnie-
nia polecenia: „Bądźcie zawsze gotowi 
do obrony wobec każdego, kto domaga 
się od was uzasadnienia tej nadziei, któ-
ra jest w was” (1 P 3, 15). Katechizm 
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dziś nie wystarcza. Trzeba pogłębiać 
wiarę i być zdolnym do odpowiedniego 
jej przekazania.

Skądinąd istnieje dziś wiele możli-
wości zapisania się na kursy teologiczne 
o różnym poziomie, stosownie do po-
trzeb i zdolności konkretnych osób.

Oczywiście, istnieje różnica między 
bratem a zakonnikiem, który przygoto-
wuje się do kapłaństwa. Ten ostatni musi 
koniecznie odbyć pełne studia teologicz-
ne, podczas gdy brat może się czuć po-
wołany do specjalizacji raczej w innych 
dziedzinach. Nie wyklucza to oczywi-
ście zainteresowania jakąś szczególną 
dziedziną teologii i poświęcenia się na-
uczaniu albo jakiejkolwiek innej działal-
ności duszpasterskiej.

Pastoralna formacja brata powinna 
liczyć się z różnymi polami pracy, jakie 
się przed nim otwierają: katecheza, ani-
mowanie grup, liturgia, praca społeczna, 
chorzy, więźniowie itd., bądź duszpa-
sterstwo powołań, albo nawet formacja, 
jeśli ktoś ma ku temu zdolności.

 b. Formacja do życia wspólnotowego 
i kościelnego

Są tutaj dwie możliwości: służba 
wewnątrz lub na zewnątrz Instytutu 
zgodnie z charyzmatem specyficznym.

Pierwsza dotyczy spraw domu i 
wspólnoty zakonnej jak: ekonomat, 
utrzymanie domu, praca w kuchni, se-
kretariat itd.

Druga zwraca się bardziej bezpo-
średnio do specyficznego posłannictwa
Instytutu jak: działalność charytatywna, 
nauczanie, ewangelizacja, liturgia i mod-
litwa itd. Jeżeli brat ma łatwość kontak-
tu z ludźmi i spełniania jakichś wspo-
mnianych wyżej czynności, trzeba bę-
dzie pozwolić mu na zawodowe przygo-
towanie, aby mógł wnieść swój specy-
ficzny wkład w tej dziedzinie. A to liczy
się zwłaszcza w kontekście pierwszej 
ewangelizacji, gdzie brat dzięki przygo-

towaniu technicznemu i zawodowemu 
będzie mógł zbliżyć się do ludzi i sku-
tecznie świadczyć o wartościach ewan-
gelicznych.

Przygotowanie brata do określo-
nej pracy nie oznacza wykluczenia go 
z innych zajęć wspólnoty, wewnętrz-
nych czy zewnętrznych, byle tylko były 
one zgodne z tym, co należy do jego od-
powiedzialności specjalnej. Trzeba uni-
kać przygotowania zakonników tylko do 
jednego rodzaju pracy.

 c. Formacja do określonych postaw

Oprócz formacji doktrynalnej i za-
wodowej brat powinien w czasie swej 
formacji pracować nad przyswojeniem 
sobie niektórych postaw właściwych 
bratu, o których już wspominaliśmy, jak: 
zmysł „maryjny”, ewangeliczne poczu-
cie służby, gościnność, duch rodzinny, 
umiejętność bycia z ludźmi, pierwszeń-
stwo miłości itd.

Te zwłaszcza postawy nadadzą syl-
wetce brata szczególnego charakteru i po-
zwolą mu odnaleźć jego właściwą rolę 
wewnątrz Instytutu i Kościoła, napełnia-
jąc go pogodą, radością i opanowaniem 
niezależnie od pełnionej posługi.

 3. ETAPY FORMACJI

Pierwsze etapy formacji, prenowicjat 
i nowicjat, nie stanowią szczególnego 
problemu. Są takie same dla wszystkich 
członków Instytutu.

Więcej problemów nasuwa okres 
między profesją pierwszą i wieczystą. 
Doświadczenia w tym czasie są najróż-
norodniejsze. Warto jednak podkreślić 
parę ważnych elementów:

– stały kontakt z zakonnikami przy-
gotowującymi się do kapłaństwa, aby 
osiągnąć autentyczną integrację w tej 
samej rodzinie, szykując się do tej samej 
misji;

– formacja teologiczna i duchowa;
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– osobiste towarzyszenie i ustawicz-
na ocena;

– formacja zawodowa;
– bezpośrednie doświadczenie nor-

malnego życia w Instytucie podczas prze-
bywania we wspólnocie i wprowadzania 
w czynne duszpasterstwo Instytutu.

Problem powstaje zwłaszcza wtedy, 
gdy usiłuje się konkretnie zharmonizo-
wać jakąś strukturę z integralnym i wy-
magającym programem:

– domy formacyjne dla braci zdają 
się przeczyć zasadzie jednego powoła-
nia dla wszystkich;

– wybór tego samego domu dla 
wszystkich budzi pytania. Jak odpo-
wiedzieć adekwatnie na różne potrzeby 
kandydatów i jak uniknąć negatywnego 
wpływu jednych na drugich? Jak po-
godzić formację teologiczną i zawodo-
wą?

Mimo wszystko istnieją dziś w Zgro-
madzeniu rozsądne próby tworzenia 
domów formacyjnych jednocześnie dla 
kandydatów do kapłaństwa i na braci, 
które funkcjonują dobrze i w klimacie 
dobrych stosunków między tymi, którzy 
realizują różne programy studiów. Ale 
zdarzają się też sytuacje odwrotne. Duże 
znaczenie dla formacji braci ma pojmo-
wanie ich powołania przez członków 
Instytutu.
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Obecnie zgromadzenia zakonne ma-
ją podwójny cel: jeden ogólny, czyli 
wspólny wszystkim zgromadzeniom, 
a drugi specyficzny, czyli właściwy dla
każdego instytutu. Po długim poszuki-
waniu w tej dziedzinie Stolica Apostol-
ska jasno sformułowała takie wymaga-
nie przede wszystkim w Normach Kon-
gregacji do spraw Biskupów i Zakonni-
ków z 28 czerwca 1901 roku.

Celem ogólnym, czyli wspólnym, 
jest dążenie do doskonałości chrześcijań-
skiej poprzez praktykowanie rad ewan-
gelicznych. Asceci pierwszych wieków 
chrześcijaństwa, a potem mnisi nie sta-
wiali sobie innego celu niż ten, by ra-
dykalnie naśladować Chrystusa. Bardzo 
szybko jednak mnisi, szczególnie bene-
dyktyni, angażowali się w apostolat tak 
wewnątrz, jak i na zewnątrz klasztorów. 
Posługa ta jednak, choć stała się czymś 
zwyczajnym, pozostała czymś dodat-
kowym i drugorzędnym w życiu mona-
stycznym.

Kanonicy regularni między X a XII 
wiekiem wnoszą element zmierzający 
ku temu, co dzisiaj nazywa się celem 
specyficznym. Byli oni, jak ich nazwa
wskazuje, kapłanami oddanymi służ-
bie Kościołowi, ale stali się „regularni”, 
gdyż zdecydowali się żyć według reguły 
życia monastycznego. Według świętego 
Norberta na przykład uświęcenie osobi-
ste powinno się uzewnętrzniać w prze-
powiadaniu i posłudze parafialnej. To
jednak pozostało na drugim planie. Ich 
pierwszorzędnym obowiązkiem pozo-
stawała modlitwa liturgiczna i brewiarz. 
Zakony żebracze szły w tym samym kie-

runku, określając dokładniej własny cel.
W XVI wieku pojawili się kapłani 

zakonni, którzy wyznaczyli sobie za cel 
połączenie z życiem zakonnym aktyw-
ności tak dużej, że można mówić o po-
czątku niemalże nowego rodzaju życia 
zakonnego. W Regule świętego Igna-
cego widzimy, jak wyraźnie pojawia się 
sformułowanie dwóch celów: uświęce-
nia osobistego i apostolstwa. Ta Reguła 
wywarła ogromny wpływ na organiza-
cję zgromadzeń zakonnych założonych 
po jej ukazaniu się, a szczególnie w XIX 
i XX wieku. Owe zgromadzenia powsta-
ły w ściśle określonym celu, którym było 
oddanie się na służbę Kościołowi, i czę-
sto rozpoczynały działalność jako zwy-
czajne stowarzyszenia żyjące duchem 
ewangelicznym, lecz bez uroczystych 
ślubów i według dyscypliny o wiele ła-
godniejszej, a przynajmniej bardzo róż-
niącej się od mnisiej. Ten styl życia był 
dużo bardziej nastawiony na różnoraki 
apostolat albo na dzieła miłosierdzia.

Według studium przeprowadzone-
go w 1964 roku na wielu konstytucjach 
zakonnych, większość z nich uważa, że 
apostolat jest tym owocniejszy, im człon-
kowie żyją bardziej święcie, to znaczy, 
że cel ogólny jest nastawiony na cel spe-
cyficzny. Dla innych dzieła są prezento-
wane jako środek uświęcenia1.

 I. CELE ZGROMADZENIA OKRE-
ŚLONE PRZEZ ZAŁOŻYCIELA

Od początku w Regułach z 1818 roku 
oraz z lat 1825-1826 (wydanie z 1827) 

CELE ZGROMADZENIA

SPIS TREŚCI: I. Cele Zgromadzenia określone przez Założyciela: 1. Cel ogólny; 
2. Główny cel specyficzny; 3. Drugorzędne cele własne: a. Zastąpienie zniesionych
zakonów; b. Wspólne odmawianie brewiarza; c. Reforma duchowieństwa; d. Maryja 
Niepokalana. II. Cel Zgromadzenia według Konstytucji i Reguł z 1982 roku. III. Cele 
Zgromadzenia a duchowość oblacka.



ojciec de Mazenod precyzuje cel ogól-
ny oraz specyficzny cel pierwszorzędny
Instytutu, który założył: „Celem Instytu-
tu Misjonarzy zwanych [misjonarzami] 
Prowansji jest na pierwszym miejscu 
utworzenie stowarzyszenia świeckich 
kapłanów, którzy żyją razem i starają się 
naśladować cnoty i przykłady naszego 
Zbawiciela Jezusa Chrystusa, oddając 
się głównie głoszeniu ubogim słowa Bo-
żego” (art. 1). Drugi artykuł daje pierw-
sze wyjaśnienie tego specyficznego celu
pierwszorzędnego.

Na temat tych artykułów napisano 
wiele komentarzy (zob. bibliografia).
Oto streszczenie najgłówniejszych.

 1. CEL OGÓLNY

a. Dwa pierwsze artykuły Reguły 
z 1818 roku zostały wzięte prawie do-
słownie z Reguły redemptorystów (wy-
danie z 1791 roku), w której należą do 
wstępu. Ojciec de Mazenod wprowadza 
je do samego teksty Reguły, aby mocno 
podkreślić, że chodzi o rozporządzenia 
fundamentalne.

b. Choć Misjonarze Prowansji byli 
świeckimi kapłanami, pierwszy ar-
tykuł proponuje im ogólny cel zgro-
madzeń zakonnych, nie mówiąc jed-
nak o radach ewangelicznych. Święty 
Alfons, a Założyciel za nim, podkreśla 
w tym ogólnym celu doskonałości dwa 
punkty szczegółowe: zebranie kapłanów 
świeckich, „którzy żyją razem i starają 
się naśladować cnoty i przykłady nasze-
go Zbawiciela Jezusa Chrystusa”. Święty 
Alfons napisał: Odkupiciela, ojciec 
de Mazenod używa słowa Zbawiciel. 
Według jego wyjaśnień chodzi o tę samą 
rzeczywistość: „Należy mówić Christe 
Salvator. To jest punkt widzenia, z które-
go powinniśmy kontemplować naszego 
Boskiego Mistrza. Poprzez nasze szcze-
gólne powołanie jesteśmy w specjalny 
sposób złączeni z odkupieniem ludzi”2. 
W obydwu wypadkach Jezus Chrystus 

jest ukazany przede wszystkim w swo-
jej miłości, która stała się miłosierdziem 
i gorliwością o zbawienie ludzi.

Założyciel przepisał te artykuły od 
świętego Alfonsa, gdyż znalazł tam ade-
kwatne i uznane przez Kościół sformu-
łowanie swego przeszłego doświadcze-
nia oraz swoich zamiarów. Eugeniusz 
znał i kochał Jezusa Chrystusa od dzie-
ciństwa, a szczególnie w Wenecji, do-
świadczył Go jednak – by tak powiedzieć 
– osobiście w Wielki Piątek. Było to nie-
malże namacalne i mocne doświadczenie 
dobroci i miłosierdzia Chrystusa Zbawi-
ciela dla niego osobiście. Postanawia 
wówczas zmienić życie, zostać kapła-
nem. Jego życie zostanie tym naznaczo-
ne: kochać Chrystusa, naśladować Go, 
dać Go poznać, „uczynić wszystko, aby 
powiększyć Królestwo Zbawiciela” – oto 
jego ideał. 

Jako młody kapłan w Aix widzi 
mnóstwo dobra do zrobienia. Ale jak 
temu podołać samemu? Szuka zatem 
współpracowników. Rozumie, że sku-
teczna działalność apostolska musi być 
prowadzona przez wspólnotę bardzo 
zjednoczoną i bardzo gorliwą. Chrystus 
Zbawiciel i wspólnota pojawiają się od 
razu, od pierwszego artykułu Reguły, 
jako dwa filary życia oblackiego, jakiego
pragnie Założyciel. Jego synowie będą 
zawsze dostrzegali w nich dwa ważne 
elementy charyzmatu Zgromadzenia.

c. Łaciński tekst Reguły z lat 1825- 
-1826 wprowadza dwie dosyć ważne 
zmiany do pierwszego artykułu. Wyra-
żenie „kapłani świeccy, którzy żyją 
wspólnie” zmienia się na „kapłani świec-
cy zgromadzeni we wspólnocie i żyjący 
wspólnie jak bracia”. Ojciec de Maze-
nod pragnie wspólnoty, w której króluje 
miłość braterska. Będzie pisał bardzo 
często, że chodzi tutaj o jedną z cech 
wyróżniających Zgromadzenie, które 
założył. Druga modyfikacja być może
nie była zamierzona i mogła zostać 
wprowadzona po prostu przez tłumaczy. 

51 CELE ZGROMADZENIA
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W tekście z 1818 roku ogólny cel życia 
zakonnego wyprzedza cel specyficzny.
Kapłani usiłują naśladować Jezusa Chry-
stusa, oddając się głównie głoszeniu sło-
wa Bożego ubogim. Apostolat jest przed-
stawiony jako środek, jako sposób naśla-
dowania Jezusa Chrystusa. W latach 
1825-1826, gdy postanowiono żyć rada-
mi ewangelicznymi, akcent – o dziwo! 
– nie jest już położony na życie zakonne, 
lecz na cel specyficzny: „oddadzą się
głównie ewangelizacji ubogich, naśla-
dując pilnie cnoty i przykłady Jezusa 
Chrystusa, naszego Zbawiciela”. Życie 
zakonne staje się sposobem doskonal-
szego życia, potrzebnym, aby lepiej 
ewangelizować. Nasze Zgromadzenie 
wchodzi w ten sposób w szeregi więk-
szości zgromadzeń zakonnych, dla któ-
rych – jak widzieliśmy – cel ogólny jest 
skierowany ku celowi specjalnemu, to 
znaczy dla których dążenie do doskona-
łości jest wartością umożliwiającą sku-
teczniejszy apostolat.

d. Ale tekst łaciński z lat 1825-1826 
przynosi nam także dwie niespodzianki, 
przynajmniej pozorne. Podczas gdy Zgro-
madzenie zostało zatwierdzone przez 
Rzym jako instytut zakonny, a Reguła 
zawiera rozdział o ślubach zakonnych, 
Założyciel w pierwszym artykule mówi 
jeszcze o kapłanach świeckich i nie 
wspomina o radach ewangelicznych. Za-
pis „związani ślubami zakonnymi” zo-
stał zapomniany i zrobiono go dopiero 
w 1850 roku, przy pierwszej rewizji Re-
guły. Jednak wyrażenie „kapłani świec-
cy” pozostało nietknięte przez cały wiek. 
Podczas rewizji Reguł w 1926 roku usu-
nięto słowo „świecki”, gdyż kodeks pra-
wa kanonicznego z 1917 roku uznał 
wreszcie oficjalnie charakter prawdzi-
wego stanu zakonnego zgromadzeń o 
ślubach prostych, stawiając je na tym sa-
mym poziomie co zakony o ślubach uro-
czystych w tym, co dotyczy istoty życia 
zakonnego. W ten sposób członkowie 
zgromadzeń zakonnych nie byli już „ka-

płanami świeckimi związanymi ślubami 
zakonnymi”, lecz prawdziwymi zakon-
nikami. Sformułowanie „kapłani zwią-
zani ślubami zakonnymi”, było jednak 
nie dość szczęśliwe, gdyż do Zgroma-
dzenia należała wielka liczba braci. 
Trzeba było czekać na wydanie Reguły 
z 1928 roku, aby znaleźć wzmiankę 
o braciach w 9 artykule rozdziału o ce-
lach Zgromadzenia.

 2. GŁÓWNY CEL SPECYFICZNY

W Regule z 1818 roku pierwszorzęd-
ny cel własny jest przedstawiony krótko 
i jasno: „Na pierwszym miejscu oddają 
się głoszeniu słowa Bożego ubogim”. 
Tekst łaciński z lat 1825-1826 uży-
wa raczej wyrażenia „ewangelizować 
ubogich”. Po tym tekście w 1818 roku 
w artykule 2 znajdowało się następują-
ce wyjaśnienie: „Dlatego członkowie 
tego Zgromadzenia będą się starali, pod 
przewodem ordynariuszy, od których za-
wsze będą zależeli, zapewnić pomoc du-
chową ubogim ludziom po wsiach oraz 
mieszkańcom małych miejscowości rol-
niczych, bardziej pozbawionym tej po-
mocy. Będą zaradzali tym potrzebom 
poprzez misje, katechizację, rekolekcje 
lub inne ćwiczenia duchowe”.

Tekst łaciński z lat 1825-1826 upięk-
szył ostatnie zdanie artykułu i umieścił 
rekolekcje przed katechizacją: „Będą ła-
mali niebieski chleb słowa poprzez mi-
sje, rekolekcje, katechizację bądź inne 
ćwiczenia duchowe”. Misje, katechiza-
cja i inna działalność to środki do osiąg-
nięcia celu. Pierwsza część Reguły daje 
następnie wskazówki precyzujące te 
środki. Jest ona podzielona na dwa roz-
działy: drugi i trzeci. Drugi, dłuższy, za-
wiera 410 linijek druku (wydanie Du-
val) i przedstawia krótki traktat o mi-
sjach ludowych, nazywanych „jednym 
z głównych celów”. Trzeci rozdział, li-
czący 260 linijek, proponuje inne środ-
ki albo „ćwiczenia”: przepowiadanie, 
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spowiedź, praca z młodzieżą, więzienia, 
umierający, brewiarz, publiczne nabo-
żeństwa w kościele.

Tu również można snuć wiele reflek-
sji. Oto główne z nich:

a. Święty Franciszek Salezy napisał 
20 lipca 1607 roku do pani Brulart: 
„Niech Pani nie chce robić wszystkiego, 
ale tylko coś, a niewątpliwie zrobi Pani 
dużo”. Ojciec de Mazenod wykazał dość 
niezwykły realizm i umiarkowanie, wy-
znaczając swemu Instytutowi tylko je-
den cel główny, jasno określony: głosić 
słowo Boże ubogim Prowansji, oraz pro-
ponując sposób wybitnie ewangelizacyj-
ny – misje ludowe.

Nie chodzi tutaj o wąską perspek-
tywę. Eugeniusz dobrze widział nie-
szczęścia Kościoła i potrafił wypowie-
dzieć w ognistych listach, szczegól-
nie w Przedmowie, całą miłość i gorli-
wość, jaka go ożywiała: „Trzeba uczynić 
wszystko, aby powiększyć Królestwo 
Chrystusa [...]”, „kapłani owi, poświę-
cając się wszelkim zbożnym dziełom, 
do jakich może natchnąć miłość kapłań-
ska [...]”; „położywszy ten fundament 
[cnót], wszyscy członkowie Instytutu 
oddadzą się bez zastrzeżeń, aby czynić 
wszelkie dobro, jakie posłuszeństwo im 
nakaże” (paragraf o przepowiadaniu); 
„są oni powołani, aby być współpra-
cownikami Zbawiciela, współodkupi-
cielami rodzaju ludzkiego; choć obec-
nie, z uwagi na zbyt szczupłą ich liczbę 
oraz bardziej naglące potrzeby otacza-
jącego ich ludu muszą na razie ograni-
czyć swą gorliwość do ubogich naszych 
wiosek i miast, to jednak ich ambicje po-
winny ogarniać świętymi pragnieniami 
rozległy obszar całej ziemi” (Nota bene 
z 1818 roku).

Realizm i poczucie umiaru Założy-
ciela jawią się tym jaśniej, że po rewo-
lucji w Kościele francuskim trzeba było 
rozpoczynać wszystko na nowo. Powo-
dowani gorliwością kapłani zakłada-
li wiele zgromadzeń dla kapłanów, dla 

braci i sióstr i chcieli odpowiedzieć na 
wszystkie potrzeby, wyznaczając im 
bardzo różnorodne cele. Tak uczynił 
ksiądz de Lamennais w Bretanii, Cha-
minade i Noailles w Bordeaux, Colin 
w Lyonie, Moreau w Mans i inni. Oj-
ciec de Mazenod rozpoczyna wyłącz-
nie z kapłanami ewangelizowanie ubo-
gich Prowansji, przede wszystkim po-
przez misje. A zatem była to wspólnota 
kapłanów przeznaczona tylko do jedne-
go dzieła, aby działać bardziej w głąb, 
z większą skutecznością, w jednym re-
gionie Francji.

b. Często pisano, jak uczynił to Za-
łożyciel, na przykład w drugim rozdzia-
le Reguły, że misje są „jednym z głów-
nych celów Instytutu”. Mówi się tutaj 
o celu w szerokim sensie i nieprecyzyj-
nie. Misje są tylko uprzywilejowanym 
środkiem do tego, by osiągnąć cel właś-
ciwy Zgromadzeniu, to znaczy ewange-
lizowanie ubogich. Ojciec de Mazenod 
przez całe swoje życie przypominał 
o znaczeniu misji parafialnych. On sam
i jego synowie dobrze jednak rozumie-
li, że chodzi tutaj o środek. Gdy w 1830 
roku rząd po rewolucji lipcowej zakazał 
głoszenia misji, żaden oblat nie myślał, 
że Zgromadzenie straciło rację bytu. 
Właśnie wtedy Założyciel mówi o para-
fiach, a kapituła generalna z 1831 roku,
przede wszystkim pod naciskiem ojca 
Hippolyte’a Guiberta, postanawia wy-
słać kilku członków Stowarzyszenia na 
misje zagraniczne, gdy tylko pojawi się 
sprzyjająca okazja. Wiadomo, że okazja 
pojawiła się w 1841 roku. To postano-
wienie jednak zostało wprowadzone do 
pierwszego rozdziału Reguły dopiero 
w wydaniu z 1910 roku.

c. W trzecim rozdziale Reguły 
z 1818 roku ojciec de Mazenod propo-
nuje wiele innych środków ewangeliza-
cji, które nazywa „ćwiczeniami”. Wy-
mienia ich siedem, w większości zwią-
zanych z misjami. Ponieważ początko-
wo chciał wchodzić tylko na teren pew-
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ny i dobrze poznany, siedem ćwiczeń, 
które wymienia, to dokładnie te, jakie 
przeżywał po  powrocie do Aix w 1812 
roku. Głosił słowo Boże, spowiadał 
między innymi w wyższym seminarium 
duchownym, z wielkim powodzeniem 
prowadził młodzież, zajmował się więź-
niami i umierającymi; odmawiał bre-
wiarz wspólnie z bratem Maurem oraz 
odprawiał nabożeństwa dla wiernych 
w kościele Misji.

d. Z myślą o skuteczności, aby 
członkowie nie rozpraszali uwagi na to, 
co nie jest głównym celem, w drugim 
rozdziale Założyciel przepisuje od świę-
tego Alfonsa artykuły od 15 do 17, 
w których zakazuje zajęć, jakie odwra-
całyby od głównego celu. Tak więc mi-
sjonarze „nie będą się podejmowali pro-
wadzenia seminariów”, „nie będą się 
zajmowali siostrami zakonnymi”, „nie 
będą przyjmowali parafii, nie będą gło-
sili kazań wielkopostnych”. W myśli 
Założyciela to wszystko odnosiło się 
przede wszystkim do początków, „ze 
względu na ich małą liczbę”. Bardzo 
szybko trzeba było zrobić wyjątki i nie 
tylko przekroczyć granice Prowansji, 
lecz także poszerzyć listę środków 
ewangelizacji, by pozwolić ojcom pra-
cować nad zbawieniem dusz również 
wtedy, gdy nie mieli oni sił czy daru 
głoszenia kazań, bądź też, aby odpowie-
dzieć na palące potrzeby biskupów, któ-
rzy zgadzali się na założenie domu mi-
sjonarskiego pod warunkiem przyjęcia 
innego dzieła. Tak właśnie, na przykład  
już w 1819 roku ojciec Tempier został 
przeznaczony do obsługiwania parafii
Notre-Dame du Laus, w 1823 roku oj-
ciec de Mazenod i Tempier zgodzili się 
być wikariuszami generalnymi w Mar-
sylii, w 1827 roku Zgromadzenie przy-
jęło prowadzenie wyższego seminarium 
duchownego w Marsylii. W ciągu życia 
Założyciel zaakceptował w ten sposób 
wiele innych dzieł, odstępując od 
Konstytucji3.

 3. DRUGORZĘDNE CELE WŁASNE

W pierwszym rozdziale Reguły z 
1818 roku dwa artykuły (szesnaście lini-
jek), wzięte niemalże dosłownie z Regu-
ły redemptorystów, mówią o głównym 
celu. Po nich następują dwa inne para-
grafy, po trzy artykuły każdy, ilustrujące 
dwa inne cele: zastąpienie zakonów znie-
sionych przez rewolucję (25 linijek) oraz 
reforma duchowieństwa (22 linijki).

W pierwszym rozdziale pozornie nie 
widać żadnej hierarchii ważności tych 
trzech celów. Pierwszy artykuł rozpo-
czyna się słowami: „Celem Instytutu [...] 
jest najpierw”, lecz odpowiednikiem 
tego „najpierw” w pierwszym artykule, 
mówiącym o zastąpieniu, jest tylko sło-
wo „również”: „Celem tego Zgromadze-
nia jest również zastąpić [...]”, a na po-
czątku paragrafu o reformie kleru znaj-
dujemy wyrażenie: „nie mniej ważnym 
celem ich Instytutu, który będą starali 
się osiągnąć z taką samą gorliwością jak 
cel główny, jest zreformować ducho-
wieństwo [...]”. Słowa „cel główny” po-
jawiające się w trzecim paragrafie odno-
szą się dosyć jasno do głoszenia słowa 
Bożego, przede wszystkim na misjach. 
Jednak drugi rozdział, rozpoczynający 
się od: „Ponieważ misje stanowią jeden 
z głównych celów”, pozwala zakładać, 
że zastąpienie zakonów było również 
uważane przez Założyciela za cel głów-
ny. Jakkolwiek by się sprawy miały, te 
dwa cele, uważane tradycyjnie za drugo-
rzędne, stwarzają wiele problemów. 
Z faktu, że dwa artykuły o głoszeniu sło-
wa Bożego pochodzą z Reguły redemp-
torystów oraz że dwa inne cele nie zosta-
ły zaczerpnięte z jakichś Reguł, można 
by wnosić, że mają one jakieś szczegól-
ne znaczenie, że mamy do czynienia 
z problemami i zamiarami apostolskimi 
bardziej osobistymi, które zatem w więk-
szym stopniu stanowiłyby część chary-
zmatu Założyciela. Z drugiej strony, zna-
jąc dobrze korespondencję Założyciela, 
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trzeba powiedzieć, że o wiele mniej mó-
wił on o tych dwóch celach niż o pierw-
szym oraz że zarówno on sam, jak i ob-
laci żyjący z nim i po nim zrobili o wiele 
mniej w tych dziedzinach niż w dziedzi-
nie misji.

 a. Zastąpienie zniesionych zakonów

Przeczytajmy najpierw tekst Regu-
ły z 1818, przetłumaczony dosłownie 
w wydaniu z 1827 roku. I zróbmy kilka 
krótkich refleksji.

„Artykuł 1. Celem tego Zgromadze-
nia jest również zastąpić, jak dalece to 
możliwe, brak tylu pięknych instytucji, 
które zniknęły od czasów rewolucji 
i które pozostawiły straszliwą pustkę, 
jaką religia z każdym dniem dostrzega 
coraz bardziej”.

„Artykuł 2. Dlatego będą się starali 
ożywiać w swoich osobach pobożność 
i gorliwość zakonów zniszczonych we 
Francji przez rewolucję. Będą usiłowali 
zastąpić je zarówno w cnotach, jak i w 
posłudze oraz w najświętszych prakty-
kach zakonnego życia, takich jak: zacho-
wywanie rad ewangelicznych, umiłowa-
nie skupienia, pogarda dla światowych za-
szczytów, unikanie rozproszenia, wstręt do 
bogactw, praktykowanie umartwienia, 
publiczne i wspólne odmawianie brewia-
rza, pomoc umierającym i inne”.

„Artykuł 3. Dlatego także członko-
wie tego Stowarzyszenia będą również 
pouczać młodzież o jej obowiązkach re-
ligijnych, odwracać ją od zepsucia i roz-
proszenia oraz przygotowywać ją do na-
leżytego wypełnienia obowiązków, jakie 
religia i społeczeństwo mają prawo jej 
nałożyć w różnych stanach, jakie sobie 
wybiera”.

Ojciec de Mazenod nie nałożył na 
oblatów obowiązku odbudowania zako-
nów. Domaga się od nich, aby „ożywi-
li w swoich osobach” pobożność, gor-
liwość i cnoty tych zakonów oraz aby 
przejęli po nich pewne ich dzieła.

Zauważono, że ten drugorzędny cel 
nie różni się zbytnio od celu wspólne-
go oraz od celu głównego4. Faktycz-
nie w pierwszej części drugiego arty-
kułu czasowniki występują w czasie 
przyszłym i akcentują wymagania celu 
wspólnego, jakim jest dążenie do dosko-
nałości, praktykując najlepiej jak moż-
na dyscyplinę, „pobożność i gorliwość 
zniesionych zakonów...” Artykuł 3 mó-
wi o ewangelizacji umierających i mło-
dzieży.

Wydaje się jednak, że można mówić 
o bardzo charakterystycznym drugorzęd-
nym celu specyficznym. Założyciel prag-
nie odnowienia życia zakonnego w całym 
jego blasku tak samo, jak reformy kleru. 
Środkiem do osiągnięcia tego celu są ślu-
by, życie wspólne, wspólnotowe odma-
wianie brewiarza, zapożyczona częścio-
wo od zniesionych zakonów regularność 
oraz ich posługiwanie.

Nigdy nie znaleziono zadowalają-
cego wyjaśnienia tej troski Założyciela. 
Chociaż wiele razy mówił on o tym celu, 
prawie że nie podał jego motywacji. Jest 
prawdopodobne, że jego wspólne życie 
w latach 1812-1815 z bratem Maurem, 
ekskamedułą, wzbudziło w nim to zain-
teresowanie zakonami, które znikły.

Ojciec Alfred Yenveux w komentarzu 
do Reguły proponuje inne wyjaśnienie. 
Ojciec de Mazenod miał zawsze pewne 
wyczucie historii a równocześnie wielką 
miłość do Kościoła. Jeśli dzisiaj mówi 
się wiele o powrocie do źródeł, to trze-
ba powiedzieć, że już Założyciel chciał, 
aby jego rodzina zakonna czerpała inspi-
racje z pierwotnego Kościoła. Pierwszy 
rozdział – o celach Zgromadzenia – koń-
czy następującymi słowami Nota bene: 
„Jakiż może być bardziej wzniosły cel 
niż cel ich Instytutu?! Ich Założycielem 
jest Jezus Chrystus, Syn Boga samego; 
ich pierwszymi ojcami – Apostołowie. 
Są oni powołani, aby być współpracow-
nikami Zbawiciela [...]”. Zatem – według 
tłumaczenia ojca Yenveux – Założyciel 
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uważał, że w zakonach znajdowała się 
żywa tradycja życia Apostołów i  pierw-
szej wspólnoty chrześcijańskiej. Bo mni-
si szli radykalnie za Chrystusem i  prze-
kazali całe bogactwo tradycji ewange-
licznej. Dlatego pragnie, by oblaci szli 
ich śladem.

Apostołowie zarezerwowali sobie 
modlitwę i posługę słowa (zob. Dz 6, 4). 
Również oblaci są wezwani, by głosić 
słowo Boże i modlić się, przede wszyst-
kim przez wspólne odmawianie brewia-
rza (Opus Dei).

Na temat zastąpienia zakonów Za-
łożyciel w ciągu całego życia wypowie-
dział się tylko raz, i to właśnie w związku 
ze wspólnym oficjum. Podczas kapituły 
w 1843 roku pytano go, czy scholastycy 
są zobowiązani do wspólnego odmawia-
nia brewiarza. Odpowiedział, że zauwa-
żył przede wszystkim zaprzestanie od-
mawiania brewiarza po zniknięciu zako-
nów i że na skutek tego pragnął nałożyć 
na wszystkich oblatów obowiązek, który 
spoczywał na członkach zakonów.

W ostatnim stuleciu zakony we Fran-
cji powoli się odrodziły. Biskup de Ma-
zenod coraz to mniej mówił o ich zastą-
pieniu. Proponował raczej współzawod-
nictwo w gorliwości ze znów odrodzo-
nymi starymi zakonami i z młodymi 
zgromadzeniami zakonnymi. Pozostaje 
jednak faktem, że ten cel naznaczył do-
syć głęboko zarówno drugą część Regu-
ły poświęconą szczególnym obowiąz-
kom misjonarzy, jak i duchowość Zało-
życiela i pierwszych pokoleń oblackich, 
których życie często było podzielone 
bądź to na dwa okresy, bądź na dwie ten-
dencje duchowe: życia niemalże mona-
stycznego wewnątrz domu i bardzo ak-
tywnego na zewnątrz. Z tego celu pozo-
stał nam przede wszystkim obowiązek 
wspólnego brewiarza. Trzeba jednak za-
chować nauczanie, marzenie Założycie-
la: jego ogromne pragnienie doskonało-
ści osobistej oraz świętości członków 
Zgromadzenia, wezwanych, aby znów 

z zapałem i gorliwością żyć życiem 
Apostołów, pierwszych chrześcijan, 
mnichów i zakonników sprzed rewolu-
cji. „Co za chimeryczny pomysł dosko-
nałości urobilibyśmy sobie, gdyby nie 
polegała ona na kroczeniu drogą, którą 
przed nami przeszedł Jezus Chrystus, 
Apostołowie i pierwsi uczniowie? Oto 
nasz cel – mówił Założyciel podczas ka-
pituły w 1837 roku. – Inne zakony mogą 
być surowsze, lecz doskonalszych nie 
ma”.

To tłumaczy, dlaczego tak często 
oczyszczał on Zgromadzenie z człon-
ków chłodnych, podając na przykład 
taki motyw: „Dopiero co się urodzili-
śmy. Powinniśmy być w pełni zapału 
młodości naszego Instytutu, a już mie-
libyśmy popaść w zgrzybiałość tych sta-
rych zakonów, które trzeba reformować 
[...]!”5 Wszyscy oblaci pracują nad tym, 
aby stać się świętymi6.

Ojciec Léo Deschâtelets w okólniku 
z 15 sierpnia 1951 roku o Naszym po-
wołaniu i naszym życiu w ścisłym zjed-
noczeniu z Maryją mocno podkreślił 
sens tego drugorzędnego celu naszego 
Zgromadzenia: „Jesteśmy również za-
konnikami: coadunati sacerdotes, reli-
gionis votis obligati (art. 1). Czyż trzeba 
zbytnio kłaść na to nacisk? W tym celu 
musielibyśmy zacytować prawie całą 
Regułę, nie po to, aby udowadniać rzecz 
oczywistą, lecz aby podkreślić wyróż-
niające cechy naszej sylwetki zakonnej. 
Przypatrzmy się jednak najmocniejszej 
linii tych cech, linii, na którą Założyciel 
kładł szczególniejszy nacisk ab initio. 
Według niego, aby zrealizować cel In-
stytutu, musimy być wielkimi w Bożym 
Kościele.

W pismach ojca de Mazenoda i w 
słowach Reguły znajdujemy również tę 
ideę reformy albo wskrzeszenia życia 
zakonnego tak samo, jak przed chwilą 
mówiono nam o kapłaństwie.

Weźmy do ręki pierwszy rękopis 
Reguły. W pierwszym rozdziale o celu 
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Instytutu, w paragrafie 2 mówi niedwu-
znacznie: Zastąpić nieobecność zako-
nów [...].

Tak samo jak odrzuca on miernotę 
w życiu kapłańskim, wyklucza ją rów-
nież z życia zakonnego, zarówno wów-
czas, gdy chodzi o zachowanie świętych 
ślubów, jak i wszystkich ćwiczeń zakon-
nych w ustawicznym dążeniu do dosko-
nałości. Czy najświętsi założyciele za-
konów pisali bardziej dobitnie niż nasz, 
gdy – odważę się powiedzieć – zagrze-
wa nas jak generał przed bitwą: »[...] 
muszą rzetelnie pracować, aby stać się 
świętymi. Muszą iść odważnie tymi sa-
mymi drogami, po których przeszło tylu 
pracowników ewangelicznych..., całko-
wicie wyrzec się siebie [...], stale odna-
wiać się w duchu swego powołania, żyć 
w stanie ciągłego samozaparcia i wy-
trwałej woli osiągnięcia doskonałości. 
Muszą bez przerwy pracować nad tym, 
aby stać się pokornymi, łagodnymi i po-
słusznymi, miłującymi ubóstwo, poku-
tującymi i umartwionymi, oderwanymi 
od świata i rodziny [...]«.

Czy można w kilku bardziej zdecydo-
wanych i wymagających zdaniach za-
wrzeć cały program życia oparty na świę-
tej Ewangelii? Czy po tym można wątpić, 
że nasze oblackie życie zakonne, mimo 
tylu podobieństw do życia innych instytu-
tów zakonnych, charakteryzuje się w sto-
sunku do tych ostatnich tym tak płomien-
nym i tak żarliwym wezwaniem ojca de 
Mazenoda, abyśmy zaangażowali się do 
końca w zdobywanie doskonałości za-
konnej? Czy to nie przynagla nas, abyśmy 
byli lepszymi zakonnikami niż wszyscy 
inni, skoro według śmiałej myśli Założy-
ciela jesteśmy rodzajem kwintesencji do-
skonałości wszystkich zakonów i instytu-
tów, które on chce zastąpić?”7

 b. Wspólne odmawianie brewiarza

W Regule z 1818 oraz 1827 roku 
obowiązek wspólnego odmawiania bre-

wiarza jest umieszczony nie wśród po-
bożnych ćwiczeń w drugiej części, lecz 
między celami i dziełami w pierwszej 
części. Ojcowie Joseph Reslé i Nicolas 
Schaff mówią, że chodzi tutaj naprawdę 
o cel albo o ważny środek do osiągnięcia 
celu drugorzędnego, czyli do zastąpienia 
zniesionych zakonów. Natomiast ojciec 
Gérard Fortin utrzymuje, że wspólne od-
mawianie brewiarza nie jest ani celem, 
ani nawet środkiem do osiągnięcia celu 
specyficznego8. Według niego wspólne 
odmawianie brewiarza jest pobożnym 
ćwiczeniem, środkiem do osiągnięcia 
ogólnego celu osobistego uświęcenia. 
Ze swojej natury należy ono do drugiej 
części Reguły. Jako przykład podaje on 
Konstytucje dominikanów. To samo od-
nosi się w gruncie rzeczy do większości 
zakonów żebraczych oraz duchowień-
stwa zakonnego. Jednak kanonicy regu-
larni oraz mnisi za główny cel własny 
mają w zasadzie kult liturgiczny, to zna-
czy Mszę konwentualną oraz oficjum
w chórze.

Zresztą jakiekolwiek miejsce zajmo-
wałoby w Konstytucjach zakonów chó-
ralne odmawianie brewiarza, intencja 
Założyciela prawie nie budzi wątpliwo-
ści. Uważa on wspólne odmawianie bre-
wiarza za wyborne dzieło, przez które 
w wybitny sposób spełnia się drugorzęd-
ny cel – zastąpienie zniesionych zako-
nów. Dlatego do brewiarza zobowiązani 
byli w ten lub inny sposób wszyscy ob-
laci, nie wyłączając nowicjuszy. Jest to 
jedna z cech charakterystycznych Insty-
tutu, która odróżnia go od redemptory-
stów i od innych zgromadzeń zakon-
nych, bo jawi się jako cel, a nie tylko 
jako pobożne ćwiczenie.

Ojciec de Mazenod pomylił się jed-
nak co do kanonicznego charakteru na-
szego odmawiania brewiarza. Uzyskaw-
szy w Rzymie 17 lutego 1826 roku pa-
pieskie zatwierdzenie, a 23 kwietnia 
1826 roku przyznanie przywilejów re-
demptorystów, sądził, że jego Zgroma-
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dzenie cieszy się przywilejem egzemp-
cji i że nasze odmawianie brewiarza jest 
równoznaczne z chóralnym odmawia-
niem w zakonach, obowiązującym na 
mocy prawa kościelnego, a nie tylko na 
mocy Konstytucji. Ten punkt został wy-
jaśniony po jego śmierci, wymagania 
jednak w niczym się nie zmieniły.

Oczywiście, chodziło jedynie o cel 
drugorzędny w stosunku do pierwszo-
rzędnego dzieła, które miało charakter 
apostolski. Dlatego kilka razy Założy-
ciel mówi o nim jak o środku skutecz-
ności apostolatu: „Instytut uważa to 
ćwiczenie za źródło wszelkiego bło-
gosławieństwa, które powinno się roz-
lewać na całość świętej posługi całego 
Stowarzyszenia”9. Tę modlitwę, pocho-
dzącą od mężów apostolskich, powinno 
się odprawiać w imieniu i z intencjami 
biednych grzeszników, zanosząc do 
Boga ich potrzeby. W oczach Założy-
ciela chodziło jednak o coś dużo więcej, 
to znaczy o to, by adorować i chwalić 
Boga.

W Dyrektorium dla nowicjuszy, które 
dwadzieścia stron poświęca brewiarzo-
wi, czytamy: „ponieważ więc brewiarz 
odmawiany w chórze jest jednym z na-
szych obowiązków równocześnie najpo-
ważniejszym, najświętszym i najowoc-
niejszym, ogromnie ważne jest, by nasi 
bracia nowicjusze i scholastycy starali 
się dobrze go wypełnić”10.

„Zanim rozpoczniemy oficjum, musi-
my rozbudzić w sobie żywą wiarę w obec-
ność i najwyższy Majestat Boga, na któ-
rego cześć będziemy mieli zaszczyt śpie-
wać pochwalne hymny... Boska psalmo-
dia jest tylko echem na ziemi i przedłuże-
niem doskonałej chwały, jaką Jezus 
Chrystus oddaje Bogu, swemu Ojcu 
w niebie [...]. Podczas Boskiej psalmodii 
Bóg jest obecny. Mówimy do samego 
Boga. My jesteśmy jedynie narzędziami, 
które muszą być ożywiane przez Jego 
Boskiego Ducha, aby godnie chwalić 
Jego święte imię. Jesteśmy jakby przeno-

szeni do nieba w środek chóru Aniołów. 
Łączymy się z chwałą i błogosławień-
stwami, jakie oni zanoszą bez przerwy do 
Najwyższego Mistrza wszystkich rzeczy. 
Intonujemy na ziemi kantyk bez końca, 
jaki któregoś dnia będziemy mieli szczęś-
cie śpiewać w niebie wraz ze świętymi 
przez całą wieczność. Wchodzimy w ko-
munię z modlitwami, jakie Kościół wal-
czący wznosi nieustannie do Boga, w ko-
munię, która jednoczy nasz głos z głosa-
mi najczystszych i najświętszych dusz, 
jakie są na ziemi. Jakież musimy mieć 
uczucie czci i szacunku! Jakże głębokie 
uniżenie przed najwyższym majestatem 
Boga!”11

Z głębi jego chrystocentrycznego 
osobistego doświadczenia duchowego 
wypływają dwie potrzeby serca Euge-
niusza de Mazenoda: opus Dei albo laus 
divina oraz głoszenie Słowa. Wiążą się 
one z podwójną pasją Chrystusa: chwa-
ła Ojca i zbawienie braci oraz z dwoma 
rodzajami działalności Apostołów: „my 
zaś oddamy się wyłącznie modlitwie 
i posłudze Słowa” (Dz 6,4).

Ojciec Nicolas Schaff pisze na ten 
temat: „Wobec elementu apostolskiego 
w naszym życiu, element kontemplacyj-
ny medytacji oraz psalmodii nie może 
wydawać się niepotrzebnym zbytkiem, 
a tym bardziej przeszkodą, lecz źródłem 
i kamieniem węgielnym czystej gorliwo-
ści. We wspólnym odmawianiu brewiarza 
chętnie widziałbym wielkie świadectwo 
czystości naszej gorliwości. Mówię czy-
stości, a nie intensywności. Intensywność 
mogłaby się obejść bez brewiarza. Obok 
zewnętrznych przejawów apostolatu mu-
simy zachować również to świadectwo 
wewnętrzne, domowe, wspólnotowe, 
spontaniczne; prawdziwe świadectwo 
oddawane Bogu przez jednych i dru-
gich, przez jednych przed drugimi. Jeśli 
apostolat jest bezpośrednim dowodem 
i owocem naszej miłości bliźniego, 
odmawianie brewiarza jest znakiem 
i owocem „naszego zmysłu Boga”, mi-
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łości Boga. U synów biskupa de Maze-
noda, tak jak u Chrystusa, pasja o zba-
wienie dusz wypływa z pasji o chwałę 
Boga przez uwielbienie Ojca: in unione 
illius divinae intentionis qua Ipse in ter-
ris laudes Deo persolvisti12.

Bezpośrednio i wprost obowiązek ten 
spoczywa na wspólnocie o wystarczają-
cej liczbie oblatów obecnych w domu, 
którym nie przeszkadzają różne słuszne i 
chwilowe powody, a szczególnie powód 
związany z celem pierwszorzędnym. 
Inaczej wygląda sprawa obowiązków, 
które Założyciel nazywał „właściwymi 
misjonarzom”, a które zostały wymie-
nione w drugiej części Reguły, jak za-
chowywanie ślubów i inne. Te ostatnie 
dotyczą każdego osobiście i obowiązują 
zawsze i wszędzie, biorąc pod uwagę 
ważność przepisu.

Nawet jeśli z podanego powodu 
wspólne odmawianie brewiarza było 
realizowane tylko przez małą liczbę 
wspólnot i przez ograniczoną liczbę ob-
latów, można powiedzieć, że ten cel był 
respektowany i że Zgromadzenie było 
mu wierne.

 c. Reforma duchowieństwa

Ten drugi właściwy nam drugorzęd-
ny cel stwarza jeszcze więcej problemów 
niż zastąpienie zakonów zniesionych.

Niewielu kapłanów wyraziło tak su-
rowy sąd o stanie duchowieństwa, jak oj-
ciec de Mazenod w trzech artykułach 
Reguły z 1818 roku o reformie kleru oraz 
w Nota bene, która po nich następuje, 
a która potem stała się Przedmową do 
Reguły. Jakie miał on smutne doświad-
czenie, że był aż tak radykalny? Mógł 
spotkać na Sycylii i w Aix kapłanów 
mało gorliwych, ale nic w jego pismach 
nie pozwala nam utrzymywać, że spotkał 
kapłanów przewrotnych i gorszących. 
Wiedział jednak, że podczas rewolucji 
wielu kapłanów się ożeniło i złożyło 
przysięgę na cywilną konstytucję kleru. 

Oczywiście, w Paryżu sulpicjanie bar-
dzo nalegali na konieczność formacji 
świętych kapłanów i bez wątpienia mu-
sieli przypominać słabości części kleru 
w poprzednich wiekach oraz niektóre 
ostre osądy św. Wincentego à Paulo 
o klerze w jego czasach13. Eugeniusz 
musiał wówczas reagować energicznie, 
skoro ksiądz Émery powiedział mu któ-
regoś dnia, że ma temperament reforma-
tora, a ksiądz Duclaux 22 listopada 1812 
roku pisał mu, by nie zachowywał się 
w Aix jak reformator14.

W tej części Reguły Założyciel bez naj-
mniejszej wątpliwości czerpał natchnienie 
z dzieła Félicitégo de La Mennais’go, Ré-
flexions sur l’état de l’Église en France
pendant le XVIIIe siècle et sur sa situa-
tion actuelle. Książka ta została napisa-
na w 1808 roku i przedstawiona do oceny 
księdzu Émery’emu, który darzył wtedy 
seminarzystę Eugeniusza pełnym zaufa-
niem. Lamennais wyrażał o duchowień-
stwie sądy bardziej stonowane, ale uży-
wał wyrażeń, które Założyciel wykorzy-
stuje niemalże dosłownie: „święty depo-
zyt wiary”, „wiara gasnąca w sercu lu-
dzi, gorliwość stygnąca i prawie że wy-
gasła w sercach pasterzy”, „od zniszcze-
nia pogaństwa historia nie zna drugiego 
przykładu tak powszechnego i tak kom-
pletnego zepsucia” itp.

Już Lamennais proponował środek 
zastosowany przez Założyciela: „Jeśli 
coś mogłoby ożywić tę wiarę w sercach, 
[...] byłyby to bez wątpienia misje [...]. 
Trzeba było być świadkiem owoców 
uświęcających, jakie może spowodo-
wać kilku ludzi naprawdę apostolskich, 
by czuć, jak potężny jest ten środek”15. 
Wpływ Lamennais’go na Eugeniusza 
nie może dziwić, bo kapłan ten był przez 
wiele lat uważany za prawdziwego pro-
roka, który miał wielki wpływ na mło-
dy kler w pierwszych dziesięcioleciach 
XIX wieku. Przeczytajmy jednak pierw-
szy artykuł trzeciego paragrafu o refor-
mie kleru:
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„Nie mniej ważnym celem ich In-
stytutu, który będą się starali osiągnąć 
z taką samą gorliwością jak cel pierw-
szorzędny, jest zreformować kler i na-
prawić – jak dalece to możliwe – zło, ja-
kie uczynili i jeszcze czynią źli kapłani, 
którzy niszczą Kościół przez swą beztro-
skę, skąpstwo, nieczystość, świętokradz-
twa, zbrodnie i przestępstwa wszelkiego 
rodzaju”.

Chociaż wypowiedziane sądy o ogro-
mie zła są przesadzone i zupełnie zgodne 
z temperamentem oraz stylem Eugeniu-
sza, zaproponowane środki wydają się 
bardzo umiarkowane. Tutaj także ojciec 
de Mazenod daje dowód zrównoważenia 
i realizmu. Zna swoje granice i granice 
swych współpracowników. Pokazuje to 
2 i 3 artykuł:

„Artykuł 2. Na początku misjonarze 
ze względu na swój młody wiek będą 
mogli tylko pośrednio podjąć działa-
nie dla uzdrowienia tej głębokiej rany 
poprzez łagodne upomnienia, poprzez 
modlitwy i dobre przykłady, ale za kil-
ka lat, jeśli spodoba się Bogu, zaatakują 
otwarcie te wszystkie okropne występki. 
Wprowadzą sondę, żelazo i ogień w tego 
wstydliwego raka, który wszystko poże-
ra w Kościele Jezusa Chrystusa.

„Artykuł 3. Będą wówczas organi-
zowali rekolekcje dla kapłanów, a dom 
misji będzie zawsze otwartym schro-
nieniem i jakby zbawczą sadzawką, do-
kąd ci zakażeni i ropiejący chorzy będą 
przychodzili, aby się obmyć i rozpocząć 
nowe życie pokuty i zadośćuczynienia”.

Reguła z lat 1825-1826 bardzo łagodzi 
te sądy i zmienia trzy artykuły. Szczegól-
nie kardynał Pallotta uważał je za przesa-
dzone przynajmniej terminologicznie16. 
Artykuły 2 i 3 tracą rozpoczęcie „na po-
czątku [...]” oraz zakończenie „za kil-
ka lat [...]”, aby zachować jedynie środ-
ki najpokorniejsze, „przede wszystkim 
modlitwa, rady i przykład” jak również 
przyjmowanie kapłanów w naszych do-
mach na rekolekcje i inne. Te artykuły 

pozostały nie zmienione jeszcze w Re-
gule z 1928 roku.

Oczywiście, realizacja zamierzeń 
w tej dziedzinie nie odpowiadała zamia-
rom Założyciela. Po nominacji w 1823 
roku na wikariusza generalnego w Mar-
sylii zastał tam kler mało zdyscyplino-
wany po przeszło dwudziestu pięciu la-
tach bez biskupa rezydencjalnego. Pró-
bował w sposób niewątpliwie zbyt ener-
giczny i szybki zreformować mniej bu-
dującą część kleru i uświadomił sobie 
trudność podobnego przedsięwzięcia. 
Źle na niego patrzono, krytykowano, ob-
rzucano oszczerstwami i musiał wiele 
wycierpieć z powodu tego, że nie był lu-
biany przez kler. Zrozumiałe więc, że 
w Rzymie w latach 1825-1826 chętnie 
zgodził się złagodzić swoje wyrażenia 
i precyzyjniej określić zakres swoich za-
miarów.

Właściwie zdał sobie sprawę, że ła-
twiej było dobrze uformować przyszłe 
duchowieństwo, niż zreformować stare 
i dlatego w 1827 roku przyjął prowadze-
nie seminarium duchownego w Marsylii, 
w 1834 w Ajaccio, w 1851 we Fréjus, 
w 1853 w Romans, a w 1856 w Quimper.

Kapituła z 1850 roku uznała prowa-
dzenie seminariów za drugorzędny cel, 
ważny dla Zgromadzenia, i przygotowała 
tekst, który stanowił artykuł trzeci pierw-
szej części Reguł z 1853 roku. Jednak ob-
laci z trudem szli za Założycielem. Nie-
wielu ojców lubiło nauczać. W 1857 roku 
opuszczono seminaria w Quimper i Ro-
mans. Jeśli chodzi o przyjmowanie ka-
płanów w naszych domach, robiono to 
szczególnie w Notre-Dame du Laus oraz 
w Notre-Dame de Lumières aż do 1840- 
-1841 roku. Założyciel musiał jednak in-
terweniować, spostrzegając, że młodzi 
ojcowie tworzący te wspólnoty dawali 
się raczej wciągać w zwyczaje mało bu-
dujących kapłanów, którzy przychodzili 
na rekolekcje. Zresztą utracono wówczas 
sanktuarium w Notre-Dame du Laus, 
podczas gdy Notre-Dame de Lumières 
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stało się junioratem, a Notre-Dame de 
l’Osier – nowicjatem. Z drugiej strony, 
biskup de Mazenod instynktownie coraz 
mniej mówił o reformie kleru. Kler fran-
cuski bowiem stawał się w ostatnim wie-
ku coraz lepiej uformowany i coraz bar-
dziej wspaniałomyślny oraz gorliwy, aż 
po wzorowych proboszczów, z których 
wielu dzisiaj jest błogosławionych i świę-
tych.

Problemy związane z tym drugo-
rzędnym celem, jakim jest reforma kle-
ru, nigdy nie były dogłębnie studiowane 
w Zgromadzeniu i pozostają polem 
otwartym dla badań nad źródłem tej apo-
stolskiej troski Założyciela, nad sensem, 
jaki trzeba jej nadać, oraz nad jej prak-
tycznym wykonaniem. Pozostaje jednak 
faktem, że biskup de Mazenod jak mało 
kto troszczył się o świętość kapłanów 
i chciał tę obsesję przekazać swoim sy-
nom.

Ojciec Achille Rey w biografii Zało-
życiela zawrze długi komentarz do Re-
guły. Na temat apostolatu oblatów wśród 
duchowieństwa pisze: „Jednak misje, 
pierwszy, a właściwie mówiąc jedyny 
cel Zgromadzenia oblatów, domagają się 
z konieczności innego celu – troski 
o uświęcenie kleru”.

„Aby bowiem przygotować ludzi do 
misji, a nawet aby one były możliwe, 
by wspierać prace misjonarzy, zapew-
nić im powodzenie, by zebrać, zachować 
i utrwalić ich owoce, potrzeba dobrych 
kapłanów, świętych proboszczów na cze-
le parafii. Posługa pracowników ewan-
gelicznych nie jest ciągła. Istnieją oni 
w Kościele jako pomocnicy kleru diece-
zjalnego, ustanowionego hierarchicznie. 
Przychodzą tylko na wezwanie zwyczaj-
nych pasterzy i odchodzą, wypełniwszy 
swój mandat, zawsze ograniczony, po-
zostawiając temu, który ich zaprosił, tro-
skę o wydobycie wszystkich możliwych 
owoców ich trudu i starań. Co będzie, 
jeżeli kapłan z braku świętości nie sta-
nie na wysokości wzniosłej misji paste-

rza trzody? Uświęcenie kleru jest przeto 
po misjach i wraz z misjami – powiedz-
my – głównym celem Misjonarzy Obla-
tów Maryi Niepokalanej. Świątobliwy 
Założyciel mówi to im wprost: „Z pew-
nością najwspanialszym celem naszego 
Zgromadzenia po świętych misjach jest 
prowadzenie wyższych seminariów du-
chownych. Misjonarze bowiem na dar-
mo by się trudzili, aby wyrwać grzesz-
ników z duchowej śmierci, gdyby w pa-
rafiach nie było kapłanów napełnionych
Bożym duchem, wiernie naśladujących 
przykład Boskiego Pasterza i pasących 
z czujną i ustawiczną troską owce spro-
wadzone do zagrody. Dlatego, jak dalece 
to od nas zależy, oddamy się wspaniało-
myślnie, sercem i duszą, tej tak wzniosłej 
i ważnej posłudze”.

„Misjonarze – mówi jeszcze – będą 
się starali pomagać kapłanom utrzymać 
się w czystości i gorliwości ich święte-
go stanu przez różnego rodzaju pomo-
ce, a przede wszystkim przez rekolekcje 
bądź to wewnątrz ich wspólnot, bądź na 
zewnątrz.

Oblat Maryi nie jest tylko aposto-
łem ludu. Jest on również apostołem du-
chowieństwa, a nawet przede wszyst-
kim człowiekiem kapłana, całkowicie 
mu oddanym. Jest to oblat kapłaństwa, 
ofiarowany, konsekrowany dla jego
uświęcenia”17.

Na ten temat i na temat życia zakon-
nego ojciec Léo Deschâtelets napisał 
bardzo pouczająco: „Jesteśmy najpierw 
kapłanami: »Finis hujus parvae Con-
gregationis... est ut coadunati sacerdo-
tes...« (art. 1). Kapłanami pośród tylu in-
nych, jednak kapłanami ze specjalnym 
natchnieniem i to dodaje kapłaństwu ob-
lackiemu szczególnego rysu. Jesteśmy 
po to, by przywrócić kapłaństwu całą 
jego chwałę i cały jego prestiż i aby po-
ciągnąć przykładem naszego życia tych 
wszystkich, którzy jak my są naznacze-
ni świętym charakterem kapłańskim. Za-
kładając fundamenty swego Instytutu, 



62CELE ZGROMADZENIA

Założyciel marzył o reformie i uświęce-
niu kleru na równi z nawracaniem mas 
i dlatego od początku wymagał od swo-
ich pierwszych uczniów tak wzniosłego 
i  tak doskonałego życia kapłańskiego. 
Być może ten motyw założenia nasze-
go Zgromadzenia rozmył się z czasem, 
jest jednak jak najbardziej celowe przy-
pomnienie go sobie, by nie zatracić kon-
taktu z ideami, które kiedyś rozpalały 
gorliwością serce naszego Założyciela 
i mogą być pozytywnym bodźcem w na-
szym kapłańskim życiu”18.

„Czyż nie [...] udowodniono z oczy-
wistością, że Założyciel chciał kapła-
nów doskonałych, którzy mogliby pra-
cować nad odnową kapłaństwa? Czy 
możemy wątpić, że od początku Insty-
tutu naprawdę charakterystyczną cechą 
kapłaństwa oblackiego było wyróżnia-
nie się zapałem, gorliwością o nawróce-
nie wszystkich dusz, ale przede wszyst-
kim dusz kapłańskich? To bezdyskusyj-
ny punkt naszych początków.

Czy ten duch zmienił się u nas? Choć 
być może mniej się na niego nalega, 
gdyż wiele okoliczności zmieniło stan 
kapłański, niemniej oblat, aby pozostać 
wiernym łasce swoich początków, nie 
straci z pola widzenia tego, że musi bez 
przerwy pracować nad odnowieniem ka-
płaństwa. Reguła chce, abyśmy wszy-
scy byli bardziej delikatni, mocniejsi, 
odporniejsi, tak abyśmy w Kościele dla 
wszystkich naszych współbraci w ka-
płaństwie byli oparciem i wzorem. Ob-
lat nie może być taki jak inni kapłani. 
Musi być ich wzorem. Łaski jego powo-
łania prowadzą go ku szczytom i czynią 
z niego przewodnika i wychowawcę do 
kapłaństwa”19. 

 d. Maryja Niepokalana

Reguła z 1818 roku nie wspomina 
imienia Maryi w rozdziale o celach Zgro-
madzenia. Reguła z 1827 roku podaje tyl-
ko nowy tytuł Zgromadzenia: „Celem 

tego małego Zgromadzenia Misjonarzy 
Oblatów Najświętszej i Niepokalanej 
Dziewicy Maryi [...]”.

Pomysł nadania tej nazwy swej ro-
dzinie zakonnej przyszedł do głowy ojcu 
de Mazenodowi w Rzymie w 1825 roku 
podczas nowenny do Niepokalanej, gdy 
Reguła była już napisana i gdy miała być 
poddana studiom w Kongregacji do 
spraw Biskupów i Zakonów. Założyciel 
nic więc nie zmienił w przedstawionym 
tekście. Począwszy od rękopisu z lat 
1824-1825, inne artykuły drugiej i trze-
ciej części wspominały jednak o Maryi, 
mówiąc między innymi: „Zawsze uwa-
żać Ją będą za swoją matkę”.

Dopiero na kapitule generalnej w 
1926 roku dodano artykuł 10 pierwszego 
rozdziału: „Nasze Zgromadzenie zostało 
założone pod wezwaniem i opieką Naj-
świętszej i Niepokalanej Panny Maryi. 
Dlatego musimy wszyscy we własnych 
sercach pielęgnować i szerzyć wśród 
wiernych szczególniejsze nabożeństwo 
do tej niebieskiej Patronki i Matki”.

Już listy apostolskie Leona XII z 21 
marca 1826 roku, zatwierdzające Zgro-
madzenie, wyznaczyły jeszcze inny obo-
wiązek: „Mamy wreszcie nadzieję – 
było tam powiedziane – że członkowie 
tej świętej rodziny, którzy pod opieką 
pewnych praw, zresztą bardzo właści-
wych do kształtowania serc w pobożno-
ści, poświęcili się posłudze przepowia-
dania i Matkę Boga, Dziewicę Niepoka-
laną, uznają za patronkę, będą się starali 
w miarę swych sił przyprowadzić na 
łono miłosierdzia Maryi ludzi, których 
Jezus Chrystus z wysokości krzyża prag-
nął jej dać za dzieci”.

Do trzech specyficznych celów, wy-
raźnie wymienionych przez Założyciela 
na początku Reguły z 1818 i 1827 roku, 
można więc było w uprawniony sposób 
dodać takie: „szerzyć wśród wiernych 
szczególniejsze nabożeństwo” do Maryi 
oraz starać się „przyprowadzić na łono 
miłosierdzia Maryi ludzi, których Jezus 
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Chrystus z wysokości krzyża pragnął jej 
dać za dzieci”20.

Według ojca Maurice’a Gilberta cho-
dzi tu jednak raczej o posłannictwo, któ-
re obejmuje wszystkie cele i nadaje cha-
rakter maryjny całej działalności apo-
stolskiej Zgromadzenia21.

 II. CEL ZGROMADZENIA W KON-
STYTUCJACH I REGUŁACH Z 1982 
ROKU

Do Soboru Watykańskiego II były 
cztery rewizje Reguły z 1827 roku oraz 
cztery wydania: z 1853, 1894, 1910 
i 1928 roku. W miarę możności zawsze 
trzymano się dosłownie wydań z czasów 
Założyciela, czyniąc tylko jakieś dodatki.

Sobór Watykański II tchnął wszę-
dzie w Kościele ducha odnowy. Dekret 
Perfectae caritatis o życiu zakonnym 
nakazywał powrót do źródeł, przede 
wszystkim do ducha, do charyzmatu 
założycieli. Uczestnicy kapituły z 1966 
roku sądzili, że nadszedł moment, by 
definitywnie opuścić literę i wprowa-
dzić dogłębne zmiany do poprzednich 
wydań. Kapituła z 1966 roku być może 
bardziej czerpała natchnienie z Soboru 
niż z charyzmatu biskupa de Mazeno-
da, choć pozostała mu wierna22. Wielu 
jednak oblatów uważało to odejście od 
tekstu Reguły z 1928 roku i od licznych 
artykułów, które pozostawały nie zmie-
nione od początku Zgromadzenia, za 
zbyt radykalne.

Ostatnia rewizja, przyjęta przez kapi-
tułę z 1980 roku, wzięła pod uwagę te 
krytyki i zatwierdziła tekst, który, ow-
szem, czerpie natchnienie z Soboru, ale 
tak samo z charyzmatu Założyciela. Dziś 
– po wielu pracach historycznych, jakie 
po drugiej wojnie światowej napisano 
w związku z procesem kanonizacyjnym 
Eugeniusza i po Soborze Watykańskim 
II właśnie w związku z poszukiwaniem 
jego ducha i jego charyzmatu – znamy 
go lepiej niż kiedykolwiek.

Oblaci, którzy dobrze znali pierwsze 
wydania Reguły i żyli według Reguły 
z 1928 roku, są jednak zaskoczeni, czy-
tając aktualne artykuły dotyczące celu 
Instytutu. Pierwszy bowiem rozdział – 
zatytułowany już nie: Cel, lecz: Posłan-
nictwo Zgromadzenia – liczy, jak w 1928 
roku, dziesięć artykułów, lecz jedynie 
pierwszy i ostatni korzysta – zmieniając 
go – z tekstu wcześniejszego. Pierwszy 
ukazuje ogólny cel życia zakonnego, 
który polega na radykalnym pójściu za 
Chrystusem poprzez śluby zakonne oraz 
specyficzny cel główny – ewangelizację
ubogich. Artykuł 10 przypomina, że Ma-
ryja jest patronką Zgromadzenia oraz że 
oblaci starają się szerzyć autentyczne na-
bożeństwo do Dziewicy Niepokalanej.

Kiedy to zdziwienie przejdzie, nie 
można jednak zaprzeczyć, że po studium 
i medytacji odnajduje się w tym pierw-
szym rozdziale apostolskie tchnienie i licz-
ne szczegóły charyzmatu Założyciela.

Najpierw to od Jezusa Chrystusa roz-
poczynają się Konstytucje. To On wzy-
wa, jednoczy, zaprasza oblatów, aby szli 
za Nim i uczestniczyli w Jego misji sło-
wem i  czynem. Jezus Chrystus jest na-
prawdę w centrum tego rozdziału, szcze-
gólnie artykułów od 1 do 4.

Oblaci idą radykalnie za Chrystusem 
(art. 2) oraz żyją we wspólnocie, w miło-
ści i posłuszeństwie, biorąc za wzór swe-
go życia wspólnotę Apostołów z Jezu-
sem Chrystusem (art. 3). Tu także idzie 
o idee i rzeczywistości drogie Założycie-
lowi. 

Z miłości do Kościoła oblaci spełnia-
ją swe posłannictwo w komunii z papie-
żem i biskupami (art. 6). Biskup de Ma-
zenod żył tym i przypominał to wymaga-
nie przez całe życie.

Oblaci oddają się na pierwszym miej-
scu ewangelizacji najbardziej opuszczo-
nych (art. 5), przede wszystkim przepo-
wiadając Słowo Boże (art. 7) odważnie, 
pokornie i ufnie (art. 8), jako prorocy no-
wego świata (art. 9), z Maryją Niepoka-
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laną (art. 10). Te aspekty znajdują się 
w większości w pierwszych wydaniach 
Reguły.

Rozwinąwszy w nauczycielski spo-
sób posłannictwo Zgromadzenia albo – 
inaczej mówiąc – jego specyficzny cel
główny, przypomniano po prostu kilka 
głównych idei Założyciela, które są wy-
starczające, by oświecić przełożonych 
i prowadzić ich przy wyborze najważ-
niejszych dzieł: oblaci dają pierwszeń-
stwo ubogim, wypełniają swe posłanni-
ctwo w komunii z papieżem i biskupami, 
są gotowi, by odpowiadać na najpilniej-
sze potrzeby Kościoła poprzez różne for-
my świadectwa i posługi, lecz przede 
wszystkim przez głoszenie Słowa.

Uwaga skierowana na Chrystusa, na 
Kościół i na potrzeby ludzi – to postawy 
bardzo mazenodowskie.

Nie mówi się już jednak o zastąpie-
niu zakonów, o wspólnym brewiarzu ani 
o reformie kleru. A jednak chodziło tu 
o drugorzędne cele, a zatem o coś waż-
niejszego niż zwykłe wyliczenie posług 
albo szczególnych dzieł, które chciano 
pominąć w 1980 roku.

Oczywiście, Założyciel mówiąc o za-
stąpieniu zniesionych zakonów, chciał 
podkreślić – można powiedzieć, w spo-
sób prowokujący – bardzo wzniosły ide-
ał świętości i życia zakonnego, jaki pro-
ponował swoim synom, nieustraszonym 
misjonarzom, ale przede wszystkim za-
konnikom w ścisłym znaczeniu tego sło-
wa. Drugi rozdział pierwszej części Kon-
stytucji i Reguł z 1982 roku przedstawia 
te same radykalne wymagania, które 
czynią z oblatów „bezwarunkowo odda-
nych Chrystusowi, jak Maryja”. Być 
może jednak nie uwzględniono dosta-
tecznie brewiarza. W konstytucji 33 na-
pisano, że „normalnie każdy komunitet 
odmawia wspólnie część Liturgii Go-
dzin”. To zdanie nie wydaje się naka-
zem. Przede wszystkim nie mówi ono, 
że idzie o cel własny. Tak samo, być 
może, nie przypomniano wystarczająco 

wymagań Założyciela dotyczących apo-
stolatu wśród kapłanów. Formacja kleru 
w wyższych seminariach została zale-
dwie wspomniana w regule 5 bez 
wzmianki, że idzie o cel albo o tradycyj-
nie ważne dzieło. Reguła 26 przypomina 
jednak, że „chętnie będziemy przyjmo-
wać kapłanów [...], którzy pragną dzie-
lić z nami chleb przyjaźni, życie modli-
twy i refleksje na temat wiary”. 

Chociaż nowe Konstytucje i Regu-
ły interesująco rozwijają krótki rozdział 
o posłannictwie Zgromadzenia i zacho-
wują bardzo żywą żarliwość gorliwo-
ści, jaką się kierował Założyciel, wyda-
je się, że straciły coś z żaru zamiarów, 
jakie przedstawiał on w roku 1818 i w 
latach 1825-1826. Czy w szczególności 
nie trzeba było znaleźć sposobu przypo-
mnienia tego gorącego pragnienia, jakie 
miał biskup de Mazenod, by uczynić ze 
swych synów nadzwyczajnych mężów 
apostolskich, przez wymagające życie 
zakonne oraz odważną gorliwość po-
wołanych do ewangelizowania ubogich, 
ale również do odnowy życia zakonnego 
i uświęcania kleru?

Apostolat wśród duchowieństwa po-
przez formację seminarzystów, głoszenie 
rekolekcji kapłańskich, przyjmowanie ka-
płanów w naszych domach, z pewnością 
nie cieszył się wielkim uznaniem oblatów 
za czasów Założyciela i później. Utrzy-
mywano kilka wyższych seminariów, oj-
cowie głosili rekolekcje kapłanom, ale to 
nie dzięki temu Zgromadzenie było znane 
w Kościele. Czy wolno jednak zapomnieć 
tę misję, jaką ojciec de Mazenod chciał 
powierzyć swoim synom? Czy nie pozo-
staje ona wyzwaniem rzuconym przy-
szłym pokoleniom oblatów?

 III. CELE ZGROMADZENIA I DU-
CHOWOŚĆ OBLACKA

W 1950 roku dyrekcja czasopisma 
„Études oblates” przeprowadziła an-



65 CELE ZGROMADZENIA

kietę wśród oblatów na temat ducho-
wości Zgromadzenia23. Większość ko-
respondentów proponuje syntezę istot-
nych elementów tej duchowości, prawie 
zawsze wychodząc od pierwszego roz-
działu Reguły o celach Zgromadzenia. 
Wystarczy odesłać czytelnika do wspo-
mnianego sprawozdania, szczególnie do 
odpowiedzi VIII, która się kończy tymi 
słowami: „Nasza duchowość to misty-
ka zbawcza, miłość miłosierna w służ-
bie Zbawiciela i Niepokalanej w Koś-
ciele, w uległej współpracy z papieżem 
i biskupami w celu prowadzenia apo-
stolatu wśród dusz, przede wszystkim 
najbardziej opuszczonych. Jeśli jednak 
z teologicznego punktu widzenia ta mi-
styka ma za centrum misterium zbaw-
cze, to z psychologicznego i historycz-
nego punktu widzenia koncentruje się 
ona na tajemnicy Niepokalanego Po-
częcia, którego imię nosimy „jako imię, 
które jest nam wspólne z Najświętszą 
i Niepokalaną Dziewicą Maryją” i któ-
re z polecenia papieża mamy zaszczyt 
i obowiązek czynić znanym i kocha-
nym: jesteśmy misjonarzami, apostoła-
mi Niepokalanej”24.

Inne studium o duchowości oblackiej 
opracowano w 1976 roku, podczas kon-
gresu na temat: Charyzmat Założyciela 
dzisiaj. Uczestnicy kongresu szukali fun-
damentalnych wartości duchowych, któ-
re charakteryzują Zgromadzenie. Uczy-
nili to, wychodząc od tego, co aktualnie 
oblaci przeżywają oraz z historycznego 
studium nad Założycielem i Zgromadze-
niem. Tu również pierwszy rozdział Re-
guły dostarczył dziewięciu elementów, 
które uczestnicy kongresu uznali za istot-
ne dla charyzmatu, a w konsekwencji dla 
duchowości oblackiej: Chrystus, ewan-
gelizacja, ubodzy, Kościół, wspólnota, 
życie zakonne, Maryja, kapłani, najpil-
niejsze potrzeby i odwaga.

W „wezwaniach” zawartych w „de-
klaracji końcowej kongresu” jawi się 
bardzo konkretna duchowość oblacka25. 

Jeśli szuka się zalążka, a zarazem dyna-
miki duchowości oblackiej, zdaje się, że 
taka synteza jest zawarta w Przedmo-
wie do Reguły albo na początku para-
grafu zatytułowanego: Inne główne obo-
wiązki (Reguła z 1818, część druga, roz-
dział pierwszy, § 4): „Powiedziano już, 
że misjonarze powinni, na ile pozwoli 
słabość ludzkiej natury, naśladować we 
wszystkim przykład naszego Pana Jezu-
sa Chrystusa, głównego Założyciela Sto-
warzyszenia i Jego Apostołów, naszych 
pierwszych ojców. Za przykładem tych 
wielkich wzorów jedną część życia po-
święcą na modlitwę, wewnętrzne sku-
pienie i kontemplację w  zaciszu Bożego 
domu, w którym wspólnie zamieszkają.  
Drugą część całkowicie i z największą 
gorliwością poświęcą takim pracom ze-
wnętrznym jak: misje, głoszenie kazań 
[...]”.

Chrystus jest w centrum życia obla-
tów. Dlatego będą oni „usiłowali stać się 
drugim Chrystusem”, który miał podwój-
ną miłość: chwała Ojca i zbawienie dusz. 
W tym jest wszystko. Oblaci odtwarza-
ją Jego miłość do Ojca w liturgii Mszy 
Świętej i we wspólnym odmawianiu bre-
wiarza, przez śluby zakonne oraz przez 
swe życie, modlitwy, studium i ascezy, 
które pozwala im bardziej intymnie po-
znać Jezusa i coraz bardziej się z Nim 
zjednoczyć jak Apostołowie podczas 
trzech lat spędzonych z Mistrzem, przy 
zawsze dyskretnej obecności Maryi. Na-
stępnie, jak Chrystus, oblaci oddają swoje 
życie „do ostatniego tchu”, by ewangeli-
zować ubogich.

Miłość do Boga i do Chrystusa jak 
przypływ powraca na ziemię i staje się 
przede wszystkim miłością braterską, 
następnie miłością bliźniego. „Uczucia 
braterskie, które jednoczą nasze wspól-
noty – pisze ojciec Robert Becker – 
mają źródło w tej miłości Boga. Tam, 
gdzie ta miłość jest naprawdę wielka, 
tam też miłość braterska będzie bez gra-
nic, a domy i całe Zgromadzenie będą 



66CELE ZGROMADZENIA

naprawdę tworzyć tylko jedną wielką 
rodzinę. Oto źródło radości i szczęścia 
dla oblata, również źródło mocy w wy-
pełnianiu ważnych obowiązków.

Ta sama miłość do Boga powraca 
i rozlewa swoje strumienie na świat 
w postaci gorliwości o zbawienie dusz, 
gorliwości żarliwej, która nie zna granic 
ani co do zakresu, ani co do intensywno-
ści, gorliwości apostolskiej, która ogar-
nia cały świat. Ta miłość bliźniego bieg-
nie wszędzie, gdzie cierpienie dusz wzy-
wa ją na pomoc. Dlatego właśnie ubodzy 
mają pierwszeństwo w oblackim posługi-
waniu”26.

Wiadomo, że w Zgromadzeniu zawsze 
istniał pewien problem z utrzymaniem 
równowagi między tymi dwoma obowiąz-
kami, jakie Reguła zdawała się, jeśli nie 
przeciwstawiać sobie, to przynajmniej sy-
tuować w różnym czasie: jeden wewnątrz 
naszych wspólnot, a drugi na zewnątrz. 
Pewnego rodzaju zjednoczenie dwóch 
obowiązków zdawała się proponować 
Przedmowa do Reguły w wyrażeniu „mę-
żowie apostolscy”, ale to dokonywało się 
stopniowo w codziennym życiu każdego, 
zawsze bardzo obciążonym działalnością 
apostolską. Problem mógł przybrać na sile 
za czasów ojca Josepha Fabre’a. Ojciec 
Achille Rey, jego wierny sekretarz, dobrze 
wyraża swą myśl pod koniec minionego 
wieku na jednej ze stron biografii biskupa
de Mazenoda:

„W jaki sposób to życie wybitnej świę-
tości, wewnętrznego skupienia i praktyk 
monastycznych, słowem, to życie zakonne 
pogodzić z życiem misjonarskim, poświę-
conym wszelkim dziełom apostolatu? [...]

Tu właśnie objawia się prawdziwie 
natchniona mądrość prawodawcy obla-
tów. Trzeba, aby misjonarz oblat Maryi 
Niepokalanej żył podwójnym życiem. 
Trzeba, aby był apostołem – to zewnętrz-
ny cel jego powołania. Trzeba, aby był 
zakonnikiem – to wewnętrzny cel jego 
powołania. Równocześnie człowiek we-
wnętrzny i wspólnotowy oraz człowiek 

zewnętrzny i oddany działaniu. A zatem 
będzie on jednym i drugim, ale sukce-
sywnie, po kolei. Jego czas będzie po-
dzielony na dwie części. W jednej będzie 
Marią, w drugiej Martą. Oblat zjednoczy 
w sobie te dwa ewangeliczne rodzaje ży-
cia, te dwa powołania świętych: życie 
i powołanie kontemplacyjne oraz życie 
i powołanie aktywne. Jedno będzie do-
pełniać drugie. Życie kontemplacyjne 
pozwoli mu oczyścić, podźwignąć i sto-
krotnie pomnożyć drugie. Odnowi on 
swe siły naturalne i nadprzyrodzone, od-
zyska młodość orła, strząśnie pył, który 
osiada na stopach podróżnego. Życie ak-
tywne pozwoli mu zrealizować najpięk-
niejsze marzenia i najświętsze pragnie-
nia kontemplacji: odda się on ciałem 
i duszą swojemu Bogu, do wewnętrzne-
go ognia rozpalonego przez modlitwę 
i medytację przyda zasługę swoich walk, 
chwałę swoich triumfów, bogactwa swo-
ich zdobyczy: umrze, jeśli będzie trzeba, 
z nadmiaru pracy, by zdobyć dusze dla 
Zbawiciela dusz, który nauczył go kochać 
je aż do końca. Założyciel każe swym za-
konnikom przejść przez tę alternatywę 
odpoczynku i zmęczenia, kontemplacji 
i działania, która realizuje wzniosły ideał 
doskonałości”27.

To życie złożone z dwóch kierunków 
i dwóch czasów było więc w dalszym 
ciągu źródłem cierpień w życiu ducho-
wym każdego oblata. Uczestnicy kapi-
tuły z 1980 roku zaproponowali rozwią-
zanie, które pomaga w położeniu kresu 
tej dwuznaczności. Złączyli oni w jed-
nej części Konstytucji i Reguł rozdział 
o posłannictwie i o życiu zakonno-apo-
stolskim. Czerpiąc natchnienie z Soboru 
Watykańskiego II, zintegrowali te dwa 
wymiary naszego życia w wielu arty-
kułach Konstytucji z 1982 roku, szcze-
gólnie w numerach 31 i 32, które dobrze 
oddają jedność życia zakonnego i apo-
stolskiego: „Jedność swego życia oblaci 
osiągają jedynie w Jezusie Chrystusie 
i przez Niego. Oddają się przeróżnym 
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posługom apostolskim, a jednocześnie 
każdy akt ich życia jest okazją do spot-
kania z Chrystusem, który przez nich 
oddaje się innym, a im oddaje się przez 
tamtych. Utrzymując się w atmosferze 
milczenia i wewnętrznego pokoju, szu-
kają obecności Pana zarówno wśród 
ludzi i w wydarzeniach codziennego 
życia, jak i  w Słowie Bożym, w mod-
litwie i sakramentach. Jako pielgrzymi, 
przebywamy drogę razem z Jezusem, 
w wierze, nadziei i miłości” (K 31).

„Jako misjonarze wielbimy Pana 
zgodnie z różnymi natchnieniami Du-
cha Świętego: niesiemy przed Niego co-
dzienny ciężar naszej troski o ludzi, do 
których jesteśmy posłani (por. 2 Kor 11, 
28). Całe nasze życie jest modlitwą o na-
dejście Królestwa Bożego w nas i przez 
nas”(K 32)28.

Ojciec Léo Deschâtelets, głęboki 
znawca biskupa de Mazenoda, mówił 
i pisał najobszerniej i bez wątpienia naj-
goręcej oraz z największym przekona-
niem o duchowości oblackiej na podsta-
wie myśli Założyciela i Reguły. Często 
mówił na ten temat, lecz przede wszyst-
kim napisał okólnik z 15 sierpnia 1951 
roku o Naszym powołaniu i naszym życiu 
w ścisłym zjednoczeniu z Maryją.

W czasie kongresu w Waszyngtonie 
w 1948 roku poświęconego formacji ob-
lackiej ojciec Deschâtelets skierował 
również do jego uczestników przesłanie 
o duchowości oblackiej, którą streścił 
w kilku krótkich paragrafach. Rozpoczął 
je tymi słowami: „Drodzy Ojcowie, 
czym więc jest duchowość oblacka? Mi-
łość! Miłość! Życzliwość! Życzliwość! 
Miłość i życzliwość wypełniają stronice 
życia Założyciela i Reguły, którą nam 
dał jako przewodniczkę dla naszego ży-
cia i naszego apostolatu. Moglibyśmy 
robić wiele rozróżnień, ale nasza ducho-
wość oblacka znaczy: miłość!”

Kończył zaś następującymi refleksja-
mi: „Drodzy Ojcowie, [...] nasza ducho-
wość czyni nas optymistami. Czy jest 

miejsce na pesymizm z taką miłością 
Bożą w nas? Czy radość i zadowolenie 
nie są owocami miłości? Rzućmy okiem 
na naszą historię: nie ma w niej nic 
smutnego. Czytajcie życie Założyciela, 
czytajcie jego listy [...]. Wszędzie znaj-
dziecie ważną nutę optymizmu. Biskup 
de Mazenod zawsze z góry był pewny 
powodzenia swoich przedsięwzięć [...]. 
Ten optymizm uczynił nas nieustraszo-
nymi. Poszliśmy radośnie tam, gdzie inni 
bali się iść. Przyjęliśmy natychmiast to, 
co inni uważali za zbyt skromne. Zawsze 
byliśmy uważni i wierni tym słowom 
naszej świętej Reguły: nihil linquendum 
inausum ut proferatur imperium Chri-
sti”, trzeba na wszystko się ważyć, aby 
szerzyć Królestwo Chrystusa”29.

Przypomnienie tych kilku wytycz-
nych wystarczy, by wykazać całe boga-
ctwo pierwszego rozdziału Konstytucji 
i Reguł o celach albo o posłannictwie 
Zgromadzenia Oblatów, w którym prze-
jawiają się charakterystyczne rysy toż-
samości oblackiej oraz główne kierunki 
naszej duchowości.

YVON BEAUDOIN
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Duch Święty nieustannie animuje, od-
nawia i ożywia Kościół w Chrystusie, aby 
mógł on w coraz pełniejszy sposób wy-
pełniać swą misję jako znak i sakrament 
zbawienia i jedności dla całej ludzkości. 
To On prowadzi Kościół w pielgrzymce 
do Ojca, do nowej ziemi i nowego nieba, 
gdzie królować będzie sprawiedliwość. 
W tym planie zbawienia Duch Święty 
udziela swemu Kościołowi niezbędnych 
darów, aby mógł on zgodnie z wymoga-
mi czasów odpowiednio urzeczywistniać 
swą misję.

W tej tajemnicy zbawienia Euge-
niusz de Mazenod jawi się jako osoba, 
która pozwoliła się prowadzić ulegle 
przez Ducha Świętego i stała się Jego 
narzędziem wzbudzającym w Koście-
le nowe życie charyzmatyczne w celu 
ewangelizacji ubogich.

Refleksja na temat charyzmatycznej
natury powołania oblackiego jest sto-
sunkowo młoda. Przez ponad sto lat po-
wszechnie mówiono o „duchu”. Dopiero 
od lat 40. XX wieku słowo „duch” zosta-
ło powoli zastąpione terminem „ducho-
wość”. Trzeba było poczekać do czasu 
posoborowego, aby na nowo przemyśleć 
charyzmat powołania oblackiego.

Poza terminologią, która nie jest bez 
znaczenia, będziemy usiłowali ustalić, 
jak oblaci pojmowali własną tożsamość 
w Kościele.

 I. SPECYFICZNA TOŻSAMOŚĆ

Życie zawsze uprzedza refleksję i
oblaci w swej historii usiłowali przede 

wszystkim żyć, wypełniając z odwagą 
i oddaniem swe zadanie misyjne, bar-
dziej zajęci twórczym budowaniem niż 
teoretycznym rozważaniem własnego 
życia. Jeszcze niedawno stawiano py-
tanie: „Czy powinniśmy dostosowywać 
się do formuł i wypowiedzi propagando-
wych, czy do życia i realizowania pasto-
ralnego zadania?” Odpowiedź jest na-
tychmiastowa: „Wyzwanie zawarte jest 
w życiu”1.

W 1959 roku, zwracając się do wy-
chowawców oblackich w Stanach Zjed-
noczonych, ojciec Léo Deschâtelets 
podkreślił brak krytycznej refleksji na
temat oblackiej duchowości: „Nasz czci-
godny Założyciel nigdy nie napisał na 
ten temat naukowego traktatu. Dopiero 
w ostatnich latach niektórzy z naszych 
teologów usiłowali sformułować precy-
zyjnie to, co nazywamy oblacką ducho-
wością.

Jeżeli Założyciel nie pozostawił żad-
nego klasycznego wykładu na temat na-
szej duchowości, możemy założyć, że 
oczekiwał on, iż następni superiorzy ge-
neralni oficjalnie ukażą, na czym ona
w rzeczywistości polega. Ale tak się nie 
stało. Moi poprzednicy napisali wiele in-
spirujących okólników na temat różno-
rodnych aspektów naszego życia zakon-
nego i duchowego, ale okólnik albo do-
kument dotyczący prawdziwego sensu 
duchowości oblackiej jest jeszcze kwe-
stią przyszłości. Nie będzie go, dopóki 
nasi teologowie i specjaliści w kwestiach 
duchowych nie przeprowadzą wyczerpu-
jących badań w dziedzinie naszej doktry-
ny zakonnej i duchowej. Obecnie, mimo 
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publikacji pewnej liczby poważnych ar-
tykułów, opartych na godnej zaufania do-
kumentacji i mimo że niektóre zagadnie-
nia zostały definitywnie rozstrzygnięte,
studium naszej duchowości przypomina 
olbrzymią katedrę w budowie, gdzie wie-
lu wykwalifikowanych robotników jest
w trakcie tworzenia fundamentów, pod-
czas gdy okoliczny teren jest wypełniony 
materiałami, oczekującymi na większą 
liczbę pracowników. Badania w tej dzie-
dzinie trwają. Szukamy jednak jeszcze 
architekta zdolnego do ukończenia tego 
monumentalnego dzieła [...]”2.

Pierwszeństwo życiowej praktyki nie 
uniemożliwia refleksji nad tym, co się
przeżyło; wprost przeciwnie, tego rodzaju 
refleksja jest koniecznością. Można utrzy-
mywać, że „lepiej być pełnym oblackiego 
ducha, aniżeli znać jego definicję”3.

Nie można jednak negować koniecz-
ności coraz głębszego poznania tego, co 
się przeżyło, jeżeli chcemy harmonijnie 
i stopniowo rozwijać się, dokonując sto-
sownie do potrzeb nowych wyborów, 
które jawią się na drodze historii i pod 
wpływem nowych kultur.

 1. DUCH

Pomimo braku w początkach istnie-
nia Instytutu wyraźnej i systematycznej 
refleksji doktrynalnej nad jego własną
tożsamością, świadomość jej istnienia 
była zawsze bardzo wyraźna. Eugeniusz 
de Mazenod mówił z przekonaniem 
o duchu właściwym Zgromadzeniu, jak-
by chodziło o rzeczywistość nie podle-
gającą wątpliwości. W 1817 roku pisał 
do ojca Henry’ego Tempiera: „Każde 
stowarzyszenie w Kościele ma właści-
wego sobie ducha. Jest on inspirowany 
przez Boga stosownie do okoliczności 
i  potrzeb czasu, w którym podoba Mu 
się wzbudzić te rezerwowe, lub lepiej, 
elitarne oddziały”4.

A później do ojca Hippolyte’a Gui-
berta: „Trzeba napełnić się naszym du-

chem i żyć tylko przez niego. To mówi 
samo przez się i nie ma potrzeby wyjaś-
niania. Tak samo jak stowarzyszenie po-
siada jednolite stroje i reguły, potrzebny 
też jest wspólny duch, który by ożywiał 
to szczególne ciało. Duch bernardyna 
nie jest duchem jezuity. My także mamy 
własnego ducha”5.

Po śmierci Założyciela oblaci, po-
czynając od superiorów generalnych, 
dalej mówili spontanicznie o duchu ob-
lackim lub o duchu rodzinnym6. Stwier-
dza się po prostu istnienie takiego ducha, 
jakby chodziło o namacalną rzeczywi-
stość. Oczywiste jest poczucie przyna-
leżności do Zgromadzenia, jak również 
pełna zgodność tego, co Założyciel za-
proponował jako model życia i rodzinnej 
tradycji, która stopniowo się ukształto-
wała. Istnienie specyficznego ducha wy-
dawało się tak oczywiste, że nie stawia-
no sobie nawet pytania, czy on istnieje, 
czy też nie.

Ojciec Joseph Fabre, pierwszy następ-
ca Eugeniusza de Mazenoda w zarządza-
niu Zgromadzeniem, wniósł decydujący 
wkład w żywe utrzymanie rodzinnej świa-
domości, pamięci i ducha Założyciela7. 
Współcześni mu uznali go za autentycz-
nego kontynuatora dzieła Eugeniusza de 
Mazenoda do tego stopnia, że pierwszy 
towarzysz Założyciela mógł powiedzieć: 
„Bez wątpienia zawsze będziemy opła-
kiwać naszego pierwszego Ojca i wy bę-
dziecie opłakiwać go z nami. Pozwólcie 
jednak powiedzieć sobie, że Ojciec ten 
nie odszedł całkowicie, pozostawił wam 
swoje serce i swojego ducha”8.

Świadomy niemożności zapełnie-
nia pustego miejsca pozostawionego 
po śmierci Założyciela oraz tego, że nie 
może mówić z tym samym autorytetem 
i z tym samym zapałem co on, ojciec Fa-
bre podkreślał jednak swą gotowość ży-
cia duchem Założyciela, aby móc wraz 
ze wszystkimi oblatami nieustannie 
odnawiać się „w duchu naszego święte-
go powołania i podążać jego śladami”9. 
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Stąd stanowcza wola, aby otrzymane 
dziedzictwo pozostało żywe: „Odnowić 
miłość do naszego świętego powołania, 
umocnić nasze synowskie oddanie temu, 
co stanowi jego siłę i życie, to przed-
miot moich nieustannych zabiegów, a za 
pierwszy z moich obowiązków uważam 
korzystanie z wszelkich okoliczności, 
aby rozbudzić te uczucia w waszych 
sercach”10.

Tego samego wymaga od wszystkich 
superiorów, których prosi, aby „pod-
trzymywali rodzinnego ducha”, wpajali 
„umiłowanie naszego świętego powoła-
nia” i wymagali zachowania Konstytucji 
i Reguł, ponieważ „nie można kochać 
Zgromadzenia, nie kochając Reguł, któ-
re je tworzą i dzięki którym żyje ono 
prawdziwym życiem”11.

Aby duch Założyciela był wciąż 
żywy oraz by ocalić jedność i tożsamość 
Zgromadzenia, pisze kilka podstawo-
wych listów, w których starannie przed-
stawia tematy odnoszące się do naszego 
powołania, takie jak wierność Regule, 
ewangelizacja ubogich, umiłowanie ro-
dziny zakonnej, miłość i jedność bra-
terska. Ponadto przedstawia cały szereg 
sposobów animowania. Poleca regular-
nie publikować nekrologi, pozwalające 
zapoznać się z duchowym doświadcze-
niem oblatów. Zakłada pismo „Mission 
OMI”, które od razu okazuje się prze-
bogatą kopalnią wiedzy na temat życia 
Zgromadzenia. Wprowadza w prowin-
cjach zwyczaj rekolekcji rocznych. Po-
leca wydać pierwszy modlitewnik i ce-
remoniał na użytek oblatów.

W późniejszym czasie zarówno ge-
nerałowie, jak i oblaci w ogóle mówili 
nadal o duchu oblackim i rodzinnym. 
Byli świadomi, że są spadkobiercami 
wartości, które w pełni określają ich 
własne życie, a które znajdowali przede 
wszystkim w Konstytucjach i Regułach, 
szczególnie zaś w Przedmowie. W ciągu 
całej historii Zgromadzenia nieustannie 
odwoływano się do Przedmowy jako do 

tekstu, który w szczególny sposób po-
zwala określić ducha oblackiego.

 2. DUCHOWOŚĆ

Jeśli od początku mówiono o „duchu” 
oblackim, to kwestia istnienia specyficz-
nie oblackiej duchowości jest raczej nie-
dawna. Już w 1939 roku kapituła general-
na odczuła potrzebę systematycznego 
zgłębiania tego „ducha”. W jednym 
z przedstawionych wniosków „[...] wyra-
żono pragnienie rozwijania duchowości 
specyficznie oblackiej, której elementy
czerpano by z naszych świętych Reguł, 
z pism naszego czcigodnego Założyciela 
i z tradycji rodzinnych. Zaproponowano 
utworzenie specjalnych zespołów, które 
miały się tym zająć.

„Kapituła nie sądzi, że zasady i prak-
tyka naszego oblackiego życia duchowego 
są już wystarczająco skodyfikowane, tak
by można mu było wyznaczyć miejsce 
pośród wielkich klasycznych szkół ducho-
wości. Stwierdza jednak, że oblaci mają 
własnego ducha, który powinien być nie-
ustannie kultywowany podczas rekolekcji 
rocznych i miesięcznych oraz w konferen-
cjach duchownych, zwłaszcza w domach 
formacyjnych, a przede wszystkim przez 
wyjaśnianie i praktykowanie Reguły, na-
szych tradycji i oblackiej historii”.

Wydawało się jednak, że na to było 
jeszcze za wcześnie: „Jeśli idzie o orga-
na mające ustalić oblacką duchowość, 
kapituła uważa, że nie nadszedł czas, 
aby je tworzyć, ale zależy jej, aby wspie-
rano inicjatywy i wysiłki zmierzające do 
rozwoju tejże duchowości, jednakże pod 
specjalnym nadzorem zarówno czcigod-
nych ojców prowincjałów, jak i admini-
stracji generalnej”12.

Aby dostrzec pierwsze rezultaty tych 
poszukiwań, należy poczekać do pierw-
szych lat po drugiej wojnie światowej, 
kiedy to studia mające zdefiniować obla-
cką duchowość wpisują się w szerszy wy-
miar eklezjalny, w którym każda rodzina 
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zakonna poszukuje własnej tożsamości. 
Studia akademickie nad duchowością, 
które sięgają lat 20. XX wieku, zaczynają 
owocować i dotyczą duchowości wielu 
rodzin zakonnych.

Jeżeli dotąd mówiono ogólnie o du-
chu, obecnie, pod wpływem tej nowej 
wrażliwości eklezjalnej, mówi się raczej 
o duchowości w sensie systematycznej 
i naukowej refleksji na temat ducha, któ-
ry animuje przeżycie. Stawia się więc 
następujące pytania: Czy można mówić 
o duchowości oblackiej? Czy istnieje ob-
lacka duchowość? Czy można szczerze 
mówić o duchu oblackim jako o szkole 
duchowości? Albo: z jakich źródeł czer-
pała oblacka duchowość?

Pewne czynniki wewnątrz Zgroma-
dzenia inspirują także ten nowy okres re-
fleksji. W tym czasie podejmuje się inten-
sywne badania nad osobą, pismami i 
dziełami Eugeniusza de Mazenoda. Ba-
dań tych wymaga sekcja historyczna pro-
cesu beatyfikacyjnego i pobudza do nich 
znaczne zainteresowanie ze strony nowe-
go superiora generalnego, ojca Léona 
Deschâtelets’go. Pracuje się z zapałem 
nad przygotowaniem wydania biografii
Założyciela, napisanej przez Jeana Leflo-
na, nad poszukiwaniem nowych doku-
mentów, nad usystematyzowaniem rezul-
tatów tych badań oraz publikacją pism 
Założyciela i studiów na jego temat13. 
W Rzymie zaczynają się pojawiać pierw-
sze doktoraty poświęcone duchowości 
oblackiej. W tych też latach powstaje cza-
sopismo „Études oblates” i Wydawnictwo 
Studiów Oblackich, które staną się na-
tychmiast obowiązkowym źródłem od-
niesień w refleksji na temat oblackiego
doświadczenia14. Rzym i Ottawa stano-
wią główne ośrodki tych zainteresowań.

 a. Istnienie duchowości lub szkoły du-
chowości

Ojciec Marcel Bélanger jest jednym 
z pierwszych oblatów, który w tym no-

wym kontekście i w tej nowej wrażliwo-
ści eklezjalnej stawia pytanie: „Czy ist-
nieje właściwy nam duch, duch, który 
cechuje nas wszystkich i odróżnia od in-
nych instytutów?”15

Ta kwestia będzie odtąd przedmio-
tem badań wielu autorów.

Utożsamiając oryginalność Zgro-
madzenia z oryginalnością duchowo-
ści, ojciec Ovila-A. Meunier przyjmuje 
istnienie szkoły duchowości oblackiej: 
„Tak jak dzieła Eugeniusza de Maze-
noda wyraźnie wyróżniają się własnym 
i oryginalnym charakterem, tak też – za-
uważa autor – jego doktryna duchowo-
ści w swych głównych zarysach stanowi 
oryginalną syntezę, osobisty sposób dą-
żenia do Boga”16.

Powszechniej jednak mówi się raczej 
o specjalnym lub nowym duchu, o nowej 
duchowości, a jeszcze częściej o „rzeczy-
wiście własnej doktrynie duchowej”17, 
o „pełnej, zrównoważonej i organicznej 
całości”18. Tego rodzaju duchowość jest 
pojmowana w tym, co dotyczy oblata, 
jako nadprzyrodzony zmysł, od strony 
Boga zaś, jako Jego plan, idea Boża, 
powołanie, ekonomia, „zamiary Boga” 
wobec nas19.

 
W książce Missionnaire Oblat de Marie 
Immaculée, skromnej z wyglądu, a prze-
cież głębokiej w treści, Yves Guéguen 
nie mówi o szkole duchowości ani też 
nie proponuje systemu. Nie mamy – 
twierdzi autor – „systemu wyraźnie od-
rębnego i różniącego się od wielkich 
prądów duchowości [...]. W tym sensie 
(Zgromadzenie) nie ma duchowości 
własnej”. Istnieje jednak u oblatów 
„pewna określona mentalność, dość 
wyraźna, chociaż nie wyłączna, pewna 
teoretyczna i praktyczna koncepcja 
więzi z Bogiem poprzez miłość i środ-
ki, jakie należy podjąć, aby do niej 
dojść”. Jedynie w tym sensie można 
mówić o duchowości oblackiej. Jeśli 
tak ją będziemy rozumieć, „nie ulega 
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wątpliwości, że posiadamy duchowość 
oblacką”20.

W 1950 roku czasopismo „Études 
oblates” ogłosiło ankietę na temat istnie-
nia, natury i charakterystycznych cech 
duchowości oblackiej, przedstawiając 
jej pierwszą definicję: „Przez »ducho-
wość oblacką« rozumie się doktrynę ży-
cia duchowego, zawierającą aspekty ży-
cia wewnętrznego i apostolskiego, środ-
ki uświęcenia, ascezę i mistykę, które 
przysługują specjalnie członkom naszej 
rodziny zakonnej”21. Jednocześnie an-
kieta ta proponowała dobry dla poszuki-
wań kwestionariusz22. Na pytanie: „Czy 
można i powinno się mówić o duchowo-
ści oblackiej?”, zbiór odpowiedzi, przy 
wykluczeniu możliwości uznania do-
świadczenia oblackiego za „szkołę 
duchowości”23, jest wyraźnie pozytyw-
ny, mimo że wyrażono kilka wątpliwo-
ści co do samego terminu „duchowość 
oblacka” i opowiedziano się raczej za 
innymi pojęciami, takimi jak „oblacki 
sposób” (the Oblate way) podejścia do 
życia duchowego lub też wyrażenie bar-
dziej tradycyjne i konkretne: „duch ob-
latów Maryi Niepokalanej”24.

 W następnym roku ukazuje się okól-
nik ojca Deschâtelets’go. Można go 
uznać za szczyt poszukiwań oblackiej 
duchowości w tym okresie. Poszukiwa-
nia te będą jednak kontynuowane. Okól-
nik nr 191, Nasze powołanie i nasze ży-
cie w ścisłym zjednoczeniu z Maryją 
Niepokalaną, jest kamieniem milowym 
na drodze uświadomienia sobie przez 
całe Zgromadzenie swej tożsamości. 
Mówi on o „właściwej naszemu życiu 
oblackiemu oryginalności”, o „sposobie 
życia właściwym naszemu Instytutowi”, 
o „duchu, szczególnej formie mentalno-
ści, duchowego życia zakonnego i apo-
stolskiego, wyraźnie zarysowanych li-
niach bardzo odrębnego stylu życia, 
z jego łaskami, wymogami, zasadami 
działania, nieprzerwaną tradycją, sposo-
bem osobistego uświęcenia i z posługa-

mi świadczonymi w specyficzny spo-
sób” oraz o „modelu męża duchowego 
i apostolskiego”25.

 Fakt, że istnieje duchowość oblacka, 
pozostaje odtąd mocnym przekonaniem, 
potwierdzonym w pewien sposób przez 
Pawła VI wobec członków kapituły ge-
neralnej w 1966 roku26.

W każdym razie kwestia nazewni-
ctwa pozostaje otwarta i faktycznie dru-
gorzędna wobec przekonania o istnieniu 
szczególnej tożsamości oblackiej. Na 
ten temat moglibyśmy na nowo odczy-
tać całkiem jasną stronicę u Émiliena 
Lamirande’a, który zdaje się streszczać 
drogę przebytą w studium „duchowości 
oblackiej”. Wyraża ona jednocześnie 
nowe odczucie, które znajdzie swój peł-
ny wyraz w refleksji na temat charyzma-
tu oblackiego: „Niektórym samo słowo 
»duchowość« nasuwa myśl o zamk-
niętym systemie, a nawet o »metodzie« 
lub o »formule«. Prowadziłoby to do 
utraty z pola widzenia jedności życia 
chrześcijańskiego, ożywianego przez 
jedną Ewangelię Jezusa Chrystusa. Dla-
tego niektórzy lubią utrzymywać, że ich 
zakon nie ma własnej duchowości, lecz 
żywi się bezpośrednio w czystych źród-
łach wielkiej duchowości katolickiej.

„ Zamiast o duchowości wielu woli 
mówić o własnym stylu życia lub dzia-
łania, o duchu, sposobie życia (way), 
tradycji rodzinnej, mentalności lub o ob-
liczu.

„Nie będę ukrywał, że wolę dawne 
wyrażenie: duch, wielokrotnie używane 
na temat Zgromadzenia przez biskupa de 
Mazenoda i mające tę zaletę – jak pod-
kreślał biskup Garrone – że może odnosić 
się do Ducha Świętego. Jest to słowo wy-
rażające spontaniczność życia, jak to bar-
dzo słusznie przypomina jedno z  dzieł o 
świętym Wincentym à Paulo „Duch jest 
jednocześnie motorem działania i ru-
chem, intuicją i wyrazem. Nie daje się 
zatrzymać i nikt nie może go uwięzić. 
Nieustannie odsłania się i ukazuje w no-
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wych formach. Żyje, przemieniając się, 
aby pozostać sobą. Tajemniczo rodzi się 
i wyzwala, aby żyć nadal”27.

 b. Źródła duchowości mazenodowskiej

Badania nad istnieniem specyficznej
duchowości w naturalny sposób doma-
gały się także studiów nad jej źródłami. 
Już w pierwszym numerze „Etudes obla-
tes” znajdujemy na ten temat syntetycz-
ne, ale niemniej kompletne studium. 
Według tego artykułu w formacji Euge-
niusza de Mazenoda „trzy wielkie szko-
ły współdziałają po bratersku. Szkoła 
francuska przez świętego Sulpicjusza in-
spiruje formę jego pobożności i przez 
świętego Wincentego à Paulo wywiera 
wpływ na wypracowanie Reguły.

„ Ze świętym Filipem Nerim, świę-
tym Karolem Boremeuszem i świętym 
Leonardem z Porto Maurizio szkoła 
włoska przenika najpierw do naszego 
prawodawstwa zakonnego, następnie ze 
świętym Alfonsem Liguorim jej wpływ 
poszerza się i wyciska swe piętno we 
wszystkich dziedzinach naszego rodzin-
nego życia.

Wreszcie przez Regułę i ćwicze-
nia świętego Ignacego, przez duchow-
ne dzieła ojców Judde’a i Rodrigueza, 
Towarzystwo Jezusowe wywiera nieza-
przeczalny wpływ na ucznia ojca Magy, 
a poprzez niego, na całą rodzinę, której 
staje się przełożonym.

A jeżeli uzna się, że z kolei szkoła 
francuska czerpie inspirację od świętej 
Teresy z Avila i z mistyków niemieckich 
z XIV wieku i że szkoła liguorska jest 
związana nie tylko ze świętymi Filipem 
Nerim i Wincentym à Paulo, lecz także 
ze świętą Teresą, świętym Janem od 
Krzyża i świętym Franciszkiem Sale-
zym, to czy nie można z tego wyciągnąć 
wniosku, że Założyciel oblatów należy 
do jednej z najbogatszych, najczyst-
szych, najwspanialszych duchowych 
gałęzi chrześcijańskiej hagiografii?”28

Dalsze studia, obszerniejsze i lepiej 
udokumentowane od strony krytycznej, 
potwierdziły istotną rolę tych wszyst-
kich prądów duchowych29.

Można by więc przypuszczać, że Eu-
geniusz de Mazenod był eklektykiem 
bez własnej tożsamości. Słuszniej jed-
nak byłoby uwypuklić kościelny duch 
Założyciela i pozytywny aspekt jego za-
korzenienia w wielkiej tradycji chrześ-
cijańskiej duchowości. Ojciec De-
schâtelets pisał już na ten temat: „Czyż 
nasze Zgromadzenie nie zrodziło się 
z pragnienia przedłużenia dawnych za-
konów i instytutów przez przejęcie ich 
ciężkiego dziedzictwa życia duchowe-
go i zakonnego?”30 To właśnie pozwo-
li każdemu pokoleniu oblatów pozo-
stać ciągle otwartym na duchowe prądy 
z przeszłości i teraźniejszości bez utraty 
własnej tożsamości. Poza tym chroni to 
przed „mitem niezależności” oraz przed 
„czarem monopolu”, jak to wyraża oj-
ciec Bélanger: „Chcieć podkreślać swo-
ją osobowość w starciu z innymi rodzi-
nami zakonnymi byłoby nie tylko złud-
nym roszczeniem, lecz także nieświa-
domą próbą duchowego samobójstwa. 
Podobna próba mogłaby być tylko zu-
bożeniem i rezygnacją ze skarbów du-
chowych zgromadzonych przez Kościół 
w ciągu wieków”. O pokusie monopolu 
ten sam autor pisze: „Oczywiście, naszą 
osobowość tworzą elementy, cechy, któ-
re niewątpliwie posiadamy [...]. Ale ża-
den z tych elementów, wzięty oddzielnie, 
nie należy wyłącznie do nas. Wszystkie 
można znaleźć w takim czy innym insty-
tucie [...]. W konsekwencji nasza osobo-
wość lub oblicze duchowe nie polega na 
wyłącznym posiadaniu tego lub innego 
elementu. Byłoby błędem definiować ob-
lata w ten sposób, chociaż instynktownie 
odczuwa się taką skłonność. Osobowość 
[...] jest dużo bardziej sprawą jedności 
w bytowaniu niż rezultatem dodawania 
lub zestawienia większej lub mniejszej 
liczby cech. Ta niesprowadzalna do żad-
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nej innej jedność w bytowaniu konkret-
nie wyraża się poprzez sobie właściwy, 
osobisty sposób bycia lub posiadania 
tego, czym już inni są lub co posiadają 
w sposób odmienny”31.

 Problem będzie zatem polegał na 
tym, czy istnieje charakterystyczny 
sposób życia elementami wspólnymi 
dla wszystkich oraz czy można mówić 
o elemencie organizującym, który jed-
noczy duchowe doświadczenie oblata. 
Przejdźmy więc do różnorodnych prób 
wyliczania i syntezy składników ducho-
wości.

 II. MOŻLIWE UJĘCIA DUCHOWO-
ŚCI OBLACKIEJ

 Refleksja nad duchem lub ducho-
wością oblacką nie ograniczała się, na-
turalnie, do abstrakcyjnych rozpraw o jej 
istnieniu lub braku ani do poszukiwania 
jej źródeł. Ta wstępna praca została wy-
konana w celu ustalenia treści ducho-
wości oblackiej, usystematyzowania jej 
i wypracowania syntezy w sposób zwar-
ty i systematyczny.

 Przeglądając bibliografię oblacką,
można zauważyć, że do połowy XX 
wieku nie usiłowano dokonać syntezy 
lub prezentacji jednolitej całości. Za-
równo w listach superiorów general-
nych, jak i w pismach innych autorów 
mówi się wyłącznie o oblackich cnotach, 
takich jak: gorliwość, skromność, poko-
ra, a zwłaszcza miłość. Innymi słowy, 
nalega się na ducha rodzinnego, rozu-
mianego zawsze jako duch miłości i jed-
ności, ze stałym odniesieniem do testa-
mentu Założyciela. Bardziej ogólnie od-
wołuje się do ducha, którego Eugeniusz 
de Mazenod przekazał Instytutowi albo 
do ducha naszego świętego powołania. 
Nad abstrakcyjny opis powołania obla-
ckiego przedkłada się konkretną prezen-
tację wynikającą z doświadczenia. Pod 
tym względem dość wymowna jest lek-

tura opisu oblata, podanego w jednej 
z pierwszych broszur prezentujących 
Zgromadzenie, Notice sur la Congréga-
tion OMI, wydanej za czasów Założy-
ciela, a zatem z pewnością pod jego 
kierunkiem32. Późniejszym sposobem 
opisu duchowości oblackiej będzie ko-
mentowanie niektórych artykułów Kon-
stytucji i Reguł, a szczególnie Przedmo-
wy, która – jak napisano – „sama w sobie 
wystarczyłaby do scharakteryzowania 
szkoły”33.

 Oczywiście, sam Eugeniusz de Ma-
zenod pierwszy wielokrotnie kreśli rze-
czowy opis własnego ideału życia. Opis 
ten przedstawia raz po raz różnorod-
ne niuanse i perspektywy. Na przykład 
komentując pierwszy artykuł Konsty-
tucji i Reguł, pisze: „Wszystko zawar-
te jest w tym: »Virtutes et exempla Sal-
vatoris Nostri Jesu Christi assidua imi-
tatione prosequendo«. Oby wyryto te 
słowa w swoim sercu, oby je zapisano 
wszędzie, aby je mieć nieustannie przed 
oczyma”34.

 Kiedy indziej synteza koncentruje się 
wokół specyficznej misji Zgromadzenia:
„Czy kiedykolwiek będziemy mieć odpo-
wiednie pojęcie o tym wzniosłym powo-
łaniu? Na to trzeba by było zrozumieć 
wzniosłość celu naszego Instytutu, nieza-
przeczalnie najdoskonalszego, jaki moż-
na sobie wyznaczyć na tym świecie, po-
nieważ cel naszego Instytutu jest taki sam 
jak cel, jaki miał Syn Boży, przychodząc 
na ziemię: chwała Jego Ojca Niebieskie-
go i zbawienie dusz [...]. Został On 
w szczególności posłany, aby ewangeli-
zować ubogich, »Evangelizare pauperi-
bus misit me«, a my zostaliśmy ustano-
wieni właśnie po to, aby pracować nad 
nawróceniem dusz, szczególnie zaś, aby 
ewangelizować ubogich”35.

 Inna zwięzła synteza, powracająca 
jak refren pod jego piórem, wychodzi 
z trójmianu: chwała Boża, dobro Koś-
cioła i zbawienie dusz: „Ten duch cał-
kowitego poświęcenia się dla chwały 
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Boga, służbie Kościołowi i zbawianiu 
dusz jest duchem właściwym naszemu 
Zgromadzeniu”36.

 Innym razem synteza wiąże się z we-
wnętrznym profilem oblata: „Na miłość
Boską, nie przestawaj wdrażać i zale-
cać pokory, wyrzeczenia, zapomnienia 
o sobie, pogardy dla ludzkiego uznania. 
Niech to na zawsze pozostanie funda-
mentem naszego małego Stowarzysze-
nia, tym co łącznie z prawdziwie bez-
interesowną gorliwością o chwałę Bożą 
i zbawienie dusz oraz z najczulszą, bar-
dzo serdeczną miłością między nami, 
uczyni z naszego domu raj na ziemi 
i utrwali go bardziej niż wszystkie za-
rządzenia i wszelkie możliwe prawa”37. 
Moglibyśmy również przyjrzeć się po-
danemu opisowi oblackiego kandydata: 
„Ten, kto zechce być jednym z nas, musi 
pałać pragnieniem własnej doskonało-
ści, płonąć miłością względem nasze-
go Pana Jezusa Chrystusa i Jego Koś-
cioła oraz żarliwą gorliwością o zba-
wienie dusz. Pragnąc poświęcić się wy-
łącznie służbie Bogu i Kościołowi czy 
to na misjach, czy w innych posługach 
Zgromadzenia, będzie musiał uwolnić 
swe serce od wszelkiego nieuporządko-
wanego umiłowania spraw ziemskich, 
jak również od nadmiernego przywiąza-
nia do krewnych i do stron rodzinnych 
oraz wyzbyć się wszelkiego pragnienia 
korzyści, a bogactwa uważać raczej za 
błoto, aby nie szukać innego zysku niż 
Jezus Chrystus. Wreszcie będzie mu-
siał mieć wolę wytrwania aż do śmierci 
w wierności i posłuszeństwie Regułom 
naszego Instytutu”38.

 Elementem jednoczącym i niemal 
kluczem do lektury na temat tego we-
wnętrznego wymiaru powołania obla-
ckiego jest miłość, „oś, wokół której 
obraca się całe nasze istnienie”. Ona ani-
muje i kieruje zarówno życiem konse-
krowanym i wspólnotowym, jak i ewan-
gelizacją39. Założyciel przekonany, że 
przekazał wystarczająco jasno swego du-

cha w Konstytucjach i Regułach, nie zaj-
muje się jednak systematycznym sfor-
mułowaniem własnej myśli.

 1. SUPERIORZY GENERALNI 40

 Trzeba poczekać na następcę Zało-
życiela, ojca Josepha Fabre’a, aby zna-
leźć pierwszą syntezę. Jego refleksje nie
odbiegają od Konstytucji i Reguł. Jego 
wyraźnym celem jest pozostanie jak naj-
wierniejszym ich dyktatowi w przeko-
naniu, że Reguła „to skarb rodziny, jej 
najcenniejsze dobro”41.

 Jego opis ducha oblackiego rozpo-
czyna się już od pierwszego artykułu 
Reguły: „Oto cel, jaki nam wyznaczył 
nasz czcigodny Ojciec. Powinniśmy 
ewangelizować ubogich, dusze najbar-
dziej opuszczone, a żeby podołać temu 
wzniosłemu powołaniu, musimy na-
śladować cnoty, których tak wspaniały 
przykład dał nam nasz Boski Mistrz. Być 
misjonarzem ubogich i wieść życie za-
konne, oto powołanie prawdziwego ob-
lata Maryi Niepokalanej, oto wasze, oto 
nasze powołanie”42. Klucz do interpreta-
cji ducha oblackiego streszcza się w tych 
dwóch słowach, które stale będą powra-
cały w jego pismach: „Jesteśmy kapła-
nami, jesteśmy zakonnikami”43. Z tego 
wynika „to, co powinniśmy robić: ewan-
gelizować ubogich, i to, kim powinni-
śmy być: prawdziwymi zakonnikami”44.

 Taka dwubiegunowość stanowi jak-
by refren w jego okólnikach. „Do czego 
jesteśmy powołani, moi najdrożsi bracia? 
– pisze na początku swego urzędowa-
nia w 1862 roku. – Do tego, aby stać się 
świętymi, po to, by móc pracować sku-
tecznie nad uświęceniem dusz najbardziej 
opuszczonych. Oto nasze powołanie, nie 
traćmy go z oczu i starajmy się przede 
wszystkim dobrze je zrozumieć”45.

 Ta dwubiegunowość będzie się ciąg-
le powtarzać w nauczaniu wszystkich 
następnych superiorów generalnych46 
aż do ojca Fernanda Jettégo, który wy-



77 CHARYZMAT

pracuje własną syntezę dwóch tema-
tów: „oblat – mąż apostolski”, „oblat 
– zakonnik”47. Przed dalszymi rozwa-
żaniami należy zaznaczyć, że dwubie-
gunowość nie oznacza koniecznie dwo-
istości, chociaż w rzeczywistości niejed-
nokrotnie istniało tego rodzaju ryzyko. 
Jest ona raczej wyrazem bogactwa, 
złożoności i płodności życia zawartego 
w osobliwości chrześcijaństwa i radyka-
lizującego pod pewnymi aspektami jego 
najbardziej paradoksalne elementy. Dro-
gę, jaką Zgromadzenie przejdzie w swej 
historii, można by tu przedstawić, od-
czytując słowa, jakie ojciec Jetté skiero-
wał do kapituły generalnej w 1980 roku: 
„Wielu jeszcze bardzo obawia się duali-
zmu. Jedność modlitwy i działania, ży-
cia zakonnego i apostolstwa jest istotna 
w powołaniu takim jak nasze [...]. Niech 
nasza modlitwa, nasze życie wspólnoto-
we i nasze śluby, zamiast odwracać nas 
od ludzi i od działania, raczej nas ku nim 
skłaniają i odwrotnie: niech spotkanie 
z ludźmi i działalność apostolska staną 
się źródłem i pożywieniem naszej mod-
litwy [...]. To jednoczenie naszej osobo-
wości jest zadaniem całego życia”48.

 Refleksja ojca Louisa Soulliera była
z pewnością owocem jego doświadcze-
nia i kontaktów z rzeczywistością misji. 
Przez 25 lat pełnił on funkcję pierwsze-
go asystenta generalnego. Miał więc 
okazję wizytować prawie wszystkie pro-
wincje i wszystkie terytoria misyjne 
i musiał to kontynuować jako superior 
generalny. Dzięki temu stał się szczegól-
nie wrażliwy na rzeczywistość ewange-
lizacji. Dlatego własną syntezę ducha 
oblackiego ujmuje raczej z punktu wi-
dzenia ewangelizacji: „My, oblaci Ma-
ryi, także jesteśmy posłani przez Kościół 
święty, aby przepowiadać. To nasz cel, 
nasza misja, to nasze zadanie”49.

 „Cechą charakterystyczną naszego 
apostolatu [...] jest misja; naszym szcze-
gólnym powołaniem jest być misjonarza-
mi; tym zaś, co przede wszystkim tworzy 

misjonarza, jest przepowiadanie”50. Prze-
powiadaniu właśnie poświęca on jeden ze 
swych najważniejszych okólników. Zary-
sowuje w nim profil męża apostolskiego.
Odwołując się do Przedmowy i Reguły, 
stara się opisać jego charakterystyczne 
cechy i podkreślić konieczne środki, aby 
osiągnąć niezbędną dla męża apostolskie-
go świętość: „Nasze święte Konstytucje 
wytyczają oblatowi Maryi całościowy 
plan takiego życia w pobożności, jakie 
powinno ożywiać nasze posługiwanie”. 
Duch całkowitego oddania, którego wy-
raża samo słowo oblacja, jest pierwszą 
cechą męża apostolskiego: „Kiedy Bóg 
powołuje apostoła, daje mu do ręki krzyż 
i mówi mu, aby szedł ten krzyż ukazywać 
i głosić. Ale wcześniej osadza go w jego 
sercu i zależnie od tego, czy krzyż ten 
jest bardziej lub mniej zanurzony w sercu 
apostoła, krzyż, który on trzyma w ręku, 
zdobywa więcej lub mniej.

 Oblaci Maryi, którzy nosicie krzyż 
na swej piersi jako autentyczny znak 
waszej misji, patrzcie na niego jak na 
symbol wszystkich ofiar, które nakłada
na was święta posługa, aby ją wypełnić 
godnie i wiernie”51. Dalej w liście nastę-
puje opis wewnętrznego profilu oblata,
„żywego zwierciadła wszystkich cnót”52, 
oraz środków uświęcenia.

 Ojciec Cassien Augier podejmuje 
opis dwubiegunowego wymiaru obla-
ckiego powołania. W końcowej części 
akt kapituły z 1899 roku pisze: „Wiemy, 
że tworzą je dwa elementy tak złączone, 
że nie można ich rozdzielić bez ryzyka: 
element zakonny i element apostolski. 
Oblat powinien być jednocześnie czło-
wiekiem Reguły i ofiary oraz mężem
gorliwości i oddania”53. Aby to uza-
sadnić, wystarcza mu obfite cytowanie
Przedmowy, które kończy się opisem 
wewnętrznych cech synów biskupa de 
Mazenoda: „Gorliwość o własne uświę-
cenie, duch wyrzeczenia i poświęce-
nia, życie modlitwy i skupienia, miłość 
wobec naszych braci, nadprzyrodzony 
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szacunek i synowskie poddanie naszym 
przełożonym, umiłowanie dusz i goto-
wość niecofania się przed żadną ofiarą, 
aby je zbawić”54.

 Biskup Augustin Dontenwill zmierza 
w tym samym kierunku: „Jesteśmy mi-
sjonarzami, lecz także zakonnikami. Co 
mówię? Jesteśmy zakonnikami, zanim 
stajemy się misjonarzami, i powinniśmy 
być gorliwymi zakonnikami, aby pozo-
stać gorliwymi misjonarzami”55. W okól-
niku, zredagowanym z okazji stulecia za-
łożenia Zgromadzenia, przedstawia ideał 
powołania oblackiego, podążając za tym 
podwójnym wyznacznikiem.

 Moglibyśmy znaleźć inny ważny 
opis oblata, zwłaszcza jego wewnętrz-
nego profilu, w okólniku przedstawia-
jącym akta kapituły generalnej z 1920 
roku. Zwraca się w nim także uwagę na 
środki wiodące do duchowego rozwoju 
aż do osiągnięcia świętości56.

 Ojciec Théodore Labouré położył 
silny akcent na ewangelizacyjny wymiar 
Zgromadzenia, dopatrując się w nim ele-
mentu scalającego jego własny program 
życia. Na początku swojego generalatu 
pisze: „Nie ma potrzeby mówić na po-
czątku mojego generalatu o programie 
działania. Całkowicie wytyczają go na-
sze Święte Reguły i tradycje »Evangeli-
zare pauperibus misit me«; w ostatnim 
dniu życia, gdy pójdę zdać rachunek 
przed Bogiem z mojego zarządzania, 
mam nadzieję, że będę mógł powiedzieć 
jak moi czcigodni poprzednicy: »Paupe-
res evangelizantur«.

 Ponieważ oblaci okazali się zawsze 
wiernymi swemu powołaniu, Ojciec 
Święty ma dla nich znany wam szacunek. 
Ileż razy publicznie i prywatnie chwalił 
on gorliwość naszych ojców i ich du-
cha ubóstwa, wyrzeczenia, poświęcenia 
i ofiary, które uczyniły ich »specjalistami
od misji trudnych«”57.

 I jeszcze: „Miłość do ubogich jest 
naszą jedyną i wyłączną racją istnienia. 
Biskup de Mazenod założył Zgromadze-

nie Oblatów, aby ewangelizować ubo-
gich. Po to, aby ewangelizować ubogich, 
Kościół przyjął nas na swe łono. Naszej 
miłości do ubogich zawdzięczamy dziś 
to, że jesteśmy stowarzyszeniem ak-
tywnym, kwitnącym, licznym, pięknym 
i godnym chwały. Nie zapominajmy tej 
wypowiedzi papieża do reprezentanta 
innego zgromadzenia, skądinąd bardzo 
zasłużonego, który z braku personelu 
musiał odmówić przyjęcia biednych mi-
sji: »Zwracałem się już do wielu innych. 
Wy również odmawiacie. Pozostaje mi 
więc już tylko jedna możliwość – zwró-
cić się do moich drogich oblatów. Oni 
nigdy nie mówią: nie!”58

 Ewangelizacja czerpie swój charak-
terystyczny rys właśnie z tej odwagi i z 
tej preferencji na rzecz ubogich: „Moi 
najdrożsi ojcowie i bracia, jeżeli kiedy-
kolwiek mamy możliwość wyboru mię-
dzy dziełem pięknym, bogatym i wspa-
niałym w naszych metropoliach a ubo-
gim, opuszczonym, zniechęcającym, 
trudnym, czy to na naszych czerwonych 
przedmieściach, czy na misjach zagra-
nicznych, nie wahajmy się: bierzmy to, 
co jest nędzne, zapomniane, uciążliwe. 
Czyż nie jesteśmy pionierami Ewange-
lii, misjonarzami ubogich, synami bi-
skupa de Mazenoda? Słowem, czyż nie 
jesteśmy oblatami?”59

 Według ojca Labourégo, inną cha-
rakterystyczną cechą ducha oblackiego 
jest braterska więź, która w tym okresie 
powinna w pełni objawiać się w stosun-
ku do różnych nacjonalizmów – jeste-
śmy w przededniu drugiej wojny świa-
towej – które stały się coraz bardziej 
oczywiste wewnątrz Zgromadzenia. 
Jeżeli wcześniej ojciec Augier obawiał 
się »ducha nacjonalizmu« wewnątrz 
Instytutu60, ojciec Labouré może za-
świadczyć o innej postawie oblatów: 
„Duch oblacki wyraża się u nas nie 
tylko na zewnątrz, poprzez jedność sił 
i pragnień na polu apostolatu; wyraża 
się on również przez odczuwaną po-
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trzebę lepszego wzajemnego poznania 
i trwania w ścisłej jedności, dzięki wię-
zom tej samej miłości [...]. W przeszło-
ści tak samo jak obecnie nasza rodzina 
składała się z ludzi przybyłych »ex omni 
tribu, et lingua, et populo, et natione«; 
a mimo to praca ewangelizacyjna odno-
siła sukcesy, ponieważ dokonywała się 
»more Oblatorum«. Nie zajmowano się 
wtedy kierowaniem naszych wysiłków 
według narodowości: oblat szedł wszę-
dzie, gdzie wzywało go posłuszeństwo, 
i  oddawał się całkowicie dziełu Boga 
i  Kościoła, ewangelizacji ubogich, nie 
pytając, czy jego towarzysze byli lub 
nie z tego samego co on kraju. Byli ob-
latami. To wystarczało, a jedność serc 
owocowała jednością sił”61.

 W ślad za kapitułą generalną z 1939 
roku ojciec Labouré podkreśli również 
ważniejsze wewnętrzne cechy powoła-
nia oblackiego, aby w ten sposób „pod-
nieść poziom naszego życia duchowego 
[...] w świetle naszych Świętych Reguł 
i rodzinnych tradycji”62.

 Długi i wielki generalat ojca Léona 
Deschâtelets’go wycisnął piętno na za-
sadniczym etapie rozwoju zrozumienia 
duchowości oblackiej nie tylko dlate-
go, że jest to okres, w którym po raz 
pierwszy w Zgromadzeniu dogłębnie 
i wyraźnie studiuje się ten temat, lecz 
także z tego powodu, że on sam odegrał 
decydującą rolę w tym procesie. Jego 
refleksja przeszła stopniową ewolucję,
przynajmniej w tym, co dotyczy syste-
matycznego ujęcia cech oblackiego po-
wołania. Kierował on bowiem Zgroma-
dzeniem w okresie głębokich przemian: 
w latach rozwoju po wojnie i przedso-
borowych fermentów, w decydujących 
latach soboru i po soborze63.

 Jego najznakomitsza i najbardziej 
wyczerpująca praca nad systematyza-
cją duchowości jest zawarta w 191 nu-
merze okólnika, noszącego znaczący ty-
tuł Nasze powołanie i nasze życie w ścis-
łym zjednoczeniu z Maryją Niepokalaną. 

Generał przedstawia w nim model męża 
duchowego i apostolskiego, jakim jest 
oblat Maryi Niepokalanej, model, jaki 
wyłania się z jego osobistej, intensyw-
nej, płomiennej i uważnej lektury Regu-
ły, a który streszcza w następujących ce-
chach: „Według modelu opisanego przez 
Regułę mąż duchowy i apostolski jest: 
a) kapłanem, b) zakonnikiem, c) misjo-
narzem, d) oblatem, to znaczy dążącym 
do świętości i oddanym dziełom apo-
stolskim za przykładem samych Aposto-
łów, e) płonącym miłością do Jezusa, na-
szego Boga Zbawiciela, i do Maryi, Nie-
pokalanej Matki Bożej i naszej; miłością 
żywiącą się bez przerwy głębokim du-
chem modlitwy, f) uczącym się tam rów-
nież całkowitego wyrzeczenia się sie-
bie przez posłuszeństwo, ubóstwo oraz 
przez prawą i prostą intencję, g) z naj-
prawdziwszą miłością rodzinną i brater-
ską, h) czerpiącym w Nich serce prze-
pełnione gorliwością bez granic i nie-
wyczerpanym miłosierdziem, szczegól-
nie w dążeniu do biednych, najbardziej 
opuszczonych”. Cały ten długi okólnik 
będzie komentarzem tych charaktery-
stycznych elementów.

 Są to cechy, które – jak to on sam 
podkreśla – tworzą harmonijną i jedno-
litą całość: „Chociaż przypomniano je 
tutaj oddzielnie, cechy te bynajmniej nie 
są z sobą sprzeczne, lecz nawzajem się 
uzupełniają i wszystkie przyczyniają się 
do stworzenia integralnego pojęcia obla-
ta Maryi Niepokalanej. Nawet gdy się je 
rozdziela, należy jednocześnie rozważać 
je w ich uniwersalizmie i z tym wpły-
wem, jaki one wzajemnie na siebie wy-
wierają w tworzeniu obrazu całości”64.

 Później zaproponuje on nową syn-
tezę: „Jesteśmy zakonnikami żyjący-
mi we wspólnocie, zakonnikami odda-
nymi apostolstwu i życiu misjonarskie-
mu. Jest to specjalna forma życia kon-
templacyjnego, jakie powinniśmy pro-
wadzić, i życia misjonarskiego, które-
mu także winniśmy się poświęcać [...]. 
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Z powołania jesteśmy kontemplatyw-
no-czynnymi [...], kontemplatywnymi 
misjonarzami”65.

 Po Soborze Watykańskim II oj-
ciec Deschâtelets streszcza swoją myśl 
w końcowej części okólnika na temat 
ewolucji życia zakonnego: „Jako za-
konnik, kapłan, misjonarz oblat nie wie-
dzie życia w odosobnieniu, ale zawsze i 
wszędzie niesie w swej osobie i w swych 
dziełach ten potrójny wymiar: osoby 
konsekrowanej [zakonnika], uświęcicie-
la [kapłana] i głosiciela ewangelicznego 
przesłania [misjonarza]. Oblaci są kapła-
nami lub pomocnikami kapłaństwa, któ-
rzy, aby pełniej odpowiedzieć na wyma-
gania posługi apostolskiej, przyjęli życie 
zakonne jako najodpowiedniejszy śro-
dek do tego, żeby stać się autentycznymi 
apostołami”66.

 W 1969 roku w jednej zwięzłej for-
mule poda on pięć kryteriów powołania 
oblackiego ułożonych w porządku war-
tości: jesteśmy „misjonarzami – aby 
ewangelizować ubogich – zgodnie z po-
trzebami Kościoła i świata – we wspól-
notach apostolskich”67.

 U kresu życia ojciec Deschâtelets 
wydaje się powracać do swej pierwotnej 
intuicji. Na początku swojego generala-
tu podsumował on ideał oblacki jednym 
słowem: miłość. „Drodzy ojcowie, co to 
jest duchowość oblacka? Miłosierdzie! 
Miłosierdzie! Miłość! Miłość! Miłosier-
dzie i miłość wypełniają strony życia 
Założyciela i Reguł, które nam dał, aby 
kierowały naszym życiem i naszym apo-
stolstwem. Moglibyśmy robić wiele roz-
różnień, ale duchowość oblacka oznacza 
miłość!”68

 W Ottawie, krótko przed śmiercią, 
w liście do włoskich nowicjuszy pro-
ponuje on na nowo tę samą wspaniałą 
syntezę69.

 Nauczanie ojców Fernanda Jettégo 
i Marcello Zago będzie przedstawione 
później, kiedy będę mówił o ostatnim 
etapie w ewolucji myśli Zgromadzenia 

na temat własnej tożsamości, która wy-
razi się w takich określeniach jak: „war-
tości oblackie”, „cel misyjny” i „chary-
zmat”. Wkład tych dwóch superiorów 
generalnych w ten nowy etap refleksji
był decydujący. Ojciec Jetté pracował 
z oddaniem nad zdefiniowaniem warto-
ści oblackich, a ojciec Zago nad tematem 
celu misyjnego i charyzmatu. Ich poglą-
dy jednak znajdziemy w czwartej części 
niniejszego artykułu bez wyraźnego ich 
wymieniania. Tu wystarczy przypo-
mnieć kluczowe pojęcia, odsyłając zain-
teresowanych bezpośrednio do ich pism. 
Ojciec Jetté podkreślał wymiar „wy-
raźnie apostolski naszego powołania”: 
„W Kościele Bożym oblat jest mężem 
apostolskim; tym tłumaczy się wszystko 
inne”70. Ojciec Zago uwypuklił przede 
wszystkim typowo misjonarski wymiar 
powołania oblackiego71.

 2. LITERATURA OBLACKA

 Ci, którzy studiowali duchowość ob-
lacką i o niej pisali, starali się dokonać 
jej metodycznej prezentacji. Pracowali 
oni w trzech kierunkach. Pierwszym po-
lem poszukiwań była ankieta historycz-
na na temat duchowego rozwoju Euge-
niusza de Mazenoda, przeprowadzona 
w celu wyodrębnienia jego zasadniczych 
i niezmiennych elementów. W tym kie-
runku pracowali tacy autorzy jak Mau-
rice Gilbert72, Joseph Morabito73, Józef 
Pielorz74 i Alexandre Taché75. W drugiej 
dziedzinie poszukiwań, gdzie wyróżnili 
się zwłaszcza Émilien Lamirande, znów 
Maurice Gilbert, Fernand Jetté i inni, 
badano różnorodne tematy dotyczące 
duchowości, takie jak stosunek do Chry-
stusa, Kościoła, ubogich, życia zakon-
nego i kapłańskiego, ducha maryjnego 
i inne. Trzecia gałąź dotyczyła globalnej 
i organicznej prezentacji duchowości. 
Postaramy się teraz podążyć za tym 
trzecim prądem, wybierając najbardziej 
charakterystyczne przykłady i zachowu-
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jąc porządek chronologiczny, nie preten-
dując jednak do omówienia go w sposób 
wyczerpujący.

 W komentarzu do Reguły Alfred 
Yenveux jako jeden z pierwszych jasno 
zdefiniował główne cechy, którymi od-
znacza się Zgromadzenie76. W znacz-
nej mierze wyprzedza on rezultaty ko-
lejnych poszukiwań. Ten dokument był 
prawdopodobnie nie znany dla większo-
ści z racji zmiennych kolei losów, jakie 
przechodził jego rękopis w momencie 
publikacji77. Będziemy na przykład za-
skoczeni zgodnością, jaką można od-
kryć, porównując wyniki jego poszu-
kiwań z rezultatami przedstawionymi 
w czasie kongresu na temat charyzma-
tu Założyciela, który odbył się w domu 
generalnym w 1976 roku. Komentując 
pierwszy artykuł Konstytucji i Reguł, oj-
ciec Yenveux pisze: „Według pierwszego 
artykułu naszych świętych Reguł Zgro-
madzenie powinno mieć siedem głów-
nych, wyróżniających je cech: 1. powin-
no być małe i pokorne; 2. powinno być 
specjalnie poświęcone Maryi Niepokala-
nej; 3. jego członkami powinni być ka-
płani świeccy związani ze swym Zgro-
madzeniem ślubami zakonnymi i 4. ści-
śle z sobą zjednoczeni więzami brater-
skiej miłości; 5. ich rolą jest być misjo-
narzami, a szczególnie 6. misjonarzami 
ubogich i dusz opuszczonych, za przy-
kładem naszego Pana Jezusa Chrystusa; 
7. w rezultacie całkowite podobieństwo 
do cnót i przykładów naszego Boskiego 
Zbawiciela powinno być przedmiotem 
ich nieustannych wysiłków”.

–  Pierwsza cecha charakterystycz-
na Instytutu wynika z jego właściwości 
parvae Conregationis (małe Zgroma-
dzenie). Parvae nie dotyczy niewielkiej 
liczby członków albo ważkości dzieł, 
lecz „ich pokory, skromności i prostoty”, 
bez zamiaru rywalizowania z innymi 
zakonami czy zgromadzeniami, którym 
– przeciwnie – należy okazywać wielki 
szacunek;

–  Druga cecha, maryjność, wynika 
z analizy samej nazwy Zgromadzenia;

 – Trzecia dotyczy jego kapłańskiej 
natury;

 – Czwarta odnosi się do braterskiej 
miłości, rozumianej jako „specjalne 
znamię oblatów Maryi”, „ich rodzinny 
duch”, „właściwe oblicze” synów Euge-
niusza de Mazenoda;

 – Piąta cecha wyróżniająca – misyj-
ność – wynika raz jeszcze z nazwy Mi-
sjonarze: „Tytuł misjonarzy jest ich 
główną i naprawdę charakterystyczną 
nazwą”. Ojciec Yenveux odwołuje się tu 
do naśladowania Apostołów i tak koń-
czy: „Można powiedzieć, że tytuł misjo-
narzy wyjaśnia wszystkie reguły, jakie 
pozostawił nam biskup de Mazenod, 
a które stanowią kodeks misjonarza ob-
lata. Można nawet dodać, że reguły oso-
bistego uświęcenia, jakie nam nakreślił, 
nie mają innego celu niż ten, byśmy stali 
się misjonarzami potężnymi w słowach 
i czynach”;

 – Szósta cecha dotyczy tych, do któ-
rych skierowana jest ewangelizacja: 
ubogich. Analiza tekstów Założyciela 
prowadzi go do takiego ich zdefiniowa-
nia: „Przez ubogich, pauperibus, nie na-
leży po prostu rozumieć tych, którzy po-
zostają w duchowym niedostatku darów 
łaski, choćby posiadali dobra materialne, 
ale ubogich w ścisłym znaczeniu tego 
słowa”;

 – Siódmą i ostatnią cechą doskonało-
ści oblackiej jest podobieństwo do Chry-
stusa: „Każde Stowarzyszenie zakonne, 
pomimo że w sposób ogólny obiera so-
bie naszego Pana Jezusa Chrystusa za 
wzór, zazwyczaj w życiu tego Boskiego 
Mistrza wybiera jedną szczególną cnotę, 
z której czyni swój znak rozpoznawczy. 
Zwykle jest nią cnota, która świeciła 
większym blaskiem w życiu Założyciela 
tego Instytutu. Tak na przykład ulubioną 
cnotą uczniów świętego Franciszka jest 
ubóstwo. Oblat Maryi, mający za cel za-
stąpić w pewnej mierze wszystkie dawne 
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zakony zniszczone w czasie niepokojów 
w 1793 roku, powinien starać się od-
tworzyć cnoty tych wszystkich stowa-
rzyszeń, stając się doskonałym i pełnym 
obrazem naszego Pana Jezusa Chrystu-
sa, aby można było powiedzieć o nim: 
Oblatus alter Christus.

 Co więcej, ojciec Yenveux wylicza 
cnoty szczególnie wymagane od ob-
lata: wyrzeczenie, pokora, łagodność, 
cierpliwość, posłuszeństwo, czystość, 
ubóstwo, oderwanie od świata i rodzi-
ny, umiłowanie rekolekcji, modlitwa 
i studium, czystość intencji, pamięć na 
obecność Bożą, duch pokuty, moc du-
cha, wierność Regule, cnoty teologalne, 
miłość i duch rodziny, dobry przykład, 
miłość do naszego Pana Jezusa Chry-
stusa z najczulszą pobożnością do Naj-
świętszej Dziewicy, największe oddanie 
Kościołowi i najżarliwsza gorliwość 
o zbawienie dusz.

 Ojciec Meunier proponuje cztery cha-
rakterystyczne cechy duchowości obla-
ckiej lub – jeśli kto woli – pobożności 
oblackiej:

–  Pobożność zbawcza, poprzez którą 
całe oblackie życie toczy się wokół ta-
jemnicy odkupienia;

 – Prymat miłości. Jego źródłem jest 
szczególny temperament Eugeniusza de 
Mazenoda. Jego duch jest „dialektyką 
miłości” – gdzie „wszystko wywodzi 
się z miłości i do niej powraca”. Z takiej 
miłości wypływa miłość między oblata-
mi; miłość wobec naszego Pana Jezusa 
Chrystusa i ostatecznie miłość wzglę-
dem tych, do których oblaci są posłani;

 – Chrześcijański optymizm, który 
objawia się bądź to w głoszeniu w kaza-
niach odkupieńczej miłości Boga, bądź 
w postawie pełnej miłosierdzia, która 
przeciwstawia się jansenistycznemu ry-
goryzmowi;

 – Cześć dla Maryi i Stolicy Świę-
tej. „Trzeba iść do Jezusa przez Maryję 
Pośredniczkę i przez Kościół rzymski”. 
Eklezjalny aspekt powołania oblackiego 

jest postrzegany zwłaszcza w stosunku 
do Stolicy Piotrowej, Kościoła rzym-
skiego, któremu oblaci powinni okazać 
szczególną wierność78.

 Ojciec Bélanger buduje swoją synte-
zę, wychodząc z trzech elementów. Tym, 
co przede wszystkim cechuje oblatów, 
jest ich charakter misjonarski. Są mężami 
apostolskimi i to jest najważniejszą cechą 
ich osobowości. Specyficzny charakter
– drugi element w opisie oblata – wyni-
ka ze szczególnego ukierunkowania mi-
syjnego: z ewangelizacji ubogich. Trze-
ci rys portretu wywodzi się z wzorów do 
naśladowania: Zbawiciela i Maryi Niepo-
kalanej. Tak przedstawiona synteza znaj-
duje się w trzech fragmentach Konstytu-
cji i Reguł z 1928 roku: „Mężowie apo-
stolscy [...], pracownicy ewangeliczni” 
(Przedmowa, artykuł 263); „oddają się 
głównie ewangelizacji ubogich, naśladu-
jąc gorliwie cnoty i przykład Jezusa Chry-
stusa naszego Zbawiciela” (artykuł 1); 
„pod wezwaniem i opieką Najświętszej 
i Niepokalanej Dziewicy Maryi” (artykuł 
10). Wszystko jest przeżywane w świetle 
miłosierdzia: Oblat jest chciany, wybrany 
i posłany przez Boga, aby rozsiewać Boże 
miłosierdzie. Plan zbawienia pojmuje się 
odtąd jako plan miłosierdzia, w którym 
Chrystus jawi się jako wcielone miłosier-
dzie, a Maryja jest pierwszym owocm 
miłosierdzia79.

 Ojciec Germain Lesage proponuje 
„dziesięć elementów, które mogą stano-
wić podstawę naszego życia wewnętrz-
nego: 1. Naśladowanie cnót Jezusa Chry-
stusa i Apostołów; 2. Oddanie chwały 
Bogu; 3. Oddanie na służbę Kościołowi; 
4. Zbawienie ubogich i dusz najbardziej 
opuszczonych; 5. Miłość Zbawiciela 
w Jego dziele odkupienia; 6. Nabożeń-
stwo do Najświętszego Serca Jezusowe-
go; 7. Nabożeństwo do Maryi Niepoka-
lanej; 8. Posłuszeństwo Papieżowi i bi-
skupom; 9. Miłość braterska wewnątrz 
rodziny zakonnej; 10. Gorliwość i po-
święcenie się dla dusz”80.
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 Te różnorodne elementy łączy ukie-
runkowanie na dzieło odkupienia. 
W nim wszystkie elementy oblackiej du-
chowości mają swój specyficzny charak-
ter: „Nasze nabożeństwo do Najświęt-
szego Serca Jezusowego i Maryi Nie-
pokalanej, nasze oddawanie czci Bogu, 
oddanie Kościołowi, papiestwu i episko-
patowi oraz nasza praktyka miłości bra-
terskiej są podporządkowane zbawie-
niu dusz, zwłaszcza najbardziej opusz-
czonych, zgodnie z przykładem danym 
przez Jezusa Chrystusa w Jego dzie-
le odkupienia”81. Inną orientacją okre-
ślającą duchowość jest ewangelizacja, 
w szczególności ubogich: „Nasza gorli-
wość o zbawienie dusz powinna kiero-
wać nas przede wszystkim ku duszom 
ubogich, ku najbardziej opuszczonym, 
aby w ten sposób podążać śladami na-
szego Boskiego Mistrza”82.

 Ojciec Lesage mówi na koniec, 
że „duchowość mazenodowska zmie-
rza do odtworzenia w hierarchicznym 
i maryjnym apostolstwie apostolskiego 
życia Zbawiciela przez naśladowanie 
Go i przez miłość wynagradzającą. Mó-
wiąc krótko, duchowość oblacka usiłuje 
konkretnie odtworzyć apostolskie życie 
Zbawiciela”83.

 Ten sam autor w innej pracy usiłu-
je usystematyzować duchowość pod 
bardziej filozoficznym i teologicznym
kątem, definiując ją na podstawie trzech
przyczyn (zakładając, że materialna 
przyczyna duchowości tkwi w samym 
życiu chrześcijańskim, a zatem że jest 
ona wspólna dla wszystkich duchowo-
ści).

 Przyczyna celowa tkwi w pracy na 
rzecz zbawienia dusz poprzez przekazy-
wanie prawdy, to znaczy przez ewange-
lizację. Przyczyny formalnej należy szu-
kać w przykładzie Chrystusa i Aposto-
łów. Przyczyna sprawcza zawarta jest 
w życiu mieszanym, w którym antropo-
centryzm i teocentryzm osiągają równo-
wagę. Autor dochodzi do następującej 

definicji mazenodowskiej duchowości:
„Szczególna forma życia chrześcijań-
skiego, której celem jest współpraca ze 
Zbawicielem w odkupieniu rodzaju ludz-
kiego, w poszukiwaniu chwały Bożej, 
służby Kościołowi, zbawienia dusz po-
zyskanych przez ewangelizację ubogich 
i przez cnoty i posługi dawnych zako-
nów; dzięki ćwiczeniom, które pobudza-
ją jednocześnie do dynamizmu jej celu 
i do solidnej ascezy, kieruje ona dusze ku 
naśladowaniu apostolskiego życia Jezu-
sa Chrystusa za pomocą przewodniej 
idei współpracy z Jego dziełem, która 
wyraża się: 1. W uciekaniu się do prze-
możnych pośredników przez nabożeń-
stwo do Najświętszego Serca Jezusowe-
go i do Maryi Niepokalanej, 2. W prak-
tyce apostolatu hierarchicznego przez 
posłuszeństwo papieżowi i biskupom 
oraz 3. W jedności działania apostolskie-
go przez miłość braterską i gorliwość 
wobec bliźniego”84.

 W książce Missionnaire Oblat de 
Marie Immaculée (Misjonarz Oblat 
Maryi Niepokalanej) ojciec Yves Gué-
guen ukazuje zwłaszcza, jak duch ro-
dzinny charakteryzuje się miłością 
braterską, gorliwością apostolską i pro-
stotą. Następnie duchowość jest opisa-
na w czterech wymiarach: maryjnym, 
chrystocentrycznym, eucharystycznym 
i apostolskim85.

 Ojciec Robert Becker zwraca uwagę 
na trzy charakterystyczne cechy obla-
ta: pierwszą z nich stanowi zasięg jego 
misyjnych horyzontów – to wszystko, 
czego wymaga Kościół i chwała Boża; 
drugą – gorliwość, odwaga, całkowite 
oddanie siebie; a trzecią – Maryja. Przy 
końcu swego studium podaje zwięzłą 
definicję: „Oblat jest zakonnikiem, któ-
ry zawsze i wszędzie jest tam, gdzie 
wzywa go chwała Boga i zbawienie 
dusz; nieodparcie pchany do przodu 
przez niewyrachowaną i nie podlega-
jącą wahaniom miłość, oddaje się bez 
reszty swemu osobistemu uświęceniu 
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i apostolatowi; jest ożywiany żarliwą 
gorliwością o zbawienie dusz i trwa 
w więzach głębokiej miłości ze swoimi 
braćmi; wiedziony przez macierzyńskie 
dłonie Niepokalanej Dziewicy Maryi 
i opierając się na nich, uznaje tylko je-
den wielki cel: Ut in omnibus glorifice-
tur Deus, qui omnes homines vult salvos 
fieri (Aby we wszystkim był uwielbio-
ny Bóg, który chce, aby wszyscy ludzie 
byli zbawieni)”86.

 Ankieta przeprowadzona w latach 
1950-1951 przez czasopismo „Études 
oblates” ukazała zasadniczą zgodność 
wielu autorów w wyborze głównych ele-
mentów duchowości oblackiej. Istnieje 
całkowita zgoda nie tylko co do jej dwo-
jakiego charakteru: chrystocentrycznego 
i maryjnego, ale również co do wielu 
innych punktów, w których przecho-
dzi się od wymiaru misyjnego do życia 
wspólnotowego i do niektórych cech ro-
dzinnych, takich jak: uprzejmość, weso-
łość, dyspozycyjność w służbie Kościo-
łowi, całkowity dar z siebie w oblacji... 
O wiele bardziej złożone i zróżnicowane 
są wyniki zmierzające do hierarchizacji 
i połączenia różnorodnych komponen-
tów wokół punktu centralnego, łącznie 
z wciąż obecnym u podłoża problemem 
połączenia aspektu apostolsko-czynnego 
i kontemplacyjnego. Podsumowanie an-
kiety jest tekstem mającym duże znacze-
nie dla zrozumienia całej problematyki 
oblackiej duchowości87.

 Wielu autorów opiera swoje studia 
na analizie nazwy Instytutu, zaznaczając 
w ten sposób jego wymiar misyjny, ob-
lacyjny i maryjny88.

 Ojciec Gérard Fortin z kolei propo-
nuje bardziej wyrazistą syntezę: „Oblat 
jest pełnym pasji naśladowcą Zbawicie-
la i Jego Apostołów. Naśladuje on ich 
posługę. Jego powołaniem jest głosze-
nie Ewangelii ubogim. Naśladuje on ich 
metody. Poświęca samego siebie, aby 
również dusze najbardziej opuszczone 
zostały uświęcone w prawdzie.

 „Życie zakonne najlepiej zabezpie-
cza jego oddanie się apostolatowi. Spę-
dzając większość czasu w ogniu walki, 
w wypełnianiu swej posługi, oblat prze-
de wszystkim zdobywa i praktykuje cno-
ty zakonne, które zapewniają jej owoc-
ność. Ale wspólnota, do której z wielkim 
zadowoleniem wraca po apostolskich 
wyprawach, również pomaga mu „ćwi-
czyć się” w tychże cnotach [...]”.

 „Ten misjonarski wysiłek [...] jest 
kwestią miłości między oblatami, gor-
liwości o dusze najbardziej opuszczone, 
posłuszeństwa przełożonym [...]”.

„ To zakonne i apostolskie życie sku-
pia się wokół Eucharystii”.

 „Wszystkie inne cnoty – w szcze-
gólności modlitwa, która skupia się na 
rozważaniu cnót i przykładu Zbawiciela 
– ubogacają życie w miłości i gorliwo-
ści. W ten sposób oblaci pragną stać się 
drugim Jezusem Chrystusem, szerząc 
wszędzie woń Jego miłych cnót”.

„ Ich misjonarski krzyż [...] przypo-
mina im nieustannie, że »jako współpra-
cownicy Zbawiciela«, synowie Instytu-
tu, którego duchem jest duch naprawy, 
powinni być gotowi do poświęcenia 
nawet własnego życia miłości do Je-
zusa Chrystusa, na służbę Kościołowi 
i dla uświęcenia bliźniego. Męczeństwo! 
Jest to autentycznie heroiczna miłość 
apostolska”89.

 Poszukiwanie dogłębnego i syste-
matycznego zrozumienia duchowości 
jak i jej wyrażenia w terminach obiek-
tywnych i – powiedziałbym – schola-
stycznych przypadło na okres od lat 40. 
aż do Soboru. Było to owocne poszuki-
wanie, przeprowadzane w historii, teo-
logii i psychologii. Zainteresowanie 
ewolucją historyczną, pogłębieniem 
rozmaitych składników oraz konstruk-
cją doktrynalną doprowadziło do ob-
szernego poznania i doktrynalnego uję-
cia oblackiej duchowości. Nawet jeżeli 
wypracowane syntezy i opracowania 
całości różnią się między sobą, pozo-
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staje faktem, że te lata poszukiwań 
i studiów dotyczyły właściwie całego 
zakresu duchowości oblackiej, prezen-
tując całość elementów, które tworzą 
jej podstawowe wartości.

 III. WARTOŚCI OBLACKIE 
I PERSPEKTYWY MISJONARSKIE

 Nowa wrażliwość kulturowa, ducho-
wa i pastoralna lat soborowych prowa-
dziła oblatów do przemyślenia swego 
powołania w terminologii bardziej egzy-
stencjalnej. Zainteresowanie okazane sy-
stematycznej, prawie szkolnej prezenta-
cji duchowości oblackiej ustępuje przed 
takimi nowymi kwestiami jak aggiorna-
mento i odnowa. Zgromadzenie całko-
wicie zaangażowało się w wymaganą 
przez Sobór rewizję Konstytucji i Reguł, 
olbrzymią pracę, która wymagała powtó-
rzonej refleksji nad powołaniem, po-
cząwszy od nowych horyzontów ekle-
zjalnych i nowych wymagań misyjnych. 
Praca ta miała trwać 20 lat. W tym okre-
sie można dostrzec różnorodne tenden-
cje, które moglibyśmy zebrać wokół 
trzech tematów: wartości oblackie, per-
spektywy misyjne i charyzmat.

 W pierwszym okresie zauważa się 
zmianę optyki. Do tej pory spojrzenie 
było zwrócone raczej ku przeszłości 
(Założyciel i tradycja oblacka). Obec-
nie kieruje się ono raczej ku przyszło-
ści. Trwa poszukiwanie istotnych ele-
mentów charakteryzujących oblata, ale 
z uwzględnieniem nowych potrzeb spo-
łeczeństwa i Kościoła. Słowa „duch” lub 
„duchowość” ustępują miejsca innemu 
kluczowemu wyrażeniu: „wartości ob-
lackie”. Poszukuje się trwałych wartości 
cechujących oblata, aby w nowy sposób 
móc je wcielić w życie. Nie idzie już 
więc o systematyczną konstrukcję ani 
– pod pewnymi względami – o ducho-
wość, ale o skierowanie uwagi na jej dy-
namiczne składniki.

 Drugi kierunek rozwija się wokół 
idei „perspektyw misjonarskich”. Spoj-
rzenie na świat jednocześnie w świetle 
socjologii i wiary ukazuje w całości ob-
lackich wartości szczególny sens i nową 
podstawę jedności.

 Trzecia tendencja polega na posługi-
waniu się rezultatami badań nad wartoś-
ciami dostrzeżonymi przez oblatów z ich 
aktualną wrażliwością i studiami doty-
czącymi celu misjonarskiego. Równo-
cześnie odkrywa się na nowo historyczny 
wymiar przeszłości. Ta trzecia tendencja 
krąży wokół idei „charyzmatu”.

 Te trzy prądy przenikają się i zara-
zem następują po sobie. Zwłaszcza kapi-
tuły generalne z 1966, 1972 i 1980 roku 
stanowią główne punkty odniesienia 
w studium nad świadomością i nowym 
opracowaniem oblackiej duchowości 
i charyzmatu.

 Kapituła generalna z 1966 roku – za-
pewne najbardziej rewolucyjna w całej 
historii Instytutu – była analizowana 
z pewną uwagą, ponieważ zupełnie prze-
pracowała Konstytucje i Reguły, doko-
nując całościowej reinterpretacji obla-
ckiej tradycji. Odsyłając do studiów na 
ten temat, sygnalizujemy tutaj jedynie 
strukturę całości pierwszej części Kon-
stytucji. Sześć tworzących ją artykułów 
„jest zbudowanych wokół pięciu kluczo-
wych słów, uważanych przez kapitułę za 
charakterystyczne cechy Zgromadzenia: 
art. 1. Na wezwanie Chrystusa, który ich 
gromadzi, art. 2. członkowie Kościoła, 
art. 3. aby ewangelizować najbardziej 
opuszczonych, art. 4. a w szczególno-
ści ubogich, art. 5. we wspólnotach apo-
stolskich, art. 6. pod patronatem Maryi 
Niepokalanej”90.

 Kapituła z 1972 roku stanowi kolej-
ny etap na posoborowej drodze. Praca 
przygotowawcza była ważniejsza niż 
kiedykolwiek przedtem. Nadzwyczaj-
na rada generalna w 1970 roku popro-
siła Konferencję Generalną do spraw 
Misji, aby przygotowała dla kapituły 
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dokument roboczy, w którym część dok-
trynalna miała być skoncentrowana na 
celu misyjnym, żeby „pomóc najbliższej 
kapitule uczynić z tego misyjnego celu 
ważny czynnik jednoczący wszystkich 
oblatów niezależnie od ich posługi i w 
sposób syntetyczny wydobyć wartości 
naszej konsekracji zakonnej przeżywa-
nej we wspólnocie apostolskiej, w służ-
bie misjom”91.

 W następnym roku cały numer „Étu-
des oblates” miał być poświęcony celo-
wi misyjnemu92.

 Nadal w ramach przygotowania do 
kapituły, nadzwyczajna rada general-
na, obradująca od 28 października do 
8 listopada 1970 roku, nakreśliła profil
„oblata, misjonarza dzisiaj”. „Pod tym 
tytułem – czytamy w raporcie – przy-
pomniano trzy podstawowe rzeczywi-
stości: oblat (konsekrowany); misjonarz 
(aby ewangelizować); dzisiaj (w sytuacji 
obecnej). Rzeczywistości te podejmują 
intuicję Założyciela zrodzoną z potrój-
nego spojrzenia: ze spojrzenia na Chry-
stusa Zbawiciela (łączność z Jego osobą 
i z Jego misją miłości i zbawienia ludzi); 
ze spojrzenia na Kościół (na jego misję, 
w której uczestniczymy w dostępnych 
nam granicach stosownie do aktualnej 
sytuacji); ze spojrzenia na świat (na jego 
ubóstwo, jego duchową nędzę)”93.

 Ciągle w ramach przygotowań do 
kapituły generalnej z 1972 roku ojciec 
John King, w imieniu komisji przedkapi-
tulnej, streszcza sens naszego oblackie-
go zaangażowania w czterech podstawo-
wych wartościach94: prymat zakonnego 
wymiaru życia; utożsamienie się z Chry-
stusem Zbawicielem; życie i apostolat 
we wspólnocie; kapłaństwo95.

 Kolejna praca przygotowująca kapi-
tułę polegała na opracowaniu i rozesła-
niu szczegółowego kwestionariusza, na 
który odpowiedzi (zebrane w trzech to-
mach) stanowią cenną kopalnię dla od-
krycia pojęcia, jakie mieli oblaci o włas-
nym powołaniu.

 W zbiorze odpowiedzi można przede 
wszystkim odnotować wyraźny sprzeciw 
wobec ujmowania oblackiego powołania 
w terminach dualizmu: „Naprawdę nasz 
apostolat ma naturę religijną, a nasza re-
ligia jest apostolska [...]. Nasza misja jest 
religijna albo jej nie ma. Nasza religia 
jest misyjna albo jej nie ma”96.

 Nawet w skrajnej różnorodności od-
powiedzi można stwierdzić zgodność co 
do niektórych podstawowych wartości, 
uważanych za wspólne wszystkim obla-
tom i niezbywalne dziedzictwo: życie 
zakonno-apostolskie w całkowitym wy-
pełnianiu rad ewangelicznych, życie 
wspólnotowe, Zgromadzenie kleryckie, 
żywa więź głębokiej wspólnoty i jednoś-
ci z Kościołem, ewangelizacja ubogich, 
duch maryjny97.

 Z drugiej strony, poszukiwanie war-
tości wydaje się niektórym jeszcze raczej 
„piękną abstrakcyjną kwestią, która po-
wraca bez przerwy i w praktyce niewiele 
zmienia”. Dlatego woleliby mówić o „sen-
sie naszego oblackiego zaangażowania”98. 
Inni przejawiają pewne znużenie refleksją
nad własną tożsamością: „Istnieje w pro-
wincji pewne wrażenie, że nasze wartości 
i orientacje oblackie wydają się bardziej 
podporządkowane zachowaniu systemu 
niż jego odnowie, że chowamy głowę jak 
strusie w piasku celów i struktur prze-
szłości, zamiast poszukiwać nowych ce-
lów albo nawet całkowicie nowych form 
życia oblackiego”99.

 Zauważa się również różnice w ak-
centach. Jedni są bardziej wrażliwi na 
wymiar misyjny, inni na wartości we-
wnętrzne, które animują i ukierunkowu-
ją priorytety misjonarskie.

 Pierwsi wychodzą z założenia, że 
„wielu z nas przyciągało do oblatów ich 
dzieło istotnie misyjne. Najpierw jeste-
śmy misjonarzami, a życie oblackie po-
zwala zrealizować ten ideał”100. Drudzy 
wolą podkreślać ten wymiar bycia obla-
ckiego, w którym rodzi się zaangażowa-
nie na rzecz ewangelizacji.



87 CHARYZMAT

Jak słusznie zauważono, powody, 
dla których wybiera się życie oblackie, 
mogą być subiektywne; w każdym razie 
powinny one być zintegrowane z całym 
oblackim zamiarem: „Trzeba, abyśmy 
przyjęli sposób życia, szczególny styl 
życia, nie tylko podyktowany przez 
osobistą refleksję, ale kierowany przez
Instytut, do którego zdecydowaliśmy 
się należeć. Jest to funkcja, która zakła-
da pewien styl życia. Jest to sposób ży-
cia Ewangelią, który pozwala ją głosić. 
Każdy oblat odczuwa wartości, które 
go pociągnęły ku wspólnocie oblackiej. 
Niektórzy z nas przyznają, że prosili 
o przyjęcie do oblatów, a nie gdzie in-
dziej, ponieważ chcieli wyjechać na mi-
sje do północnej Kanady [misje wśród 
Indian]. Inni wstąpili do oblatów, aby 
„się uświęcić”, „pójść za Chrystusem”, 
„uciec od świata”, gotowi uczynić 
wszystko, co poleci Instytut, aby osiąg-
nąć ten ideał. Nie należy się opierać na 
ambicjach jednego czy drugiego, aby 
określić prawdziwy sens oblackiego za-
angażowania. Nie jest ono proste, jest 
złożone; oprócz misji zawiera pewien 
styl życia101.

Na ogół odpowiedzi starają się pod-
kreślać zintegrowanie rozmaitych skład-
ników powołania oblackiego w całość 
usystematyzowaną i jednolitą. „W tym, 
co nas dotyczy, nasze zaangażowanie 
jest »misyjne«. Ale dla nas misja nie 
jest synonimem funkcji. Zawiera ona 
w sobie zarówno »być«, jak i »czynić«. 
Nasze powołanie do misji nie jest więc 
»zwykłym poświęceniem się funkcji«. 
Rozumie się przez nie pewną podsta-
wową formę życia, a my zaangażo-
waliśmy się w tę formę życia jedynie 
w takiej mierze, w jakiej jest ona nie-
zbędna do skutecznej służby ubogim. 
Jesteśmy misjonarzami dla ubogich, a to 
pociąga za sobą więcej niż funkcje »do 
spełnienia«”102.

 Kończąc swe prace, kapituła przed-
stawia w jednym z dokumentów, Per-

spektywy misjonarskie, profil oblata ra-
czej opisowo aniżeli poprzez definicję
scholastyczną: „Widzimy siebie jako 
apostołów według ducha ojca de Maze-
noda i nauczania Słowa: jesteśmy męża-
mi wezwanymi, aby być świadkami 
Boga żywego aż po krańce ziemi (Dz 1, 
8. 21. 22); mężami, którzy sami najpierw 
doświadczyli we własnym życiu dobro-
czynnej miłości Boga, który stał się wi-
dzialny w osobie Jezusa (Tyt 2, 11, 13); 
mężami przynaglanymi przez miłość, 
aby dla Ewangelii wystawiać na ryzyko 
własne życie (2 Kor 5, 14; Dz 15, 26); 
mężami, którzy żyją w ubóstwie apo-
stolskim, aby uwolnić się od wszystkie-
go, co mogłoby stanowić przeszkodę dla 
ich misji (Mt 10, 9-10); mężami, którzy 
celebrują swą wspólną nadzieję w Kró-
lestwie przez łamanie chleba w Panu, 
razem oraz w radości i prostocie serca 
(Dz 2, 44. 47), zebrani jak pierwsi Apo-
stołowie wokół Dziewicy Maryi (Dz 1, 
14)”103.

 Ostatecznie, porzucając usiłowania 
systematyzacji z lat 1940-1960, zaczęto 
mówić o powołaniu oblackim, stosując 
metodę opisową lub narracyjną z po-
czątków Zgromadzenia.

 IV. CHARYZMAT OBLACKI

 Nieprawdopodobne, ale prawdziwe. 
Po ogromnej pracy na kapitule z 1974 
roku „oblaci mówili o braku »duchowo-
ści«, inni zaś, posługując się terminolo-
gią abstrakcyjną, domagali się wyjaśnie-
nia tematu naszych »podstawowych 
wartości« lub oficjalnego stwierdzenia
naszego »życia konsekrowanego«104. 
Czy był to znak pewnego zamieszania 
na skutek dymisji superiora generalne-
go, Richarda Hanleya, czy potrzeba od-
nalezienia historycznych i tradycyjnych 
podstaw dla procesu modernizacji Zgro-
madzenia? Jakkolwiek było, aby rozpro-
szyć wszelką niejasność i dychotomię 



88CHARYZMAT

między życiem zakonnym i apostolskim, 
„administracja generalna [...] postano-
wiła usytuować misję oblacką [...] w in-
nym kontekście: nie tylko nauczania 
Kościoła i aktualnej sytuacji misji we 
współczesnym świecie, lecz także, po 
trzecie, charyzmatu Założyciela”105.

 Dlatego też administracja general-
na zwołała kongres na temat charyzma-
tu Założyciela, który miał się odbyć 
w Rzymie od 26 kwietnia do 14 maja 
1976 roku. Stanowi to początek trze-
ciego okresu w posoborowej refleksji
Zgromadzenia, okresu, który je dopro-
wadzi do nowego odczytania powoła-
nia oblackiego, tym razem wychodząc 
z charyzmatu. To odczytanie zaowo-
cuje Konstytucjami i Regułami z 1982 
roku.

 W roku 1972 cały numer „Études 
oblates” został poświęcony zagadnieniu 
charyzmatu106. Wypróbowano w nim 
całkowicie ten klucz, którym w ślad za 
Soborem Watykańskim II posługiwała 
się już kapituła generalna z 1966 roku. 
Kongres rzymski rozważał jednak cha-
ryzmat oblacki za pomocą nieznanej do-
tąd metody i  być może z nigdy niespo-
tykaną głębią 107.

 Kongres toczył się w czterech eta-
pach z użyciem dynamicznej i owocnej 
metody hermeneutycznej. Etap wstępny 
miał stworzyć klimat autentycznego ro-
zeznania charyzmatu w crescendo bra-
terskich sprawozdań. W tej pierwszej fa-
zie, dzięki analizie osobistych doświad-
czeń i tego, co przeżywano w geograficz-
nym regionie poszczególnych uczest-
ników, pojawiły się już różne aspekty 
charakterystyczne dla oblackiego chary-
zmatu. Metoda oparta na doświadczeniu 
okazała się szczególnie odpowiednia do 
prowadzenia procesu hermeneutyczne-
go. Pomogła ona bowiem natychmiast 
uświadomić sobie fakt, że charyzmat nie 
jest czymś skostniałym, co zachowało 
się z przeszłości, lecz żywą rzeczywi-
stością, przeżywaną przez tych, którzy 

na mocy szczególnego powołania są we-
zwani, aby należeć do Instytutu.

Drugi etap był poświęcony studium 
nad charyzmatem Założyciela, zwłasz-
cza z punktu widzenia historycznego. 
Między innymi dzięki zabiegom eksper-
tów obrady toczyły się poprzez konfe-
rencje i okrągłe stoły. Chodziło o spra-
wę zasadniczą, tak samo niezbędną jak 
podejście egzystencjalne. Lektura na te-
mat początków i historii skonfrontowa-
na z elementami zrodzonymi z przeży-
cia pozwoliła odzyskać wymiary, któ-
re nie występowały dość jasno w anali-
zie aktualnej świadomości charyzmatu. 
W konfrontacji z życiem inne elementy 
zawarte w historycznej ankiecie okazały 
się stanowczo przestarzałe. Jednoczesne 
i dyskretne posługiwanie się metodą do-
świadczenia i metodą historyczną oka-
zało się owocne i doprowadziło do opisu 
charyzmatu Założyciela z nowymi istot-
nymi rysami.

 W trzeciej fazie podjęto pracę her-
meneutyczną właściwą do rozpoznania 
takiego charyzmatu, jakim może dziś 
żyć Zgromadzenie zgodnie z wezwa-
niami Kościoła i potrzebami świata. 
Nowe istotne cechy, za pomocą któ-
rych opisano charyzmat Założyciela, 
pogłębiono w grupach utworzonych 
stosowanie do zainteresowań i kompe-
tencji, wychodząc z sześciu różnych i 
uzupełniających się podejść: podejście 
historyczne mające określić ścisłe zna-
czenie każdego elementu myśli Założy-
ciela; podejście misjonarskie ujmujące 
potrzeby świata na podstawie każdej z 
charakterystycznych cech charyzmatu 
i konfrontujące wartości z wyzwaniami 
świata; podejście oblackie rozpoznające 
potrzeby Zgromadzenia w stosunku do 
aspektów charyzmatu; podejście biblij-
ne zmierzające do uchwycenia przeka-
zanych przez Założyciela ewangelicz-
nych wymiarów i biblijnego oddźwięku 
charakterystycznych cech charyzmatu; 
podejście teologiczne rozpoznające zna-
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czenie przypisywane elementom chary-
zmatu i nowe akcenty oparte na współ-
czesnej teologii; podejście oceniające 
analizujące postrzegane przez kongres 
wartości charyzmatu po to, aby wskazać 
na elementy pewne i na pojawiające się 
różnice. Praca ta, podejmowana stopnio-
wo przez cały zespół, pozwoliła przejść 
do ostatniej fazy108.

Poszukiwanie nowych dróg dla przy-
szłości Zgromadzenia oraz wskazanie 
konkretnych kierunków odnowy i ani-
macji stanowiły przedmiot ostatniego 
etapu kongresu109.

W końcowej deklaracji uczestnicy 
kongresu wyodrębnili istotne elementy 
charyzmatu Założyciela, jakim oblaci usi-
łują żyć dzisiaj110. Oto ich streszczenie:

1. Chrystus
2. Ewangelizacja
3. Ubodzy
4. Kościół
5. We wspólnocie
6. Życie zakonne
7. Maryja
8. Kapłani
9. Najpilniejsze potrzeby.

Dziesięć pierwszych artykułów Kon-
stytucji i Reguł z 1982 roku podejmie te 
tematy i połączy pierwszy rozdział „Po-
słannictwo Zgromadzenia” z drugim 
„Życie zakonno-apostolskie”, pod jed-
nym tytułem: „Oblacki charyzmat”111.

Następnie podążano drogą wytyczo-
ną przez kongres z 1976 roku, zgłębiając 
różne składniki charyzmatu. Tak toczyły 
się dwie sesje poświęcone studium nad 
wieloma aspektami charyzmatu: Ewan-
gelizacja i Oblacka wspólnota apostol-
ska. Pierwszy temat omawiano na kon-
gresie, który się odbył w Rzymie od 29 
sierpnia do 14 września 1983 roku112, 
a drugi na tym, który miał miejsce w Ot-
tawie od 6 do 11 sierpnia 1989 roku113.

Ostatni tekst o dużym znaczeniu dla 
opisu oblackiego charyzmatu znajduje 

się w dokumencie kapituły generalnej 
z 1986 roku: „Misjonarze we współcze-
snym świecie”114. W tekście tym posłu-
ga dla sprawiedliwości jest całkowicie 
i harmonijnie zawarta w oblackim cha-
ryzmacie, stanowiąc jego wyjaśnienie 
i nieodłączny składnik.

Ostatnie kapituły generalne, które od-
były się po roku 1966, wytyczyły nową 
drogę. W odróżnieniu od poprzednich 
kapituł generalnych były one faktycznie 
poświęcone refleksji nad tożsamością
oblacką. Stanowią więc podstawowe 
punkty odniesienia dla rozumienia cha-
ryzmatu oblackiego.

 V. DALSZE POSZUKIWANIA

Mówienie o powołaniu oblackim 
jako charyzmacie wydaje się najlepszym 
sposobem jego wszechstronnego opisu 
i uniknięcia dychotomii ciągle ukrytej 
między działaniem i kontemplacją, po-
słannictwem i życiem wewnętrznym, 
innymi słowy, między celem Instytutu a 
jego duchem czy duchowością.

Odsyłając do innych opracowań po-
jęcia charyzmatu115, warto w zakończe-
niu wskazać na niektóre kierunki reflek-
sji pomocne przy podejmowaniu dal-
szych badań nad charyzmatem oblackim. 
Idzie o postępowanie, które nigdy się nie 
skończy. Ze względu bowiem na to, że 
charyzmat jest czymś żywym, każde po-
kolenie jest powołane do reinterpreto-
wania i aktualizowania tego, co odzie-
dziczyło.

 1. DYNAMICZNY OPIS CHARYZMATU

Jako „doświadczenie Ducha”, jak 
mówi „Mutuae relationes” (nr 11), cha-
ryzmat Założyciela ze swej natury jest 
dynamiczny: jest procesem rozwojo-
wym, który trudno ująć w formie reguły 
czy definicji. Sądzę, że w tym znaczeniu
metoda, jakiej się trzymano przy przed-
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stawianiu powołania oblackiego w po-
czątkach Zgromadzenia i którą kontynu-
owano przez tyle lat, jest słuszna. Polega 
ona po prostu na „opowiadaniu” do-
świadczenia (chociaż tego określenia nie 
używano) przeżytego przez Eugeniusza 
de Mazenoda i podzielanego przez jego 
pierwszych towarzyszy, a później przez 
cały Instytut.

Metodę tę podjął wspaniale ojciec 
Jetté, który starannie unika definiowania
charyzmatu oblackiego, woląc opisywać 
go i o nim opowiadać. Od 1962 roku 
przedstawiał on początki duchowości 
oblackiej116. Tej metodzie pozostał wier-
ny. Na przykład pierwszy list, jaki skie-
rował do Zgromadzenia jako superior 
generalny jest znamienny117, podobnie 
jak inne teksty dotyczące tego zagad-
nienia, takie jak „Charyzmat oblacki” 
z roku 1975118.

Na pewno słuszne jest, a nawet ko-
nieczne, wyróżnianie składników chary-
zmatu i takie ich układanie, aby umożli-
wić coraz lepsze jego zrozumienie. Każ-
dy człowiek odczuwa potrzebę wyraże-
nia własnego doświadczenia, wyjaśnie-
nia sobie samemu swego postępowania 
i kierujących nim motywów119. Ale każ-
da struktura ma charakter prowizorycz-
ny. Nie można usiłować ustalić chary-
zmatu raz na zawsze, tak samo jak Duch 
Święty, który go udziela, ze swej natury 
wymyka się definicji i pozostaje dyna-
miczny. Nie można definiować życia.
Charyzmat można zrozumieć poprzez 
doświadczenie, przez łaskę, uczestni-
cząc w jego wewnętrznym dynamizmie. 
Dlatego definicje są tylko „ograniczony-
mi formułami”, które od czasu do czasu 
reinterpretują i tłumaczą zawsze żywe 
doświadczenie Ducha stosownie do no-
wych potrzeb. Każde nowe sformułowa-
nie powinno jednak być odczytywane 
w świetle historycznego postępowania 
Założyciela, a po nim całego Zgroma-
dzenia. Moglibyśmy się posłużyć analo-
gią formuł wiary. Wyrażają one Dobrą 

Nowinę w ciągu, który idzie od Ewan-
gelii do Credo. Ale Credo zawsze musi 
być odczytywane w świetle Ewangelii, 
przechodząc w ten sposób drogę w od-
wrotnym kierunku: od Credo do Ewan-
gelii.

Każde pokolenie jest powołane do 
ponownego odczytywania tej historii i do 
jej reinterpretowania. Jest ono powołane 
do rozważania własnej przeszłości jako 
swych korzeni tak, aby z wciąż większą 
energią móc poszerzać zasięg swych ko-
narów i owocować w czasie obecnym. 
Jak pisał ojciec Deschâtelets, posługując 
się trafnym porównaniem: „Drzewo żyje 
dzięki swym korzeniom”120. Przeszłość 
jest korzeniami, żywą rzeczywistością, 
która pomaga żyć; nie jest to grób, coś, 
co ostatecznie umarło, materiał archi-
walny! Przeszłość odczytuje się po to, 
aby interpretować teraźniejszość i mieć 
klucz do odpowiedzi na współczesne 
wymagania oraz aby w sposób twórczy 
przygotować przyszłość: Założyciel nie 
trzyma się z tyłu, lecz występuje przed 
nami, wzywa nas, kroczy na naszym 
czele”121.

Tu właśnie jawi się problem herme-
neutyczny: jak odczytywać przeszłość 
i aktualizować ją w teraźniejszości?

 2. SPRAWA HERMENEUTYKI: CHARY-
ZMAT ZAŁOŻYCIELA I INSTYTUTU

Hermeneutyka obejmuje określenie 
przedmiotu, podmiotu i metody inter-
pretowania 122.

Charyzmat założyciela stanowi głów-
ny przedmiot procesu hermeneutyczne-
go. Przez charyzmat założyciela rozumie 
się zawartość doświadczenia, które, zro-
dzone z nadprzyrodzonego natchnienia, 
służy mu za przewodnika w egzysten-
cjalnym rozumieniu tajemnicy Chry-
stusa i Jego Ewangelii. Sprawia ono, że 
jest on wyczulony na pewne znaki czasu 
i prowadzi go do określenia charakteru 
dzieła, które, odpowiadając na określone 



91 CHARYZMAT

wymagania, znajduje wyraz w służbie 
Kościołowi i społeczeństwu.

Przedmiot hermeneutyki charyzmatu 
nie ogranicza się do studium nad założy-
cielem. Do powstania rodziny zakonnej 
przyczyniają się, często w sposób decy-
dujący, inne osoby znajdujące się przy 
założycielu: jego pierwsi towarzysze.

Na ogół natchnienie w początkach ja-
kiegoś dzieła w Kościele staje się coraz 
wyrazistsze i nabiera właściwego mu 
charakteru w miarę jego realizacji, 
w przejściu od natchnienia jako momentu 
olśnienia, do „wcielenia” w struktury 
i środki wyrazu. Pierwsi towarzysze wno-
szą swój wkład w wyjaśnienie treści 
i istotnych zarysów szczególnego chary-
zmatu, jaki otrzymał założyciel. Do-
świadczają go we własnym życiu i swych 
inicjatywach tak długo, aż natchnienie 
stanie się bardziej określone i nabierze 
charakterystycznych cech, które można 
dokładnie ustalić. Aby zrozumieć chary-
zmat oblacki, należy zatem pamiętać 
o wpływie i wkładzie takich osobowości 
jak ojcowie Henry Tempier, Hippolyte 
Courtès, Hippolyte Guibert, Domenico 
Albini i inni.

Rezerwując moment fundacji i wzo-
ry początkom studium nad charyzma-
tem, nie może ograniczyć się do bada-
nia tej pierwszej fazy. Charyzmat, jak 
to przypomina „Mutuae relationes” (nr 
11), ma być nie tylko zachowywany czy 
zgłębiany, lecz także ustawicznie roz-
wijany. Charyzmat założyciela staje się 
charyzmatem instytutu. Przez to drugie 
wyrażenie rozumie się historyczny roz-
wój i różne wzory adaptacji charyzmatu 
założyciela, to znaczy charyzmatycznej 
treści przeżytej i wyrażonej przez za-
łożyciela jako takiego. Charyzmat in-
stytutu jest jakby zbiorowym odbiciem 
charyzmatu założyciela. Wchodzi on 
w relację z życiem i charyzmatami osób 
przeznaczonych przez Ducha Świętego 
do dynamicznego utrwalenia w czasie 
całej mocy pierwotnego natchnienia 

założyciela i do rozwijania wszędzie 
jego form, do których ono jest zdolne. 
Stanowi tożsamość powołania wyrażo-
nego przez całą wspólnotę, która różny-
mi sposobami wciela w czasie to samo 
natchnienie i te same charyzmatyczne 
zamiary założyciela.

W ciągu swych dziejów charyzmat 
założyciela przeżywany przez instytut 
zarówno w tożsamości, jak i w wierności 
przybiera cechy nieprzewidziane i wciąż 
ubogaca się przez nową twórczość.

Aby w pełni zrozumieć charyzmat 
oblacki, trzeba by prześledzić całą histo-
rię Zgromadzenia. Idzie o wzrost w świę-
tości i w różne sposoby przystosowania 
do czasów, miejsc i do wciąż nowych 
naglących potrzeb. Odkrywa się bo-
wiem całą ewolucję i cały rozwój życia 
oblackiego123.

Do rozwoju charyzmatu Zgroma-
dzenia przyczyniło się przede wszyst-
kim otwarcie na nowe pola apostolatu, 
zarówno na nowych terenach, jak i w 
nowych działaniach. Przejęcie sanktua-
rium na Montmartre w Paryżu, na przy-
kład, wniosło do Zgromadzenia znaczny 
rozwój nabożeństwa do Najświętszego 
Serca Jezusowego. Pod koniec XIX 
wieku kapituła generalna z 1898 roku 
zwróciła uwagę całego Zgromadzenia 
na dwie szczególne posługi: na pracę 
pastoralną z młodzieżą i na ewangeli-
zację ludzi najbardziej oddalonych od 
Kościoła, „aby nie zapóźniać się w sto-
sunku do naszego wieku”124.

Tak samo kapituła generalna z 1904 
roku ze względu na zmiany na początku 
wieku, rewolucję przemysłową oraz spra-
wy społeczne i robotnicze, skierowuje 
Instytut do nowych posług, oświadcza-
jąc: „Chociaż misje są pierwszym i głów-
nym celem Instytutu, to jednak apostolat 
wśród robotników, we wszystkich za-
twierdzonych formach [...], jest nie tyl-
ko zgodny z celem Instytutu, lecz także 
powinien być żywo popierany w dzisiej-
szych czasach”125.
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Kapituła z 1938 roku zajmuje się spra-
wą akcji katolickiej i potrzebą żywego 
zaangażowania w ten nowy ruch, który 
stanowi nowy priorytet, mający odpowie-
dzieć na współczesne potrzeby Kościoła. 
Kapituła z 1947 roku zachęca do odnowie-
nia metod apostolatu w celu dotarcia do 
mas, które odchodzą od Kościoła126.

Świadectwo życia naszych „świę-
tych” z kolei przyczyniło się do pod-
kreślenia i rozwinięcia pewnych aspek-
tów charyzmatu. Wprowadzenie spraw 
beatyfikacyjnych również pomogło ca-
łemu Zgromadzeniu uświadomić sobie 
swoją duchowość. Wiele czynników ak-
centuje niektóre aspekty życia duchowe-
go. Myślę na przykład o rozwoju maryj-
nego aspektu duchowości oblackiej, jak 
o tym świadczy między innymi wpro-
wadzenie szkaplerza czy akt poświę-
cenia Zgromadzenia wymagany przez 
kapitułę z 1906 roku. Kapituła z 1932 
roku również zaleca „wszystkim ojcom 
Zgromadzenia nauczać i głosić częściej 
i z większym naciskiem juniorom, no-
wicjuszom i scholastykom oraz wszyst-
kim wiernym, których ewangelizujemy, 
kult i nabożeństwo do Niepokalanego 
Poczęcia Maryi”127.

Naturalnie nie chodzi o zalecenia 
wypracowane przy stole, lecz o uprzy-
wilejowane chwile, które świadczą o ca-
łej już obecnej wrażliwości, a jednocześ-
nie stanowią punkt wyjścia do nowych 
rozwinięć.

Trzeba by także wziąć pod uwagę 
wpływ, jaki charyzmat wywierał poza 
wspólnotą oblatów, jak na przykład na 
członków Stowarzyszenia Misyjnego 
Maryi Niepokalanej128 czy rodziny zakon-
ne i instytuty życia konsekrowanego po-
wstałe dzięki związkowi z oblatami129.

Oczywiście, charyzmat toczy się dalej 
swoją drogą i, nie tracąc swej tożsamości, 
ustawicznie się rozwija. Moglibyśmy po-
wiedzieć, że Zgromadzenie, tak samo jak 
Kościół, zamiast być ustawicznie refor-
mowane, ciągle się rozwija.

 3.WSPÓLNOTA OBLACKA INTERPRETA-
TOREM CHARYZMATU

Charyzmat, jako własność instytutu 
ze swej natury wspólnotowego, może 
być interpretowany tylko przez cały in-
stytut. Wspólnota oblacka jest zatem in-
terpretatorem oblackiego charyzmatu.

Idzie przede wszystkim o cały Insty-
tut, którego uprzywilejowanymi momen-
tami hermeneutycznymi są kapituły ge-
neralne. Po nich jawią się wspólnoty lo-
kalne, powołane do ustawicznej refleksji
nad sobą w celu dokonywania codzien-
nych i konkretnych wyborów życia i po-
sług odpowiadających na wciąż nowe 
wyzwania. Wreszcie potrzebny jest kon-
struktywny wkład każdego z członków 
Instytutu.

W pełni zjednoczone z całym Zgro-
madzeniem wszystkie wspólnoty, żyjąc 
w określonym otoczeniu, mogą być po-
wołane do szczególnego odczytywania 
charyzmatu, które będzie uwzględniało 
szczególne apele pochodzące z określo-
nego terenu albo z jakiejś kultury. W tym 
sensie należy rozumieć próby podejmo-
wane w różnych regionach Zgromadze-
nia; znamiennym tego przykładem jest 
wkład Ameryki Łacińskiej130.

Aby wypełnić swą funkcję herme-
neutyczną, wspólnota musi się podpo-
rządkować dynamice rozeznania wspól-
notowego, które opiera się na obecności 
w niej zmartwychwstałego Pana. Wy-
darzenie w Emaus, opowiedziane przez 
Łukasza, jest wzorem dla tego rodzaju 
wspólnotowego procesu hermeneutycz-
nego. Zmartwychwstały, przyłączając 
się do uczniów, diermèneusen, tzn. wy-
jaśnia, interpretuje Pismo Święte (zob. 
Łk 24, 27). „Obecność Pana wśród ob-
latów” (K 3) wnosi do wspólnoty dar 
Ducha Świętego także dla zrozumienia 
charyzmatu. Jako dzieło Ducha Święte-
go, charyzmat nie może być zrozumia-
ny bez animowania przez tegoż Ducha 
Świętego.
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Studium i aktualizowanie charyzmatu 
domaga się także szczególnej metody, aby 
nie popaść w subiektywizm albo samowo-
lę. Nie tu jednak miejsce na przedstawia-
nie takiej metody131. Każda praca nad cha-
ryzmatem oblackim musi się jednak do-
konywać w świetle pamięci o potrzebach 
i apelach dzisiejszego człowieka w jego 
środowisku kulturowym i w najszerszej 
perspektywie Kościoła. Charyzmat ob-
lacki jest bowiem charyzmatem ewan-
gelizacji; charyzmatem w Kościele i dla 
Kościoła; charyzmatem, który rozwija się 
„w harmonii z Ciałem Chrystusa w usta-
wicznym rozwoju” („Mutuae relationes”, 
nr 11); charyzmatem wśród tylu innych 
charyzmatów, z którymi powinien żyć 
w głębokiej komunii.

Sądzę, że mogę zakończyć to stu-
dium, powtarzając, że zrozumienie po-
wołania oblackiego zawsze musi wy-
chodzić z opowiadania o naszych po-
czątkach i do tego powracać. Osobi-
ście, gdy ktoś mnie pyta: „Jaki jest wasz 
charyzmat?”, opowiadam historię mło-
dzieńca, Eugeniusza de Mazenoda, któ-
ry doświadcza na sobie miłosiernej mi-
łości Boga w Chrystusie ukrzyżowa-
nym, Zbawicielu. Jako odkupiony przez 
Niego czuje się powołany, aby w Nim 
i z Nim stać się narzędziem zbawienia, 
współpracownikiem Chrystusa Zbawi-
ciela. W świetle tej tajemnicy, nowymi 
oczyma wiary, samymi oczyma Zbawi-
ciela, bo z Nim się utożsamia, patrzy na 
Kościół, uznaje go za Oblubienicę Chry-
stusa, owoc Jego męczeństwa; widzi 
jego stan zaniedbania, słyszy, jak wiel-
kim głosem woła on do swoich synów 
i oświadcza, że jest gotów odpowie-
dzieć. Jest poruszony współczuciem na 
widok ubogich, za których Chrystus od-
dał swą krew i postanawia poświęcić im 
całe życie w kapłaństwie, aby dać im po-
znać, kim jest Chrystus, tak aby uświa-
domili sobie swą godność synów i có-
rek Bożych. Dobiera sobie innych kapła-
nów, a potem świeckich, z którymi wy-

biera życie zgodne z radami ewangelicz-
nymi i we wspólnocie, za wzorem Apo-
stołów, po to, aby radykalnie i w pełni 
przeżywać chrześcijańskie powołanie 
do świętości i razem poświęcić się po-
słudze ewangelizowania każdego czło-
wieka, wszystkich ludzi, szczególnie 
najuboższych i najbardziej opuszczo-
nych. Stopniowo odkrywa we własnym 
życiu i w swej posłudze obecność Ma-
ryi, uznaje się za narzędzie Jej miłosier-
nej miłości do wszystkich ludzi i czu-
je się powołany do tego, aby prowadzić 
ku Niej, Matce Miłosiernej, rozproszo-
ne dzieci Boże. W ten sposób ze swymi 
braćmi zaczyna iść do tych, do których 
zwyczajna praca duszpasterska Kościo-
ła dociera najtrudniej, tam, gdzie inni 
nie chcą lub nie mogą iść, z odważnym 
sposobem ewangelizowania, jako przed-
nia straż. Ważąc się na wszystko, zdol-
ny jest do otwarcia nowych dróg, na któ-
rych angażuje się całkowicie.
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10 Okólnik nr 15, 19 marca 1865 r. W: 
Circ. adm. I, s. 131.

11 Okólnik nr 24, 5 marca 1872 r. W: 
Circ. adm. I, s. 242-243.

12 Okólnik nr 164, 19 marca 1939 r. 
W: Circ. adm. IV, s. 345-346.

13 Zob. Angelo MITRI, Le bienheu-
reux Eugène de Mazenod, trad. Henri 
Verkin, Rome, 1975, s. 181-185.

14 Zob. Maurice GILBERT, „Les vingt-
cinq ans des éditions des Études obla-
tes”. W: Études oblates, 25 (1966), 
s. 354-366.

15 Marcel BÉLANGER, „Vocation obla-
te”. W: Études oblates, 3 (1944), s. 81.

16  Ovila-A. Meunier, „La Spiritualité 
du Fondateur des Oblats”. W: La Ban-
nière, Ottawa, 1941, s. 39.

17 Germain LESAGE, „Notre littérature 
spirituelle”. W: Études oblates, 3 (1944), 
s. 50-52.

18 Tenże, „Une spiritualité caractéristi-
que”. W: Études oblates, 3 (1946),  s. 86.

19 Marcel BÉLANGER, „Vocation obla-
te”. W: Études oblates, 3 (1944), s. 84-85.

20 Yves GUÉGUEN, Missionnaire Oblat 
de Marie Immaculée, éditions des Étu-
des oblates, (Ottawa), 1947, s. 104.

21 „Enquête sur la spiritualité oblate”. 
W: Études oblates, 9 (1950), s. 138.

22 Tamże, s. 139.
23 Przeczenie istnieniu specyficznej

szkoły duchowości uwidoczniło się 
znów w jasnym tekście ojca S.-A. La 
Rochelle’a: „Oblaci nie mogą utrzymy-
wać, że posiadają własną szkołę lub in-
stytucję duchowości tak jak benedykty-
ni, franciszkanie, dominikanie, jezuici 
czy karmelici.

Szkoła duchowości jest też typem 
albo szczególnym stylem życia ducho-
wego, ale dużo bardziej przestudiowa-
nym i rozwiniętym dzięki trzem nastę-
pującym zaletom. Jakaś grupa osób usta-
liła i broniła organicznego systemu dą-
żenia do doskonałości; żyje ona nim i 
przekazuje wspólnocie doświadczenia 
wszystkich i każdego z osobna. Ponadto 
grupa ta przejawia widoczne upodoba-
nie w medytacji i apostolacie, dla pew-
nych idei, cnót albo praktyk jako charak-
terystycznych środków uświęcenia. Wre-
szcie jej sposób myślenia i życia jest już 
usankcjonowany przez konkretny roz-
kwit świętości.

Biskup de Mazenod przekazał nam 
określoną orientację w duchowości, 
ale nie pretendował do tego, by wnosić 
w nią dużo nowości i bez występowania 
jako głowa szkoły. Żaden z jego następ-
ców na czele naszej rodziny zakonnej 
nie uczył oblatów specyficznego życia
duchowego”. „Spiritualité moderne et 
Missionnaires Oblats”. W: Études obla-
tes, 26 (1967), s. 22-23.

24 „Pour une spiritualité oblate. 
Compte rendu des réponses à l’enquête 
sur la spiritualité oblate”. W: Études ob-
lates, 10 (1951), s. 74-76.

25 Okólnik nr 191, „Nasze powołanie 
i nasze życie w ścisłym zjednoczeniu 
z Maryją Niepokalaną”, 15 sierpnia 
1951 r. W: Circ. adm. V, s. 300-302.

26 5 lutego 1966 r.; zob. Konstytucje 
i Reguły z 1966 r., s. (3). Jednak ktoś 
taki jak ojciec Francesco Trusso pozo-
staje sceptykiem wobec wyrażenia „du-
chowość oblacka” (ale również wobec 
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słowa: charyzmat), woląc mówić o włas-
nych cechach charakterystycznych; zob. 
„Les anciennes et les nouvelles Règles”. 
W: Études oblates, 34 (1975), s. 127-
128.

27 Émilien LAMIRANDE, „L’actualité des 
valeurs de tradition”. W: Études oblates, 
26 (1967), s. 45. Innym interesującym spo-
sobem opisywania powołania oblackiego 
jest przedstawianie go jako „natchnienie”; 
zob. S.-A. LA ROCHELLE, „Spiritualité mo-
derne et Missionnaires Oblats”. W: Études 
oblates, 26 (1967), s. 22-24.

28 Ovila-A. MEUNIER, „Aux sources 
de notre spiritualité”. W: Études oblates, 
(1942), s. 39-40.

29 Na temat źródeł duchowości maze-
nodowskiej zob. Léon DELPEUCH, „Saint 
Alphonse de Liguori et Mgr de Maze-
nod”. W: Missions, 14 (1876), s. 203-
212; Paul DROUIN, „Origines liguorien-
nes de nos saintes Règles”. W: Études 
oblates, 1 (1942), s. 210-220; Nazaire 
MORISSETTE, „Rodriguez dans la Règle”. 
W: Études oblates, 3 (1944), s. 265-271; 
Joseph RESLÉ, „Aux sources de nos 
règles. Le père de Mazenod a-t-il copié 
S. Alphonse?”. W: Études oblates, 25 
(1966), s. 231-249. Nadal fundamental-
nym studium pozostaje praca ojca Geo-
rgesa COSENTINO, Histoire de nos Règles 
(1816-1818), Ottawa, éditions des Étu-
des oblates, 1955, s. 69-239.

30 Okólnik nr 191. W: Circ. adm. V, 
s. 301.

31 Marcel BÉLANGER, „Regina Con-
gregationis nostrae. Réflexions sur notre
vocation et notre esprit marial”. W: Étu-
des oblates, 16 (1957), s. 104-105.

32 Zob. Émilien LAMIRANDE, „La vo-
cation oblate d’après une notice de 
1854”. W: Études oblates, 18 (1959), 
s. 186-189.

33 Germain LESAGE, „Notre littérature 
spirituelle”. W: Études oblates, 3 (1944), 
s. 55.

34 „Nos saintes Règles”. W: Circ. 
adm. I, s. 125.

35 Notatki rekolekcyjne, 8 październi-
ka 1831 r. W: Choix de textes, nr 9, s. 27.

36 List do ojca Henry’ego Tempiera, 
22 sierpnia 1817 r. W: Écrits oblats I, 
t. 6, nr 20, s. 38.

37 List do ojca Henry’ego Tempiera, 
12 sierpnia 1817 r. W: Écrits oblats I, 
t. 6, nr 20, s. 34.

38 Konstytucje i Reguły z 1853 r., cy-
tat w Konstytucjach i Regułach z 1982 r., 
s. 58.

39 Zob. list do ojca Hippolyte’a Gui-
berta, 29 lipca 1830 r. W: Écrits oblats I, 
t. 7, nr 350, s. 206.

40 Nie ma jeszcze systematycznego 
studium na temat myśli superiorów ge-
neralnych. Mamy jednak trzy artykuły, 
które stanowią dobry punkt wyjścia: 
Maurice GILBERT, „La charité fraternelle 
chez les Oblats”. W: Études oblates, 28 
(1969), s. 60-79; Donat LEVASSEUR, 
„L’évangélisation et les supérieurs géné-
raux de la Congrégation”. W: Vie Oblate 
Life, 42 (1983), s. 307-320; Laurent ROY, 
„La communauté apostolique selon les 
supérieurs généraux”. W: Vie Oblate 
Life, 49 (1990), s. 271-298.

41 Okólnik nr 24, 5 marca 1872 r. W: 
Circ. adm. I, s. 243.

42 Okólnik nr 13, 21 listopada 1863 r. 
W: Circ. adm. I, s. 84.

43 Okólnik nr 11, 21 marca 1862 r. W: 
Circ. adm. I, s. 7 (71).

44 Tamże, s. 96.
45 Okólnik nr 11. W: Circ. adm. I, s. 2 

(66).
46 Zob. Donat LEVASSEUR, „L’évangé-

lisation et les Supérieurs généraux de la 
Congrégation”. W: Vie Oblate Life, 42 
(1983), s. 308-311.

47 „L’Oblat, un homme apostolique et 
un religieux”. W: Le Missionnaire Oblat 
de Marie Immaculée, textes et allocu-
tions, 1975-1985, Rome, 1985, s. 67-90.

48 „L’état de la Congrégation, rapport 
du Supérieur général au XXXe Chapi-
tre”. W: A.A.G., vol. V, prima pars 
(1980), supplément, s. 13.
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49 Okólnik nr 59, 17 lutego 1895 r. 
W: Circ. adm. II, s. 10.

50 Tamże, s. 13.
51 Tamże, s. 20-21.
52 Tamże, s. 24.
53 Okólnik nr 70, 19 marca 1899 r. W: 

Circ. adm. II, s. 35 (379).
54Tamże, s. 37 (381).
55 Okólnik nr 113, 25 grudnia 1915 r. 

W: Circ. adm. III, s. 277.
56 Okólnik nr 127, 9 listopada 1920 r. 

W: Circ. adm. III, s. 405-411.
57 Okólnik nr 152, 3 grudnia 1932 r. 

W: Circ. adm. IV, s. 238.
58 Tamże, s. 244.
59 Tamże, s. 245.
60 Okólnik nr 84, 2 lipca 1905 r. W: 

Circ. adm. III, s. 76.
61 Okólnik nr 152, 3 grudnia 1932 r. 

W: Circ. adm. IV, s. 241-243.
62 Okólnik nr 164, 19 marca 1939 r. 

W: Circ. adm. IV, s. 341.
63 Na temat rozwoju jego myśli zob. 

S.-A. LA ROCHELLE, „L’animation reli-
gieuse dans les circulaires du père Des-
châtelets”. W: Études oblates, 28 (1969), 
s. 117-134.

64 Okólnik nr 191, 15 sierpnia 1951 r. 
W: Circ. adm. V s. 302-303.

65 Okólnik nr 208, 1 września 1959 r. 
W: Circ. adm. VI, s. 226, 274.

66 Okólnik nr 220, 15 sierpnia 1965 r. 
W: Circ. adm. VII, s. 189-190.

67 Okólnik nr 241, 1 kwietnia 1969 r. 
W: Circ. adm. VIII, s. 205.

68 „Oblate Spirituality”. W: Études 
oblates, 8 (1949), s. 157.

69 Zob. list do nowicjuszy z Marino, 
15 marca 1973 roku, cytowany w: Irénée 
TOURIGNY, Le père Léo Deschâtelets 
OMI, 1899-1974, Ottawa, 1975, s. 128-
131.

70 Fernand JETTÉ, „Esprit oblat et 
Règles oblates”. W: Études oblates, 21 
(1962), s. 17.

71 Z prac ojca Zago można przeczy-
tać przede wszystkim następujące: „Ob-
lats, quel type de missionnaires som-

mes-nous?” W: Études oblates, 29 
(1970), s. 16-46; „Dimension mission-
naire de la communauté oblate” W: Étu-
des oblates, 30 (1971), s. 9-16; „Mis-
sionnaires des pauvres”. W: Études ob-
lates, 30 (1971), s. 92-100; „Évaluation 
et perspectives de la communauté obla-
te”. W: Études oblates, 31 (1972), s. 67- 
-80; „Notre identité religieuse et la mis-
sion”. W: Vie Oblate Life, 33 (1974), 
s. 241-251; „Bishop de Mazenod, a Man 
and a Message for Today’s Mission”. W: 
Vie Oblate Life, 34 (1975), s. 181-193; 
„Dimension évangélisatrice du charisme 
oblat à la lumière d’Evangelii Nuntian-
di”. W: Vie Oblate Life, 36 (1977), 
s. 187-201; „Connection between Popu-
lar Missions and the Charism of the In-
stitute”. W: Vie Oblate Life, 40 (1981), 
s. 155-185. Listy, jakie corocznie wysyła 
jako superior generalny do oblatów 
w pierwszej formacji, w naszym temacie 
mają szczególne znaczenie.

72 „La vie intime de notre vénéré 
Fondateur de 1794 à 1808”. W: Études 
oblates, 4 (1942), s. 81-99 ; „Eugène de 
Mazenod, séminariste”. W: Études obla-
tes, 4 (1945), s. 201-228.

73 „Je serai prêtre”. W: Études obla-
tes, 13 (1954), s. 3-200.

74 „La vie spirituelle de Mgr de Maze-
nod, 1782-1818”, éditions des Études 
oblates, Ottawa, 1956, 319 s.

75 „La vie spirituelle de Mgr de Maze-
nod [...] aux origines de la Société, 1812- 
-1818”, extraits, Rome, univ. Grégorien-
ne, 1963, 102 s.

76 Les saintes Règles, Paris, 1902, 
vol. I, s. 25-41.

77 Louis-Philippe NORMAND, „Une 
oeuvre inachevée: Le commentaire des 
Règles par le P. Yenveux”. W: Vie Oblate 
Life, 34 (1975), s. 3-19.

78 „La Spiritualité du Fondateur des 
Oblats”. W: La Bonnière, Ottawa, 1941, 
s. 39-56.

79 „Vocation oblate”. W: Études obla-
tes, 3 (1944), s. 83-102.



97 CHARYZMAT

80 „Thèmes fondamentaux de notre 
spiritualité”. W: Études oblates, 4 (1945), 
s. 7.

81 Tamże, s. 18.
82 Tamże, s. 25.
83 Tamże, s. 27.
84 „Une spiritualité caractéristique”. 

W: Études oblates, 5 (1946), s. 85.
85 S.I., s.d. s. 91-92; éditions des 

Études oblates, Ottawa, 1947, s. 105- 
-106.

Krótko przedtem ojciec Gaetano 
Liuzzo napisał na temat Zgromadzenia 
książkę, która miała wielkie powodze-
nie w Italii: Missionari di tutti i climi. 
Gli Oblati di Maria Immacolata nelle 
terre Infedeli. (Misjonarze we wszyst-
kich klimatach. Oblaci Maryi Niepoka-
lanej wśród niewiernych). Turin, 1946. 
Przy końcu obszernego przeglądu misji 
oblackich, wielu zwycięskich walk i mi-
sjonarskiej odwagi, ich sekret dostrzegał 
w czterech słowach: chrystocentryzm, 
Maryja, miłość i gorliwość (s. 205-217). 
„Sądzimy, pisał, że żarliwy duch rodzi-
ny oblackiej, duch skoncentrowany na 
Chrystusie i Maryi, przyozdobiony po-
wszechną miłością i gorliwością, stano-
wi wielki sekret specjalistów od misji 
najtrudniejszych”.

86 „L’idéal de l’Oblat et la spiritualité 
oblate”. W: Études oblates, 8 (1949), 
s. 195.

87 Zob. „Pour une spiritualité oblate. 
Compte rendu des réponses à l’enquête 
sur la spiritualité oblate”. W: Études ob-
lates, 10 (1951), s. 73-126.

88 Należą do nich: Jean SERVEL – 
Paul PELLEGRIN, La vie du Missionnaire 
Oblat de Marie Immaculée, Lyon, 1956, 
s. 34-49; Jean-Marie SIMON, „Essai 
d’une spiritualité oblate”. W: Études 
oblates, 15 (1956), s. 221-259; Marcel 
BÉLANGER, „Regina Congregationis no-
strae, réflexions sur notre vocation et
notre esprit marial”. W: Études oblates, 
16 (1957), s. 97-135; 19 (1960), s. 219- 
-241.

89 „Les Idées-Force de la deuxième 
partie des Constitutions”. W: Études ob-
lates, 23 (1964), s. 92-93

90 Dans une volonté de renouveau, 
introduction à une lecture des Constitu-
tions et Règles, Rome, Maison générale, 
1968, s. 28; zob. Maurice GILBERT, „Ré-
flexions sur la vie oblate à la lumière des
nouvelles Constitutions”. W: Études 
oblates, 25 (1966), s. 273-353; Donat 
LEVASSEUR, „Les Constitutions et Règles 
à la lumière de Vatican II”. W: Études 
oblates, 26 (1967), s. 97-202; Guy de 
BRETAGNE, „Impressions d’ensemble 
d’un professeur de pastorale sur nos 
nouvelles Constitutions”. W: Études 
oblates, 26 (1967), s. 310-342; Fernan-
do GARGANTINI, „À propos de la fin de la
Congrégation dans les nouvelles Consti-
tutions et Règles”. W: Études oblates, 
27 (1968), s. 77-88, 116-132; Jean-Bap-
tiste GUTHANS, „Quelques réflexions sur
les Constitutions et Règles nouvelles”. 
W: Études oblates, 28 (1969), s. 201- 
-218.

91 „La visée missionnaire de l’Oblat 
d’aujourd’hui”. W: Documentation OMI, 
21/71, le 25 janvier 1971, s. 3.

92 „La visée missionnaire”. W: Étu-
des oblates, 30 (1971) s. 133-216.

93 „Les Oblats, hommes apostoliques 
aujourd’hui”. W: Documentation OMI, 
22/71, le 26 janvier 1971, s. 4-10.

94 „Przez podstawowe wartości [ży-
cia oblackiego] rozumie się tu to, czym 
jesteśmy jako oblaci: misjonarz, zakon-
nik, kapłan”. Kwestionariusz z okólnika 
nr 246. W: Missio, 98-1 (1971), doku-
ment w aneksie II, s. IX.

95 „Le sens de notre engagement ob-
lat, valeurs fondamentales”. W: Docu-
mentation OMI, 25/71, le 27 février 
1971, s. 12-14.

96 Missio, 98-1 (1971), suppl. I, s. 63- 
-64, zob s. 13-15, 116-117, 288-289; 
98-3 (1971), s. 80-82, 372, 449.

97 Missio, 98-1 (1971), suppl. I, 
s. 317-318; II, s. 239-242, 458-461.
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98 Missio, 98-2 (1971), suppl. II, s. 5, 
22.

99 Missio, 98-2 (1971), suppl. II, 
s. 92.

100 Missio, 98-2 (1971), suppl. II, 
s. 79.

101 Missio, 98-2 (1971), suppl. II, 
s. 239.

102 Missio, 98-2 (1971), suppl. II, 
s. 312-313.

103 Perspektywy misjonarskie, s. 24- 
-25.

104 A.A.G., vol. V, prima pars (1980), 
supplément, s. 120-121.

105 Tamże, s. 121.
106 „Le charisme oblat dans le monde 

d’aujourd’hui”. W: Études oblates, 31 
(1972), s. 249-326.

107 Zob. „Actes du congrès sur le cha-
risme du Fondateur aujourd’hui”. W: Vie 
Oblate Life, 36 (1977), s. 3-310.

108 Zob. Marcello ZAGO, „Éclairages 
sur les valeurs fondamentales de la Con-
grégation des Missionnaires Oblats de 
Marie Immaculée”, tamże, s. 269-298.

109 Zob. „Déclaration finale du
congrès sur le charisme du Fondateur 
aujourd’hui”, tamże, s. 299-307.

110 Tamże, s. 298-307.
111 Na temat duchowości i charyzma-

tu oblackiego przedstawionych w aktu-
alnych Konstytucjach i Regułach, zob. 
René MOTTE, „Spiritualité oblate selon 
les nouvelles Constitutions et Règles”. 
W: Vie Oblate Life, 43 (1984), s. 37-60; 
Fernand JETTÉ, O.M.I. Homme apostoli-
ques, Commentaire des Constitutions et 
Règles de 1982, Rome, 1992.

112 Zob. „Actes du Congrès sur les 
Oblats et l’évangélisation”. W: Vie Ob-
late Life, 42 (1983), s. 97-394.

113 Zob. „La mission oblate en com-
munauté apostolique”. W: Vie Oblate 
Life, 49 (1990), s. 109-373.

114 A.A.G., vol. IX (1986), s. 25-57.
115 Zob. Fabio CIARDI, „Theology of 

the Charism of Institutes”. W: Vie Oblate 
Life, 46 (1987), s. 153-168.

116 „Esprit oblat et Règles oblates”. 
W: Études oblates, 21 (1962), s. 2-21.

117 „Orientations pour les années qui 
viennent”. W: Lettres aux Oblats de Ma-
rie Immaculée, Rome, Maison générale, 
1984, s. 9-18.

118 Le Missionnaire Oblat de Marie 
Immaculée, textes et allocutions, 1975- 
-1985, Rome, Maison générale, 1985, 
s. 41-65.

119 Można przeczytać trafne spostrze-
żenia ojca Josepha-Marie SIMONA, „Essai 
d’une spiritualité oblate”. W: Études ob-
lates, 15 (1956), s. 221-228.

120 Léo DESCHÂTELETS, Documenta-
tion OMI, 38/72, le 17 février 1972, 
s. 2.

121 Francis GEORGE, „Critères pour 
découvrir et vivre le charisme du Fonda-
teur aujourd’hui”. W: Vie Oblate Life, 36 
(1977), s. 39.

122 W sprawie hermeneutyki oprócz 
cytowanego w poprzednim przypisie ar-
tykułu ojca Francisa GEORGE’A, zob. Fa-
bio CIARDI, „Indicazioni metodologiche 
per l’ermeneutica del carisma dei Fon-
datori”. W: Claretianum, 30 (1990), 
s. 5-47.

123 Na temat historyczności i rozwo-
ju charyzmatu oblackiego, zob. Léo 
DESCHÂTELETS, „Oblate Spirituality”. W: 
Études oblates, 8 (1949), s. 156-161; 
Émilien LAMIRANDE, „L’actualité des va-
leurs de tradition”. W: Études oblates, 
26 (1967), s. 42-54; Maurice GILBERT, 
„La tradition oblate comme source de 
notre spiritualité”. W: Études oblates, 
19 (1960), s. 97-107; John KING, „Le 
sens de notre engagement oblat, valeurs 
fondamentales”. W: Documentation 
OMI, 25/71, le 27 février 1971, s. 15- 
-18.

124 Okólnik nr 70, 19 marca 1899 r. 
W: Circ. adm. II, s. 27 (371).

125 Okólnik nr 84, 2 lipca 1905 r. W: 
Circ. adm. III, s. 93.

126 Okólnik nr 181, 1 listopada 1947 r. 
W: Circ. adm. V, s. 174-175.
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127 Okólnik nr 154, 1 lutego 1933 r. 
W: Circ. adm. IV, s. 259.

128 Zob. Irénée TOURIGNY, „Étude sur 
la spiritualité oblate et celle de l’A.
M.M.I.” W: Études oblates, 10 (1951), 
s. 49-62; Albert Lalonde, „Les laïques 
associés. Un nouveau phénomène”. W: 
Documentation OMI, n° 177, décembre 
1990.

129 Zob. Maurice GILBERT, „Congré-
gations et Instituts à la fondation des-
quels les Oblats ont participé” W: Vie 
Oblate Life 47 (1988), s. 177-208, 313- 
-348; 48 (1989), s. 103-137.

130 Zob. James SULLIVAN, The Char-
ism of Eugene de Mazenod Founder of 
the Missionary Oblates of Mary Immac-
ulate, and Liberation Theology, Saint-
Louis, MO, 1975, maszynopis; Francis 
REARDON, The Charisma of the Congre-
gation according to the Oblates in Latin 

America in confrontation with the Cha-
risma of the Congregation of the Mis-
sionary Oblates of Mary Immaculate ac-
cording to the Founder, Sao Paulo, 
Brésil, 1975, maszynopis, częściowo 
wydany: „Oblate Charisma according to 
CIAL and Mazenod”. W: Vie Oblate 
Life, 35 (1976), s. 243-257. Streszcza on 
charyzmat oblacki dla świata Ameryki 
Łacińskiej w taki sposób: „My oblaci 
w Ameryce Łacińskiej jesteśmy powoła-
ni przez Boga w Jego Kościele, w misjo-
narskiej wspólnocie apostolskiej, do ży-
cia i do głoszenia bez znużenia ubogim 
i uciśnionym całej Ewangelii Jezusa 
Chrystusa, Oswobodziciela”.

131 Można z pożytkiem stosować me-
todę przyjętą w 1976 r. na kongresie po-
święconym charyzmatowi oblackiemu, 
co proponowałem w artykule cytowa-
nym w przypisie 120.



Wzmianka o chwale Bożej przywo-
dzi automatycznie na myśl trylogię kla-
syczną: „na chwałę Bożą, pożytek Koś-
cioła i zbawienie dusz”, którą w odno-
wionej terminologii kodeks prawa kano-
nicznego kieruje do wszystkich osób 
zakonnych: „dla chwały Boga, budowa-
nia Kościoła i zbawienia świata” (kan. 
573, § 1). I nawet jeśli poszukiwanie 
chwały Bożej dotyczy wszystkich osób 
zakonnych, to jednak bywa różne w za-
leżności od właściwego każdemu insty-
tutowi ducha. Zajmiemy się zatem prze-
studiowaniem tego, czym jest poszuki-
wanie chwały Bożej dla Eugeniusza de 
Mazenoda, i przyjrzymy się, jak oblaci 
żyli i jak pragną żyć w tej samej per-
spektywie.

 I. EUGENIUSZ DE MAZENOD

 1. FAKT

Szukanie chwały Bożej jest jednym 
z podstawowych motywów, które kształ-
tują postawę Eugeniusza de Mazenoda 
już od młodości. W Wenecji, pod kie-
runkiem księdza Bartolo Zinellego, uło-
żył on sobie regulamin życia. Po wspo-
mnieniu o modlitwie porannej notuje: 
„Ułożywszy tak wszystko na największą 
chwałę Bożą, wyjdę z pokoju, by iść do 
moich spraw”1. 

To samo zatroskanie odnajdujemy 
u Eugeniusza de Mazenoda seminarzysty 
w seminarium Świętego Sulpicjusza. Za-
leca on swojej matce, by robiła wszystko, 
nawet rzeczy najbardziej obojętne, w imię 
naszego Pana Jezusa Chrystusa, czyniąc 
w ten sposób aluzję do Kol 3, 17 i kończy 
cytatem z 1 Kor 10, 31: „Przeto, czy je-

cie, czy pijecie, czy cokolwiek innego 
czynicie, wszystko na chwałę Bożą 
czyńcie”2. Jeśli udziela rad swojej sio-
strze, to czyni to z pewnością po to, by 
pomóc jej żyć po chrześcijańsku, ale za-
wsze z tą samą troską: „Mam nadzieję, że 
Bóg będzie uwielbiony przez naszą 
korespondencję”3.

Jego notatki z rekolekcji przed świę-
ceniami kapłańskimi ukazują to samo 
poszukiwanie: „Dałeś mi, Boże, rozum, 
wolę, pamięć, serce, oczy, ręce, wszyst-
kie zmysły mego ciała i wszystkie władze 
mojej duszy, dałeś mi wszystkie te rzeczy 
dla Ciebie, bym ich używał dla Twojej 
chwały, dla Twojej jedynej i największej 
chwały [...]. Mój Boże, to już się stało, i to 
na całe moje życie. Ty sam będziesz jedy-
nym podmiotem, ku któremu będą zmie-
rzać wszystkie moje uczucia, wszystkie 
moje czynności. Podobać się Tobie, dzia-
łać dla Twojej chwały – to będzie moim 
codziennym zajęciem, zajęciem wszyst-
kich chwil mojego życia. Chcę żyć tyl-
ko dla Ciebie, chcę kochać tylko Ciebie, 
a wszystko inne w Tobie i dla Ciebie”4.

Jeśli pozostaje w seminarium po wy-
jeździe sulpicjanów, to wciąż z tego sa-
mego powodu: „Pozostanę więc, ponie-
waż wszystko mnie zobowiązuje do po-
zostania: chwała Boża, dobro Kościoła, 
zbudowanie bliźniego, mój własny 
pożytek”5.

Kiedy pojawia się sprawa zebrania 
grupy kapłanów do głoszenia misji pro-
stym ludziom, Eugeniusz podejmuje się 
tego zadania ze względu na chwałę Bożą 
i zbawienie dusz. Odtąd prawie zawsze 
będzie mówił: „chwała Boża i zbawienie 
dusz”, a czasami zacytuje kompletną try-
logię, tak jak w Przedmowie: „Widok tego 
zła poruszył serca kilku kapłanów gorli-
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wych o chwałę Bożą, kochających Kościół 
i gotowych poświęcić siebie – gdyby było 
potrzeba – dla zbawienia dusz”6.

Do tego tematu jeszcze powrócimy, 
ale już teraz możemy przytoczyć kilka 
ważnych tekstów. W skierowanym do 
księdza Henry’ego Tempiera liście za-
praszającym Eugeniusz pisze: „Niech 
Ksiądz czyta ten list u stóp swego krzy-
ża z zamiarem słuchania tylko Boga, aby 
zrozumieć, czego od takiego kapłana 
jak Ksiądz wymaga sprawa Jego chwa-
ły i zbawienia dusz. [...]. Nie tak łatwo 
spotkać ludzi, którzy by się ofiarowali
i zechcieli się poświęcić dla chwały Bo-
żej i zbawienia dusz”7.

Ta sama myśl powraca w momencie 
zatwierdzenia Zgromadzenia w Rzymie: 
„Czyńcie wszelkie dobro, które od was 
zależy, ale czyńcie je tylko dla Boga”8. 
W innym liście do tego samego ojca znaj-
duje się echo jego rekolekcyjnych nota-
tek, cytowanych wyżej: „(...) uczyniłem 
wszystko, co powinienem, Bóg doko-
na reszty. Żyjemy tylko dla Niego, chce-
my tylko chwały Jego świętego imienia 
i  zbawienia dusz, które On odkupił”9. 
Wniosek, który wyciąga z zatwierdzenia 
rzymskiego, ma ten sam sens: „Wniosek, 
jaki powinniśmy z tego wyciągnąć [...] 
jest taki, że musimy pracować z jeszcze 
większym zapałem i poświęceniem dla 
oddania Bogu całej chwały, która będzie 
zależała od nas i dla zbawienia biednych 
dusz naszych bliźnich wszelkimi możli-
wymi sposobami”10. A kardynała Franso-
niego będzie mógł zapewnić, że jest to cel 
życiowy każdego oblata: „Wszyscy nasi 
oblaci Najświętszej Maryi Niepokalanej 
są z łaski Bożej dobrzy i gotowi poświę-
cić swe życie, by uwielbić Boga oraz pra-
cować nad nawracaniem i uświęcaniem 
dusz”11.

 2. ZNACZENIE

Nie ma lepszego sposobu zrozumie-
nia, co u Eugeniusza de Mazenoda zna-

czy szukanie chwały Bożej, niż kontem-
placja Jezusa Chrystusa zabiegającego 
o chwałę Ojca. Duchowość Założycie-
la jest bowiem chrystocentryczna. Pa-
weł VI powiedział o nim, że był „zafa-
scynowany Jezusem Chrystusem”. Sam 
Eugeniusz mówi: „Gdybym nie naślado-
wał mojego wzoru w Jego niewinności, 
czyż nie odrzucałbym tym samym naśla-
dowania Go w poświęceniu dla chwały 
Ojca i zbawienia ludzi?”12. Zaangażowa-
nie się w naśladowanie Jezusa Chrystusa 
jest centralnym elementem duchowości 
Eugeniusza de Mazenoda. Wychodząc 
właśnie z tego punktu,  można będzie 
zrozumieć bogactwo innych elementów, 
jak na przykłd tego, który aktualnie stu-
diujemy.

a. Szukając chwały Ojca, Jezus za-
chowuje się jak autentyczny Syn Boży.

„Kto szuka chwały Tego, który go 
posłał, ten godzien jest wiary” (J 7, 18). 
Tę samą prawdę życiową realizuje Eu-
geniusz de Mazenod, czego wystarcza-
jąco dowodzą teksty cytowane w tym ar-
tykule.

b. Szukanie chwały Bożej jest źród-
łem wolności.

Jezus jest wolny, gdy zwraca się do 
wszystkich warstw społecznych, w ga-
nieniu ich grzechów i wzywaniu do au-
tentycznej wierności Bogu. Nie obawia 
się głosić Błogosławieństw mimo sprze-
ciwu świata.

Eugeniusz de Mazenod czuł się wy-
starczająco wolny, aby mówić szczerze. 
Na przykład, aby głosić kazania po pro-
wansalsku mimo drwin wyższych warstw 
mieszkańców Aix, aby bronić praw Koś-
cioła, takich jak wolność nauczania13, 
aby okazywać swą niezależność wobec 
wszystkich rządów, aby udzielać nagany 
niektórym oblatom, jak na przykład bi-
skupowi Jeanowi-François Allardowi14 
czy ojcu Calixte’owi Kottererowi15 albo 
gdy ojcu Hippolyte’owi Courtèsowi 
mówi: „Czuwaj nad tym, by każdy do-
kładnie wywiązywał się ze swego obo-
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wiązku, (...) istotne jest, by podobać się 
Bogu”16.

c. Szukanie chwały Bożej jest źród-
łem pokoju.

Jezus doświadczył w swoim ludzkim 
sercu lęku przed śmiercią: „Teraz dusza 
moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? 
Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, 
właśnie dlatego przyszedłem na tę go-
dzinę. Ojcze, wsław Twoje imię!” (J 12, 
27-28). Po wypowiedzeniu słów „wsław 
Twoje imię”, Jezus z sercem spokojnym 
ogłasza pewność zwycięstwa: „A Ja, gdy 
zostanę nad ziemię wywyższony, przy-
ciągnę wszystkich do siebie” (J 12, 32).

Pośród licznych prób, które prze-
szedł Eugeniusz de Mazenod, możemy 
przypomnieć długą kalwarię z lat 1832- 
-1837. Po konsekracji na biskupa Ikozji 
został on odsunięty przez rząd francuski 
i zmuszony do milczenia przez Rzym. 
Pomimo głębokiego cierpienia spowo-
dowanego tą sytuacją, pisze do bisku-
pa Frezzy: „To piękna nagroda za moje 
cierpienie, widzieć Boga w ten sposób 
uwielbionego i tyle nawróconych dusz; 
[...]. Nieważne, że jestem upokorzony, 
lekceważony, opuszczony niemal przez 
wszystkich, byle tylko Bóg był wychwa-
lany [...]. Od kiedy jestem na świecie, 
Bóg prowadził mnie za rękę; nauczył 
mnie czynić tyle rzeczy dla Jego chwały, 
że musiałbym się obawiać pychy, gdyby 
ludzie to dostrzegli i okazali mi uzna-
nie. Lepiej dla mnie, aby byli niespra-
wiedliwi i niewdzięczni; w ten sposób 
Bóg będzie moją jedyną nagrodą, tak 
jak jest moją jedyną mocą, moją jedy-
ną nadzieją”17. A kiedy sprawa zostanie 
uregulowana przez jego nominację na 
biskupa Marsylii, mimo iż nie pragnął 
wziąć na siebie odpowiedzialności za 
diecezję, napisze w dzienniku: „Zgoda! 
Jeśli Bóg ma być przez to uwielbiony. 
Nie stracę bynajmniej przez to niezależ-
ności i wolności. Mówiąc po ludzku, to 
mnie zasmuca, ale sprawy powinny być 
rozważane pod innym kątem”18.

d. Szukać chwały Bożej to zaprzeć 
się siebie.

„Syn nie mógłby niczego czynić 
sam od siebie, gdyby nie widział Ojca 
czyniącego. Albowiem to samo, co On 
czyni, podobnie i Syn czyni” (J 5, 19). 
Jezus osobiście żyje błogosławieństwem 
ubóstwa, które głosi.

Tę samą postawę wyrzeczenia Zało-
życiel zaleca oblatom. „Bóg czuwa, aby 
w Aix umiano korzystać z darów Bo-
żych. Trzeba na to, by misjonarze zapo-
mnieli o sobie, aby mieli na uwadze je-
dynie największą chwałę Bożą i zbawie-
nie tych biednych dusz, które nie miały 
pomocy od czasu misji”19. Pierwszym 
misjonarzom w Kanadzie zaleca tę samą 
postawę: „[...] nie szukajcie nigdy sa-
mych siebie i nie chciejcie niczego poza 
chwałą Bożą i służbą Kościołowi”20.

e. Szukanie chwały Bożej jest źród-
łem gorliwości apostolskiej.

„Ponieważ z nieba zstąpiłem nie po 
to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, 
który Mnie posłał. Jest wolą Tego, który 
Mię posłał, abym ze wszystkiego, co 
mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to 
wskrzesił w dniu ostatecznym” (J 6, 38-
39). Ten, kto działa jedynie dla chwały 
Bożej, coraz bardziej odkrywa nieskoń-
czoną miłość Boga do ludzi i dzieli się 
swoim pragnieniem, by „wszyscy ludzie 
byli zbawieni i doszli do poznania praw-
dy” (1 Tm 2, 4).

Zaangażowany w naśladowanie Je-
zusa Chrystusa, Eugeniusz de Mazenod 
od pierwszych lat swojej posługi połą-
czył chwałę Bożą ze zbawieniem ludzi. 
Zacytowaliśmy już dosyć tekstów, któ-
re tego dowodzą. W liście do ojca 
Christophe’a Bonjeana wyjaśnia on 
zresztą związek między chwałą Bożą 
i zbawieniem ludzi: „Obyście mogli 
również wszyscy być ustrzeżeni, by 
kontynuować starania o chwałę Bożą, 
pracując nad nawróceniem tych bied-
nych dusz, które bez was nie osiągnęły-
by zbawienia”21. Bóg jest wielbiony, 
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kiedy ludzie są zbawiani. Eugeniusz de 
Mazenod szuka zatem chwały Bożej 
w misjonarzu naśladującym Jezusa 
Chrystusa. Jak w pracy doktorskiej za-
uważa ojciec Józef Pielorz: „Ta apo-
stolska mentalność wyjaśnia nam rów-
nież prawdziwy sens zdania, tak często 
występującego w pismach biskupa de 
Mazenoda: »pracować dla większej 
chwały Bożej«. Ta praca nie powinna 
w zasadzie dokonywać się poprzez róż-
ne czynności religijne: adorację, ofiarę,
modlitwę i inne, jak to na ogół rozumia-
ła szkoła francuska, lecz przez aposto-
lat; mniej zatem przez mnożenie aktów 
adoracji, a więcej przez powiększanie 
liczby adorujących” 22.

f. To właśnie miłość animuje poszu-
kiwanie chwały Bożej.

„Ten, który Mnie posłał, jest ze 
Mną: nie pozostawił Mnie samego, bo 
Ja zawsze czynię to, co się Jemu podo-
ba” (J 8, 29). Godny uwagi jest fakt, że 
Założyciel od czasu do czasu zamienia 
trylogię klasyczną na inną formułę: 
„Miłość Chrystusa, miłość Kościoła 
i zbawienie dusz”; na przykład, w sław-
nym tekście: „Ten, kto zechce być jed-
nym z nas, musi pałać pragnieniem 
własnej doskonałości, płonąć miłością 
względem naszego Pana Jezusa Chry-
stusa i Jego Kościoła oraz żarliwą gor-
liwością o zbawienie dusz”23. Tak więc 
dla Założyciela i dla oblatów szukać 
chwały Bożej oznacza odpowiedzieć na 
miłość Chrystusa, kochać Kościół wraz 
z Nim i dzielić się swą miłością ze 
wszystkimi ludźmi. Szukanie chwały 
Bożej jest pojmowane i przeżywane 
jako zaangażowanie w naśladowanie 
Chrystusa Zbawiciela.

 II. OBLACI

Jak oblaci pozostają wierni wezwaniu 
Założyciela, by szukać przede wszystkim 
chwały Bożej?

 1. WYRAŹNA WZMIANKA

Wysłuchawszy wypowiedzi Założy-
ciela na temat „chwały Bożej i zbawie-
nia dusz”, oblaci chętnie czerpią z nich 
natchnienie. Biskup Vital Grandin pisze 
do biskupa de Mazenoda: „Wszyscy 
nasi ojcowie czują się dobrze; troszczą 
się o chwałę Bożą, a wszystko pozwala 
wierzyć, że Pan będzie nagradzał nasze 
wysiłki coraz bardziej”24. Ojciec Jean 
Séguin w liście do Założyciela przytacza 
świadectwo ojca Juliena Moulina, doty-
czące trudności misjonarskiego podró-
żowania: „Teraz wszystko już minęło! 
Oby to zmęczenie było pożyteczne dla 
chwały Bożej i zbawienia dusz, a przez 
to będę się czuł dobrze wynagrodzony”25. 
Mnożenie cytatów nie ma sensu, ponie-
waż wciąż powtarza się to samo wyra-
żenie.

Okólniki superiorów generalnych 
rozbrzmiewają tym samym apelem 
z wyraźnym odniesieniem do myśli 
Założyciela. Ojciec Joseph Fabre pi-
sze: „Tak, nie zaniedbujmy niczego, 
aby chwalić Boga, aby zbawiać dusze, 
i stawajmy się w tym godnymi synami 
naszego Ojca przepełnionego miłością 
do Boga i do dusz”26. W zakończe-
niu okólnika na temat studiów ojciec 
Louis Soullier mówi: „Chodzi o spra-
wę chwały Bożej w nas i w duszach”27. 
W okólniku 133 biskup Augustin Don-
tenwill przedstawia list gratulacyjny 
papieża Piusa XI z okazji setnej rocz-
nicy zatwierdzenia Zgromadzenia: „Po 
wieku cierpień, walk i prac dla chwały 
Bożej Oblaci Maryi Niepokalanej [...] 
są szczęśliwi, że słyszą wspólnego 
Ojca wszystkich wiernych [...], który 
im mówi, że jest zadowolony z gor-
liwości, z poświęcenia i pobożności, 
które zakrólowały i zawsze królują 
w ich Zgromadzeniu”28. Wierny my-
ślom Założyciela, jego piąty następca 
łączy spontanicznie chwałę Bożą z gor-
liwością misjonarską.



104CHWAŁA BOŻA

 2. WYRAŻENIA RÓWNOZNACZNE

Ani w Tables analytiques générales 
podanych w czasopiśmie „Missions”, 
ani w Indeksie analitycznym Konstytucji 
i Reguł z 1982 roku wyrażenie „chwała 
Boża” nie występuje często. Poza kilkoma 
cytatami z wypowiedzi Założyciela nie 
spotyka się go też częściej w Okólnikach 
administracyjnych superiorów general-
nych. Nie ma w tym nic dziwnego, ponie-
waż ojciec de Mazenod, w przeciwień-
stwie do innych założycieli zakonów, 
nie dał oblatom na pierwszym miejscu 
polecenia, by szukali chwały Bożej dla 
niej samej. Przeciwnie, tym, co zwykle 
znajduje się na pierwszym miejscu, jest 
poświęcenie się Bogu i zaangażowanie w 
naśladowanie Chrystusa, by być współ-
pracownikami Zbawiciela w dziele mi-
sjonarskim.

Chcąc uniknąć mnożenia cytatów, 
przytoczmy jedynie kilka typowych 
wyrażeń z okólników ojca Léona Des-
châtelets’go. „Naszym ideałem jest ab-
solutne i entuzjastyczne zaangażowanie, 
całkowita dyspozycyjność wobec Boga 
i wobec dusz dla Boga, dyspozycyjność 
czerpana w kontemplacji, w wewnętrz-
nym zjednoczeniu z Bogiem”29. W tym 
samym okólniku nasze powołanie jawi 
się jako „szaleńcze oddanie się na służ-
bę Bogu, Jego chwale, Jego miłości 
i Jego nieskończonemu miłosierdziu; 
jest to zryw, szczególne natężenie ka-
płańskiej miłości i gorliwości do dzieł 
najtrudniejszych”30.

Nalegając na pierwszeństwo miłości 
Bożej, ojciec Deschâtelets przedstawia 
kapitułę generalną jako pochód miłości 
ku Bogu i ludziom: „Jeśli zebraliśmy się 
tutaj, to dlatego, by praktykować miłość. 
Jest to swego rodzaju uroczysty akt, 
przez który Zgromadzenie manifestuje 
w sposób oficjalny i zbiorowy swoją mi-
łość do Boga i do dusz. Jesteśmy tu, by 
bardziej kochać Boga w duszach na-
szych braci i biednych grzeszników”31. 

Ta sama myśl, choć z zastosowaniem in-
nych wyrażeń, pojawia się na kapitule 
generalnej z 1959 roku: „Mamy obo-
wiązki wobec Jezusa, Kościoła i dusz”32. 
Kilka wierszy dalej czytamy: „By dać 
moc tej potrójnej miłości, albo mówiąc 
lepiej, tej jedynej miłości Bożej, z której 
wywodzą się inne, potrzeba nam spe-
cjalnej ascezy, która polega u nas na na-
śladowaniu cnót i przykładu naszego 
Pana tak w życiu osobistym, jak i w ży-
ciu apostolskim”33.

Można by przejrzeć sprawozdania 
z innych kapituł i okólniki superiorów 
generalnych; znalazłoby się w nich tę 
samą myśl: podstawową rzeczywistoś-
cią dla oblata jest jego poświęcenie się 
Bogu z Jezusem Chrystusem i przez 
Niego po to, by współpracować na rzecz 
zbawienia ludzi.

Oblat poświęcony Bogu jest „świad-
kiem sprawiedliwości i świętości Boga” 
(K 9). Mówiąc o uczestnictwie w ła-
sce profetycznej Kościoła, Konstytucje 
i Reguły z 1982 roku używają wyraże-
nia, z którym Założyciel nie był zżyty34. 
Czy są mu one wierne? Odpowiedź na 
to pytanie daje cytat z Magnificat, które 
wiąże wychwalanie Boga z posługą na 
rzecz sprawiedliwości. Maryja wychwa-
la Boga słowami: „Wielbi dusza moja 
Pana”. W swej kontemplacji odkry-
wa Boży plan, dotyczący przywrócenia 
sprawiedliwości między ludźmi i uzna-
nia godności ubogich: Bóg „wywyższa 
pokornych, głodnych nasyca dobrami”. 
Tak samo powinien postępować oblat, 
by służyć ubogim. Zakończenie reguły 9 
przypomina psalm 8, który zaczyna się 
od oddania chwały Bogu: „O Panie, nasz 
Panie, jak przedziwne jest Twoje imię”, 
by odkryć znamienitą godność człowie-
ka: „czym jest człowiek, że o nim pa-
miętasz?” Tak więc wychwalając Boga 
sprawiedliwego i świętego, misjonarz 
będzie autentycznym głosicielem Ewan-
gelii, unikając w ten sposób stania się 
sekciarzem broniącym ubogich.
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Mimo iż nowsze teksty stosują inne 
słownictwo, odsyłają jednak do tej sa-
mej rzeczywistości, do prymatu absolu-
tu Boga. Dla Eugeniusza de Mazenoda 
Bóg jest na pierwszym miejscu i dlatego 
chce on wszystko czynić „dla większej 
chwały Bożej”. Bóg jest na pierwszym 
miejscu dla oblatów, którzy chcą być 
świadkami Boga sprawiedliwego i świę-
tego. Bóg powinien być na pierwszym 
miejscu dla wszystkich zakonników, 
wezwanych według Pawła VI do „ob-
jawiania oczom ludzkim pierwszeństwa 
Bożej miłości”35.

 ZAKOŃCZENIE

„Szukanie chwały Bożej” było prze-
żywane na różne sposoby przez świę-
tych założycieli i zakonników, którzy 
idą w ich ślady. Oblatom w tym poszu-
kiwaniu Eugeniusz de Mazenod nadał 
kierunek czysto apostolski, polegający 
na naśladowaniu Jezusa Chrystusa Zba-
wiciela, którego chcą być współpracow-
nikami w zbawianiu ludzi.

RENÉ MOTTE
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 WPROWADZENIE

Na temat celibatu dla Królestwa Nie-
bieskiego istnieje bogata literatura, w któ-
rej problem ten jest rozważany pod wielo-
ma aspektami. W tym artykule nie chodzi 
o przedstawienie teologii ślubu czystości 
ani o streszczenie wyników dyskusji, ja-
kie toczyły się na ten temat w Kościele 
w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Nie cho-
dzi również o udzielenie praktycznych 
wskazówek czy o proponowanie ascezy, 
by żyć zgodnie z radami ewangeliczny-
mi. Jedynym zamierzonym celem jest 
przedstawienie na podstawie istniejących 
tekstów sposobów pojmowania przez ob-
latów w przeszłości i obecnie ślubu czy-
stości w ramach ich duchowości, przy 
obserwacji znaków czasu i wsłuchiwaniu 
się we wskazania Kościoła. Następnie 
spróbujemy uwydatnić związki istnieją-
ce pomiędzy konsekrowanym celibatem 
a pewnymi elementami charyzmatu ob-
lackiego, by w końcu zaprosić do reflek-
sji nad możliwościami, jakich dostarcza 
nasza duchowość oblacka do podjęcia tej 
formy życia tak często budzącej kontro-
wersje w naszych czasach.

 I. CZYSTOŚĆ W ŻYCIU 
ZAŁOŻYCIELA

W liście dotyczącym swego syna 
Eugeniusza, Charles-Antoine de Maze-
nod, ojciec Założyciela, pisze 6 maja 

1814 roku z Palermo: „Jest on mocny jak 
skała i czysty jak lilia”1. Eugeniusz ma 
wówczas 32 lata i od dwu i pół roku jest 
kapłanem. Wydaje się, że wybór życia 
w celibacie nie stwarzał mu trudności. 
Przed święceniami na subdiakona napi-
sał do matki: „Ale cóż tak przerażające-
go ma subdiakonat? Czy składany przy 
nim ślub czystości? Ależ, na dobrą spra-
wę, czy o tym się myśli?”2 Nie znaczy 
to, że zaprzeczał wartościom małżeń-
stwa, którego naturalne i nadprzyrodzo-
ne znaczenie uznaje. „Małżeństwo jest 
święte, nie może więc być przeszkodą 
do świętości” – pisze do siostry z oka-
zji jej ślubu3. Jest ono „dobrą rzeczą dla 
tych, którzy do niego zostali powołani”4. 
On sam nie odczuwa pociągu w tym kie-
runku; przeciwnie, czuje do niego „taką 
niechęć i odrazę, że na samą myśl robi 
(mu) się niedobrze w sercu”5. Już plan 
małżeństwa, jaki jego matka snuła dla 
niego kilka lat wcześniej, ukazuje jasno 
tę niechęć6. W naszych czasach poucza 
się kandydatów do kapłaństwa, aby nie 
tylko „pogodzili się” z celibatem; mło-
dego Eugeniusza de Mazenoda trzeba 
by było ostrzegać, aby nie godził się na 
małżeństwo jedynie „ze względów ro-
dzinnych”.

Młody szlachcic nigdy nie godził 
się na przygody miłosne. W relacjach 
z młodymi kobietami w jego wieku był 
do tego stopnia powściągliwy, że jego 
otoczenie tym się bawiło i „że był przed-
miotem żartów”7. Taka rezerwa ze strony 
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młodzieńca może budzić zdziwienie. Ale 
zgodnie z duchem jego czasów bardzo 
odpowiada młodemu kapłanowi. Czyż 
nie pisze na własny temat: „Nie mam 
żadnego zatargu z kobietami, z którymi 
na ogół utrzymuję związki bardzo dale- 
kie i nacechowane wielką ostrożnością”8. 
Ta rezerwa nie jest jednak instynktowną 
samoobroną, ale raczej – cokolwiek o tym 
myśleć – postawą wyraźnie chcianą.

Zresztą zawsze czuł prawdziwy 
wstręt do wszelkiej sprzedajnej miłości 
i do ordynarnej zmysłowości: „[...] sam 
widok rzeczy tak nikczemnie bezczesz-
czonych w ich podłych wielbicielach [...] 
na zawsze oddalił mnie od królewskiego 
pałacu w godzinach, które wydają się 
poświęcone na rozpustę” – pisze z Pary-
ża w 1805 roku9. Trzeba tutaj zaznaczyć, 
że Eugeniusz de Mazenod wcale nie był 
wyobcowany ze świata. W Palermo, Pa-
ryżu czy w Aix miał okazję poznać go aż 
nadto10. To nie dlatego „jest on mocny 
jak skała i czysty jak lilia”, że był bardzo 
dobrze chroniony, ale właśnie dlatego, iż 
w każdej sytuacji pragnie pozostać wier-
ny sobie. Zresztą wszystko przypisuje 
łasce Bożej: „Roztrwoniłem ojcowiznę 
– pisze w notatkach z rekolekcji przy-
gotowujących do kapłaństwa – jeśli nie 
z córkami Babilonu, to dlatego, iż Pan 
w swojej niepojętej dobroci zachowy-
wał mnie zawsze od tego rodzaju brudu 
[...]”11.

Z jego siłą charakteru łączy się wiel-
ka tęsknota za przyjaźnią i miłością. 
W jego pojęciu ich ideał jest jednak tak 
wzniosły, a wiązane z nim wymagania 
tak wielkie, że dziedzinom erotyzmu 
i zmysłowości zaledwie pozwala w nim 
się zmieścić. „Nic zmysłowego nie mie-
sza się jednak z tymi życzeniami, które 
wychodzą z najszlachetniejszej części 
mojego serca. Jest to do tego stopnia 
prawdą, że zawsze pogardzało ono 
wszelkim związkiem z kobietami, po-
nieważ te rodzaje przyjaźni pomiędzy 
różnymi płciami są raczej sprawą zmy-

słów niż serca”12. Nie miejsce tutaj na 
określanie roli dyspozycji psychicznych, 
wychowania i samokontroli oraz tego, 
co było dziełem łaski. Wydaje się jed-
nak, że jego ogólna postawa pozwoliła 
mu łatwiej podjąć decyzję o poświęce-
niu życia dla niepodzielnej miłości Boga 
i ludzkości. W każdym razie dojrzała 
ona i przekształciła się w tę „kapłańską 
miłość”, która stanie się następnie dla 
niego i dla tylu oblatów po nim napędo-
wą siłą zaangażowania misyjnego.

 II. DYREKTYWY ZAŁOŻYCIELA

„[...] ślub czystości: byłoby mi [...] 
bardzo łatwo wykazać jego wielkie ko-
rzyści” – pisze seminarzysta Eugeniusz 
do matki13. Szkoda, że nigdy tego nie 
uczynił. W przeciwieństwie do obfitych
pochwał i szczegółowych uzasadnień 
poświęconych ubóstwu i posłuszeństwu 
w Regule z 1818 roku, w przypadku czy-
stości Założyciel Misjonarzy Prowansji 
zadowala się taką wskazówką: „Ponie-
waż ta cnota jest tak droga Synowi Bo-
żemu i tak nieodzowna robotnikowi 
ewangelicznemu [...]”14. Ważne w duchu 
jego czasów, choć mniej przekonujące 
dla nas, jest odniesienie do „czystości 
aniołów”15, którą misjonarze winni na-
śladować. Nic więcej o jej „korzyściach” 
nie powie.

Innego typu reguły zachowania się 
są częstsze, choć i one nie są zbyt liczne. 
Mówią zwłaszcza o roztropności przy 
odwiedzaniu kobiet oraz o „niezmier-
nej ostrożności” w konfesjonale. „Nie 
można dość zalecić ostrożności podczas 
spowiadania osób odmiennej płci”16. 
Odwiedziny w domach osób świeckich 
wymagały pozwolenia przełożonego, 
który będzie wyznaczał towarzysza. 
Założyciel przejął z Reguły świętego 
Alfonsa Liguoriego oraz świętego Igna-
cego Loyoli cały tekst Reguły traktujący 
o czystości. Od czasu Założyciela doda-
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no tylko w trakcie rewizji z 1850 roku 
wyraźne odniesienie do ślubu. W drugim 
okólniku, adresowanym do Zgromadze-
nia, mówi o tym artykule Reguły: „Co 
mogę powiedzieć o ślubie czystości? Że 
dla zachowywania tej cennej cnoty nie 
jest za dużo wiernie przestrzegać tego 
wszystkiego, co Reguła przepisuje, aby 
uczynić z nas mężów Bożych, prawdzi-
wych zakonników [...]. Dodajcie jesz-
cze, że jeśli nie jesteśmy przeniknięci 
duchem umartwienia i pokuty, jeśli się 
nie przykładamy do ujarzmienia swoje-
go ciała [...], narażamy się na stanie się 
zabawką pożądliwości [...]”17.

Najskuteczniejszy środek do zacho-
wania ślubu czystości widzi Założyciel 
w umartwieniu. Żali się „ze zdziwie-
niem i bólem”, że niektórzy „nie rozu-
miejąc ducha naszego Instytutu”, odsu-
wają praktykę umartwienia do nowicjatu 
czy scholastykatu, chociaż dużo bardziej 
potrzebują tego „środka zabezpiecza-
jącego” niż młodzieńcy18. W tym kon-
tekście jeszcze raz przypomina artykuł 
Reguły: „Nikt nie powinien pozwalać 
sobie na jedzenie poza domem”19. I tak 
pisze na ten temat: „Czyż w przeciwnym 
wypadku nie wystawialibyśmy się na 
niebezpieczeństwo względem czystości, 
którego Reguła chce, aby członkowie 
Instytutu uniknęli [...]”?20

Wydaje się, że Założyciel nie miał 
żadnego powodu, aby ostrzegać obla-
tów przed niebezpieczeństwem teatru, 
przedstawień i zabaw. W jego czasach 
było nie do pojęcia, aby zakonnik tam 
chodził. Natomiast nie przestaje do-
słownie zaklinać swojej siostry21, człon-
ków kongregacji22, diecezjan23, aby się 
od tego powstrzymywali, bo „czyż nie 
w spektaklu ten demon, ten występek 
nieczystości – skoro trzeba wypowie-
dzieć to słowo – ukazuje się w całej 
potędze?”24

Jeśli idzie o zakonników, to Założy-
cielowi wydaje się bardziej stosowny 
inny rodzaj ostrzeżeń. Dnia 16 marca 

1846 roku pisze do mistrza nowicjuszy, 
ojca Jacquesa Santoniego w Notre-Da-
me de l’Osier, w jakim duchu nowicju-
sze winni przeżywać śluby: „Czystość 
zobowiązuje ich nie tylko do unikania 
wszystkiego, co jest zakazane w tej ma-
terii, lecz także do wystrzegania się naj-
mniejszych urazów, jakich mogłaby do-
znać ta piękna cnota. Zgodnie z tą zasa-
dą tak bardzo brzydzimy się tymi zmy-
słowymi upodobaniami, które nazywa 
się przyjaźniami partykularnymi, aby 
je określić mianem przyzwoitym, pod-
czas gdy rzeczywiście ranią one cnotę 
tak delikatną, że podmuch ją przyćmie-
wa. Bądź nieubłagany w tym względzie 
[...]”25.

Dyrektywy Założyciela są więc prze-
de wszystkim zachętami do roztropno-
ści, ostrzeganiem przed niebezpieczeń-
stwem, które wyraża w formie konkret-
nych zakazów. Najlepszym zabezpie-
czeniem jest prowadzenie czystego i so-
lidnego życia zakonnego w „ciągłym 
skupieniu duszy” i „stałym chodzeniu 
w obecności Bożej”. Duch umartwienia 
ma tutaj szczególne znaczenie26. „Zresz-
tą artykuł ten nie potrzebuje 
tłumaczenia”27. Dominującą dewizą tego 
czasu było: im mniej o tym się mówi, 
tym lepiej.

Można więc stwierdzić pozytywnie, 
jak niegdyś rzeczy były proste i mniej 
kłopotliwe, albo negatywnie, ile warto-
ści pozostawało nieznanych i bogactw 
niewykorzystanych. Mała ilość tego, co 
powiedziano, łatwo budzi w nas nieza-
dowolenie. Wszystko to wydaje się nam 
bardzo negatywne i obciążone obawami. 
Nie można zaprzeczyć, że jest tu pew-
na jednostronność spojrzenia na sprawy 
i pewne skoncentrowanie na niebezpie-
czeństwach. Można się cieszyć, że dzisiaj 
należy to już do przeszłości. Natomiast 
bolesne doświadczenie upadku dużej 
liczby powołań z powodu celibatu dla 
Królestwa Bożego, powinno nas ustrzec 
przed wszelką zarozumiałością i przed 
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wszelkim pogardliwym sądem. Dziś nie-
bezpieczeństwo jest jeszcze wciąż real-
ne. Święci mówią językiem swego cza-
su, ale ich głos zachęca nas także bardzo 
silnie do przebadania naszych własnych 
dróg. Gdy Założyciel mówi, że „złoży-
liśmy ślub wyrzeczenia się siebie przez 
posłuszeństwo, bogactw przez ubóstwo, 
a przyjemności przez czystość”28, może 
się nam wydawać, iż jest to tylko jedna 
strona rzeczywistości. Ale gdy rozwa-
żymy kontekst, w jakim umieszcza te 
słowa, wkrótce odkryjemy konieczność 
i rozmiar fundamentu tej postawy wy-
rzeczenia: „Miłość jest osią, wokół któ-
rej toczy się całe nasze życie. Miłość, 
jaką musimy mieć do Boga, kazała nam 
wyrzec się świata i oddała nas na Jego 
chwałę przez wszelkie ofiary, choćby
nawet miała to być ofiara z życia”29. 
Założyciel więc pojmował własne po-
wołanie zakonne i swój ślub czystości, 
wychodząc z istotnego i absolutnego 
charakteru, jaki dostrzega w miłości.

 III. CZYSTOŚĆ WEDŁUG KONSTY-
TUCJI I REGUŁ

 1. OD 1816 DO 1966 ROKU

Podczas prawie 150 lat tekst określa-
jący, jak oblaci powinni przeżywać czy-
stość, właściwie pozostawał nie zmie-
niony. Sprowadzał się do pięciu niezwy-
kle zwięzłych artykułów. Dwa powody 
usprawiedliwiają czystość: jest ona „tak 
droga Synowi Bożemu i tak konieczna 
dla robotnika ewangelicznego”. Jej cel 
jest bardzo wzniosły: „naśladować czy-
stość aniołów”. Reguła daje tylko jedną 
radę praktyczną: „[...] z osobami innej 
płci [...] największa ostrożność”.

W 1850 roku dodano wyraźnie, że 
oblaci zobowiązują się do czystości 
ślubami. W trakcie tej samej kapituły 
generalnej pomija się sformułowanie 
z 1826 roku: „angelicam puritatem fove-

re”, a ponownie przyjmuje się pierwotne 
wyrażenie z 1818 roku w tłumaczeniu 
łacińskim: „angelorum puritatem imitari 
(naśladować czystość aniołów)”30.

W 1910 roku już w tytule paragrafu 
o czystości wyróżnia się wyraźnie ślub tej 
cnoty oraz – w pierwszym artykule (217) 
– w odpowiedzi na normy wydane przez 
Kościół w 1909 roku31 precyzuje się zo-
bowiązania wynikające ze ślubu. Paragraf 
ten uzupełniają dyrektywy praktyczne: 
modlitwa, umartwienie, a przede wszyst-
kim (praesertim vero) nabożeństwo do 
Niepokalanej pomagają żyć zgodnie ze 
ślubem32.

 2. KONSTYTUCJE I REGUŁY OD 1966 
ROKU.

Nowa redakcja z 1966 roku ozna-
cza jakościowy zwrot w historii naszych 
Konstytucji i Reguł. Tekst o czystości 
został znacznie wydłużony. Nowa wer-
sja zawiera sześć konstytucji i pięć re-
guł, prawie wszystkie dłuższe niż pięć 
krótkich poprzednich artykułów. Oto, 
jak został ułożony ten nowy tekst.

 a. Nowy kontekst

W ciągu dziesięcioleci poprzedzają-
cych Sobór Watykański II nauka sprecy-
zowała znaczenie cielesnego wymiaru 
człowieka i jego płciowości. Poszerzyła 
się znajomość ich struktur biologicz-
nych i psychicznych. Nie zadowolono 
się naukowym wyjaśnianiem warunków 
i przebiegu wzrastania i dojrzewania 
osoby ludzkiej. Wyniki badań mają rów-
nież wpływ na wychowanie, formację 
i inne formy poznania. Zmieniła się tak-
że świadomość społeczna i wynikające 
z niej zachowanie dążące w kierunku 
akceptacji ciała i zniesienia tabu w dzie-
dzinie płciowości. Nalega się bardziej 
na prawo do indywidualnego i wolnego 
rozwoju oraz na dużo swobodniejsze 
spotkanie pomiędzy płciami. Równo-
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uprawnienie kobiety i jej miejsce we 
wszystkich dziedzinach życia społecz-
nego są wymaganiami i tematami nie 
podlegającymi dyskusji. To wszystko 
nie pozostaje bez pewnego wpływu tak-
że na życie zakonne. Nadal rozwijała się 
teologia życia zakonnego. Podnosi ona 
problem wartości i sensu życia zakonne-
go w porównaniu z innymi powołaniami 
chrześcijańskimi, szczególnie z małżeń-
stwem i rodziną, wielkiej wartości ślu-
bów i ich stosunku do łaski otrzymanej 
na chrzcie.

Wszystko to stworzyło pilną po-
trzebę aggiornamento życia zakonne-
go w Kościele i doprowadziło do odpo-
wiedniego przeformowania reguł nim 
rządzących. Sobór Watykański II zajął 
się tym problemem. Konstytucja dog-
matyczna o Kościele (Lumen gentium 
nr 43-47) oraz dekret Perfectae carita-
tis podają motywy i wytyczne odnowy 
życia konsekrowanego. W dekrecie Pres-
byterorum ordinis sobór wypowiada się 
w sprawie celibatu. W tym właśnie kon-
tekście i stosownie do norm wypraco-
wanych przez Sobór kapituła generalna 
z 1966 roku zaangażowała się w przefor-
mułowanie Konstytucji i Reguł, wyraź-
nie czerpiąc natchnienie z tekstów sobo-
rowych.

Oprócz tekstów soborowych kapituła 
dysponowała przejrzanym tekstem Kon-
stytucji opracowanym przez komisję 
na życzenie kapituły generalnej z 1959 
roku. W czterech konstytucjach traktu-
jących o ślubie czystości (w rozdziale, 
podobnie zresztą jak w tym tekście, nie 
ma reguł) autorzy dokumentu uznają, iż 
„ślub czystości nie jest zapisem jakiegoś 
tabu”33. Rzeczywiście, można dostrzec 
usiłowanie przedstawienia problemu 
w sposób pozytywny, dając mu solidne 
uzasadnienie oraz licząc się z czynnika-
mi antropologicznymi i z ascezą pozy-
tywną. Zresztą mocno jeszcze akcentu-
je się potrzebę ostrożności. W kwestii 
apostolstwa kobiet radzi się oblatom 

ograniczać swą gorliwość wyraźnie do 
tego, czego wymaga grzeczność i obo-
wiązek autentycznej miłości: „suam 
navitatem iis continent limitibus quos 
urbanitas et officium authenticae cari-
tatis postulent”34. W definicji obowiązku
ślubu „zachowano sformułowanie ne-
gatywne, aby precyzyjnie powiedzieć”: 
„powstrzymać się od wszelkich czynów 
sprzecznych z czystością”35.

 b. Nowy „porządek wartości”

Na początku należy podkreślić, że 
w przeciwieństwie do zazwyczaj używa-
nej kolejności w wyliczaniu rad ewange-
licznych, ślub czystości zajmuje obec-
nie pierwsze miejsce. W tym względzie 
tekst idzie za prezentacją soborową za-
wartą w konstytucji o Kościele (Lumen 
gentium, nr 43), która przyznaje czysto-
ści dla Królestwa Niebieskiego miejsce 
wyróżnione; jest ona „cennym darem ła-
ski Bożej, udzielanym przez Ojca niektó-
rym ludziom” i „szczególnym źródłem 
duchowej płodności w świecie” (Lumen 
gentium, nr 42).

Komentatorzy zaznaczają, że w ten 
sposób Kościół usiłuje jasno wyrazić, 
iż uważa dobrowolnie wybrane dziewi-
ctwo „za fundament stanu zakonnego” 
(R. Shulte). Rzeczywiście, ubóstwo 
i posłuszeństwo może być przeżywane 
w różnych powołaniach, podczas gdy 
przez dziewictwo dobrowolnie wybra-
ne dla Królestwa Niebieskiego osoba 
oddaje się Bogu w sposób szczególnie 
radykalny. W epoce, w której w Koś-
ciele doktryna i mistrzowie kładą taki 
nacisk na sens i wartość powołania do 
małżeństwa sakramentalnego, jest dość 
istotne przedstawienie z drugiej strony 
powołania do celibatu dla Królestwa 
Niebieskiego.

Można również zaznaczyć, że ta-
kie pierwszeństwo jest zgodne z zale-
ceniami Pisma Świętego: „Nowy Te-
stament poświadcza istnienie stanu ży-



112CZYSTOŚĆ

cia poświęconego Bogu w związku z 
charyzmatami, a wyraża się on prze-
de wszystkim przez dziewictwo” (Jean 
Daniélou). W tym pierwszeństwie mo-
żemy także widzieć fakt, że powołanie 
zakonne jest powołaniem do miłości, 
a nie rezygnacją z kochania, bo w dzie-
wictwie bardziej niż gdziekolwiek cho-
dzi o „serce niepodzielne”36. „Ten ślub 
– pisze ojciec Fernand Jetté – [...] sta-
nowi naszą odpowiedź, odpowiedź ra-
dykalną na pierwsze przykazanie: »Bę-
dziesz miłował Pana Boga swego z ca-
łego serca swego [...]«. Jest on również 
uprzywilejowanym wyrażeniem naszej 
miłości do naszych braci i sióstr na zie-
mi [...]. W tym sensie odpowiada on na 
drugie przykazanie”37. To prawda, że oj-
ciec Jetté mówi to w innym kontekście; 
niemniej stanowi to cenną wskazówkę 
harmonijnego i duchowo znaczącego 
miejsca przyznawanego czystości.

 c. Odnowiona wizja

„Woląc posłużyć się soborowym ję-
zykiem teologicznym niż językiem po-
przedniego wieku, poszukiwano sformu-
łowania bardziej inspirującego postawy 
niż przekazującego polecenia, raczej po-
zytywnego niż negatywnego, bardziej 
pobudzającego niż nakazującego”38. Ta 
wypowiedź dotycząca Reguły z 1966 
roku w ogólności odnosi się także do no-
wego sformułowania artykułów o czys-
tości.

Chodzi nie tyle o zabezpieczenie 
się, ile o rozwój: „Aby całkowicie do-
chować wierności temu zobowiązaniu, 
(oblat) powinien nie tylko strzec czy-
stości, ale ponadto nieustannie pomna-
żać skarby miłości, jakie Bóg mu po-
wierzył” (Konstytucje i Reguły z 1966 
roku, K 21).

Mniej idzie o kwestię czystości aniel-
skiej niż o dojrzałość ludzką: „[...] mi-
łość otwarta, głęboko ludzka, bezintere-
sowna i szczera [...]” (tamże, K 22).

Wchodzi ona w perspektywę apo-
stolską: Przez czystość zakonną oblat 
„[...] bezpośrednio oddaje się Chrystuso-
wi i ludziom, swoim braciom” (tamże, K 
19), „aby przez to stać się bardziej zdol-
nym do miłowania ludzi miłością Chry-
stusową” (tamże, K 23).

Ślub czystości włącza się w ascezę 
przeżywaną: 

– we wspólnocie: „W procesie tego 
dojrzewania pierwszorzędne znaczenie 
ma życie w komunitecie. Każdy będzie 
się starał wnieść swe najlepsze przymio-
ty w życie komunitetu” (tamże, R 42);

– w zaangażowaniu apostolskim, 
w którym oblaci „dojdą do pełni rozwo-
ju swej osobowości i znajdą skuteczną 
ochronę czystości” (tamże, R 43);

– w modlitwie: „Misjonarze [...] usil-
nie będą się uciekać do modlitwy” (tam-
że, R 46);

– w umartwieniu: „[...] umartwienie, 
trzeźwość i panowanie nad zmysłami” 
(tamże, R 46);

– w zdrowej równowadze pomiędzy 
pracą a odpoczynkiem: „Unikać będą 
nadmiernego zmęczenia i wyczerpania 
nerwowego, podobnie jak i bezczynno-
ści” (tamże, R 44);

– w związku z Niepokalaną: „wzo-
rem i strażniczką świętej, ofiarnej miło-
ści będzie dla niego Dziewica i Matka, 
Maryja Niepokalana” (tamże, K 24).

Wreszcie ślub ma wartość znaku: „W 
ten sposób będzie dawał świadectwo ży-
wej wiary Kościoła w Chrystusa, Oblu-
bieńca swego i apostolskiej płodności 
tego mistycznego związku. Będzie przed 
oczami ludzi ukazywał obraz miłości do-
skonałej, która w pełni objawi się dopiero 
w Królestwie Niebieskim” (tamże, K 21).

Można by streścić tę nową wizję 
w trzech słowach stanowiących tytuły 
umieszczone na marginesach konstytu-
cji 19-21: „Czystość, ślub, miłość” albo 
tytułem, jaki ojciec Maurice Gilbert daje 
komentarzowi do tego ślubu: „Czystość, 
konsekrowana miłość”39.
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 3. KONSTYTUCJE I REGUŁY Z 1982 ROKU

 a. Stosunek do proponowanego tekstu

Konstytucje i Reguły z 1966 roku 
obowiązywały jako eksperymentalne. 
Zdaniem wielu w praktyce były stoso-
wane w niewielkim stopniu. Traktowa-
ne jako tymczasowe i niezwykłe nie wy-
warły dużego wpływu na życie oblatów. 
Bez wątpienia przyczynił się do tego 
wstrząs z roku 1968 ze swym zakwestio-
nowaniem wszelkich reguł, norm, auto-
rytetów czy przepisów i konsekwentnie 
częstym pozbawieniem szacunku dla 
nich. Wszystko to zmieniło się z przygo-
towaniami do kapituły z 1980 roku, któ-
rej głównym zadaniem było zatwierdze-
nie odnowionego i ostatecznego tekstu 
Reguły. Do tego przygotowania zostało 
wciągnięte całe Zgromadzenie. Licząc 
się z wieloma zaleceniami, które zosta-
ły nadesłane, komisja przedkapitulna za-
proponowała tekst, który miał być przed-
stawiony kapitule40. Uwagi, jakie do 
tego tekstu zgłoszono niemal zewsząd, 
zostały przekazane członkom kapituły 
jako narzędzie robocze służące do opra-
cowania tekstu ostatecznego. Reakcje na 
zaproponowany przez komisję tekst na 
pewno nie ukazują całego obszaru du-
chowego życia oblackiego tak, jak on 
był przeżywany. Są jednak wystarczają-
co pouczające, aby je zacytować. Stano-
wią kopalnię informacji dla każdego, kto 
chce komentować tekst Reguły.

W podejściu do ślubu czystości moż-
na wyróżnić następujące tendencje:

Oblaci pragnęli tekstu, w którym nie 
przejawiałaby się żadna myśl czy elita-
rystyczna postawa wobec konsekrowa-
nego celibatu, tak jakby wybór tej formy 
życia od razu był najlepszy i bardziej po-
dobający się Bogu. Wszyscy ochrzczeni 
są powołani do doskonałości i wszystkie 
powołania mogą świadczyć o miłości 
Boga oraz być znakiem nadejścia Kró-
lestwa Bożego.

Czystość czy konsekrowany celibat 
w żadnym razie nie powinien być ukazy-
wany w sposób sugerujący, że chce się 
pomniejszać godność i znaczenie mał-
żeństwa sakramentalnego, które może 
być tak samo ważnym znakiem.

Wyraźnie pragnie się, by zwłaszcza 
w tej dziedzinie język teologiczny był pre-
cyzyjny, konkretny i duchowo pobudzają-
cy. W dużej liczbie uwag widać dążenie 
do tego, żeby słowo czystość zostało za-
stąpione przez celibat; w innych natomiast 
wyraża się życzenie odwrotne. Stawia się 
również kwestię umartwienia. Wielu usi-
łuje nadać mu sens bardziej pozytywny. 
Tu także przejawia się (już) masowo jasna 
sugestia, by używać precyzyjnego języka.

Nalega się mocno na znaczenie 
wspólnoty i braterskiego życia we wspól-
nocie dla odnalezienia osobistego rozwo-
ju w życiu w celibacie. Z drugiej strony, 
podnosi się pewne pytania dotyczące za-
lecania przyjaźni.

Dąży się do jasnego wyrażenia faktu, 
że wybieramy ten sposób życia nie tylko 
z miłości do Boga, ale także z miłości 
do ludzi. Świadczy to o misjonarskiej 
duchowości oblatów41.

 b. Nowa wersja tekstu

Kapituła zaakceptowała projekt 
przedstawiony przez komisję przedka-
pitulną jako dokument roboczy. Każ-
da z czterech części tego tekstu zosta-
ła przepracowana przez komisję, która 
miała etapami prezentować wyniki swo-
jej pracy na sesjach plenarnych. Omó-
wimy zmiany wniesione przez kapitułę 
tylko o tyle, o ile wyrażają one intuicje 
dotyczące istotnych aspektów ślubu. Nie 
będziemy uwzględniać zmian czysto ję-
zykowych i stylistycznych ani poprawek 
mających na celu większą precyzję.

 c. Modyfikacja struktury tekstu

Pod sam koniec sesji plenarnej ka-
pituła postanowiła połączyć I i II część 
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Konstytucji i Reguł pod tytułem „Cha-
ryzmat oblacki”, aby było całkiem jas-
ne, iż posłanie na misje i życie zakon-
ne oblatów tworzą nierozdzielną całość, 
że jesteśmy zakonnikami, by być mi-
sjonarzami, i że jesteśmy misjonarzami 
jako zakonnicy. Ta duchowa innowacja, 
przyjęta świadomie, wyznacza ślubom 
miejsce w strukturze całości – tworzą 
one pierwszy podrozdział drugiego roz-
działu zatytułowanego „Życie zakon-
no-apostolskie” – a przez to uznaje ich 
wyraźnie misyjną wartość. W ten sposób 
sformułowanie Założyciela w pierw-
szej Regule, która oświadcza, że czy-
stość jest „tak nieodzowna dla robotni-
ka ewangelicznego”42, zostało w pewien 
sposób potwierdzone. Nawiązując do tej 
tradycji oblackiej, tekst o ślubach rozpo-
czyna się słowami: „Zgodnie z wymaga-
niem swego posłannictwa [...] (oblaci) – 
z daru Ojca – wybierają drogę rad ewan-
gelicznych” (K 12). 

– Z daru Ojca. Tymi słowy projekt ko-
misji przedkapitulnej wprowadza ustęp 
o ślubie czystości. Idzie w tym za długą 
tradycją oraz za Soborem Watykańskim 
II: „[...] cenny dar łaski Bożej, udzielany 
przez Ojca niektórym ludziom”43. Kapi-
tuła na pewno nie chciała obniżać rangi 
tych oświadczeń. Przeciwnie, była zda-
nia, że nierozerwalny związek pomiędzy 
radami ewangelicznymi jako wyrazem 
radykalnego daru z siebie Bogu, a rów-
nocześnie „naśladowania Chrystusa”, aż 
nadto zasługuje, aby je w całości uznać 
za dar Ojca. Włączyła więc to twierdze-
nie do tekstu traktującego ogólnie o ślu-
bach.

– Maryja Niepokalana jest wzo-
rem i strażniczką. To twierdzenie jest 
umieszczone w kontekście ślubu czysto-
ści zarówno w tekście z 1966 roku (K 
24), jak i w tekście przejrzanym. Doda-
nie słów „Dziewica i Matka” domyślnie 
je uzasadnia. Kapituła z 1980 roku także 
w tym wypadku poszła za sugestią ko-
misji przedkapitulnej, żeby patrzeć na 

Maryję jako na „wzór i strażniczkę (ca-
łego) naszego konsekrowanego życia” 
(K 13). Znaczenie Dziewicy Maryi dla 
życia w celibacie nie zostało w niczym 
pomniejszone. Za to niebezpieczeństwo 
pewnego mistycyzmu skłonnego do poj-
mowania Maryi jako „zastępczej oblu-
bienicy” zostało zredukowane poprzez 
wyjaśnienie głęboko maryjnej struktury 
życia przeżywanego w kontekście „na-
śladowania Chrystusa”44.

Zauważmy jeszcze, że o zachowa-
niu zdrowej równowagi pomiędzy pracą 
i odpoczynkiem dla uniknięcia wyczer-
pania nerwowego (R 44 z 1966 roku) 
nie mówi się już w kontekście ślubu 
czystości, lecz w artykule traktującym 
o wspólnocie apostolskiej (R 25 z 1982 
roku).

– Konsekrowany celibat. Zgodnie 
z tradycją artykuły traktujące o tym ślu-
bie są zebrane pod tytułem „Czystość”. 
Jednak w 14 konstytucji kapituła zmie-
niła wyrażenie „ślub czystości” na „kon-
sekrowany celibat”. Członkom kapituły 
chodziło być może przede wszystkim 
o ujednolicenie terminologii. Ten sam 
cel można by było osiągnąć, postępu-
jąc odwrotnie i wprowadzając na stałe 
określenie „czystość”. Jest oczywiste, 
że kapituła uwzględniła tu pewne uwa-
gi (zob. powyżej). Prawidłowo i w spo-
sób spójny porównała powołanie do sa-
kramentu małżeństwa z powołaniem 
do konsekrowanego celibatu dla Króle-
stwa Niebieskiego. Jeśli chodzi o samo 
powołanie, termin „celibat” wydaje się 
bardziej stosowny. „Myślimy, że »celi-
bat« jest terminem najmniej dwuznacz-
nym. Czystość bowiem jest prawem do-
tyczącym wszystkich chrześcijan, na-
wet ludzi żyjących w małżeństwie. Je-
śli chodzi o dziewiczość, jest to ter-
min biologiczny lub sakralny, który jest 
zbyt obciążony znaczeniem ascetyczno-
religijnym”45.

– Laicy i zakonnicy wzajemnie od 
siebie zależni. W tym samym kontek-
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ście należy umieścić dokonane przez 
kapitułę poszerzenie reguły 13. To nie 
tylko my, zakonnicy, przez naszą wier-
ność ślubowi udzielamy pomocy i pod-
pory osobom żyjącym w małżeństwie 
i ludziom stanu wolnego w ich wierno-
ści. My również otrzymujemy w zamian 
pomoc i bodziec przez przykład ludzi 
świeckich. Racja tego poszerzenia znaj-
duje się w uznaniu godności innych po-
wołań chrześcijańskich, które w równym 
stopniu zmierzają do doskonałej miłości 
i służą żywotności wszystkich członków 
Ciała Chrystusowego. Powołanie do ce-
libatu dla Królestwa Niebieskiego i moc 
niezbędna do podążania tą drogą są da-
rem Bożym, a nie tylko wytworem „nad-
miaru” u ludzi szczególnie uświęconych. 
Nie prowadzi ono do „wspaniałego od-
osobnienia”, lecz do płodnej wymiany. 
To poszerzenie, samo w sobie nie naj-
ważniejsze, nadaje jednak regule 13 tym 
większą wagę, iż przeciwstawia się ona 
ograniczeniu pola widzenia i egocentry-
zmowi, które tak często zarzuca się żyją-
cemu w celibacie.

 IV. DUCHOWOŚĆ OBLACKA 
A CZYSTOŚĆ

Z tego, co powiedzieliśmy w po-
przednim ustępie, wynika jasno, iż tekst 
Konstytucji i Reguł z 1982 roku jest 
owocem uważnego wsłuchania się w na-
ukę Kościoła oraz w poważną refleksję 
nad współczesną problematyką. W tym 
ostatnim fragmencie nie będziemy się 
więc zajmować szczególnie tą kwestią.

Jest oczywiste, że nie istnieje czy-
stość specyficznie oblacka. Wszyscy za-
konnicy i zakonnice są powołani do ży-
cia w celibacie dla Królestwa Niebie-
skiego i do praktykowania odpowied-
nich cnót. Ślub czystości jeszcze mniej 
niż śluby ubóstwa i posłuszeństwa nada-
je się do wyrażenia tego, co jest charakte-
rystyczne dla Zgromadzenia. Zresztą sa-

krament małżeństwa oraz ideał małżeń-
stwa chrześcijańskiego i rodziny może 
być przeżywany na różne sposoby, które 
powinny być zgodne z czasem i społecz-
nymi warunkami. Tak samo życie w ce-
libacie dla Królestwa Niebieskiego bę-
dzie naznaczone zarówno duchowością 
wspólnoty zakonnej, jak i jej aktywnoś-
cią apostolską46. W tym sensie, poczyna-
jąc od Konstytucji i Reguł, spróbujemy 
obecnie dać kilka wskazówek pozwala-
jących snuć dalej refleksję, nie zamie-
rzając jednak w żaden sposób zastępo-
wać czy podejmować się komentarza do 
Konstytucji i Reguł.

W zasadzie będziemy podążać po li-
nii wytyczonej przez komisję rewizyjną, 
jakiej w znacznej mierze trzymała się ka-
pituła. We wprowadzeniu do pierwszej 
części Projektu Konstytucji i Reguł, jaki 
komisja przedstawiła kapitule z 1980 
roku, ojciec Alexandre Taché napisał na 
temat ślubów: „Projekt przedstawia naj-
pierw rady ewangeliczne: przy każdej 
jej pochodzenie ewangeliczne; następ-
nie jej wartość jako znaku i jej znaczenie 
eschatologiczne, jej wymiar wspólnoto-
wy i wreszcie przedmiot ślubu”47. My 
również przedstawimy nasze uwagi pod 
czterema tytułami: 1. Wymiar chrystolo-
giczny; 2. Wymiar profetyczny; 3. Wy-
miar wspólnotowy, i wreszcie 4. Wymiar 
maryjny.

 1. WYMIAR CHRYSTOLOGICZNY

Pierwszym i decydującym moty-
wem wyboru tej formy życia jest naśla-
dowanie Chrystusa, „czystego i ubogie-
go, który odkupił świat przez swoje po-
słuszeństwo” (K 12). Oblaci są „bezwa-
runkowo oddani Chrystusowi” (tytuł K 
12), to znaczy, że naśladowanie Chrystu-
sa jest warunkiem sine qua non ich eg-
zystencji. „Wezwanie Jezusa Chrystusa 
[...] jednoczy Misjonarzy Oblatów Ma-
ryi Niepokalanej” (K 1). „Oblaci [...] 
idąc za Jezusem Chrystusem, porzucają 
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wszystko” (K 2). „Wzorem naszego ży-
cia jest wspólnota Apostołów z Jezusem” 
(K 3). „Krzyż Jezusa Chrystusa jest du-
szą naszego posłannictwa” (K 4). „Jed-
ność swego życia oblaci osiągają jedynie 
w Jezusie Chrystusie i przez Niego” (K 
31).

„W odpowiedzi”. – Formę życia 
w ślubie czystości wybieramy nie po to, 
aby przede wszystkim znaleźć większą 
wolność wewnętrzną i zewnętrzną ani 
dla dobra sprawy, lecz przede wszystkim 
ze względu na osobę Jezusa Chrystusa. 
Tego wyboru dokonuje się „w odpowie-
dzi na specjalne zaproszenie Chrystusa” 
(K 14). „To zaproszenie wpisuje się 
w Pismo Święte i w chrześcijańską 
tradycję”48, ale jest również osobistym 
zaproszeniem, które „daje się rozpoznać 
poprzez pragnienie lub wewnętrzny po-
ciąg do oddania się Chrystusowi ze 
względu na Królestwo Niebieskie”49. To 
od razu ukazuje osobisty związek, jaki 
ten ślub całkiem szczególnie tworzy po-
między oblatem i Jezusem Chrystusem 
i który nie pozwala na interpretację czy-
sto funkcjonalną. W ten sposób ślub jest 
umieszczony prawie na poziomie „tak” 
wyrażanego przez narzeczonych w zgo-
dzie na małżeństwo. W konsekwencji 
domaga się on całego życia przeżywane-
go w „dialogu miłości”. Istotnie, to za-
proszenie, jak każde powołanie, nie jest 
aktem pojedynczym i jednorazowym, 
lecz ciągłym wezwaniem, które wymaga 
wciąż nowej odpowiedzi. Jest to zapro-
szenie do przyjaźni na całe życie, w któ-
rą nowicjusz powinien stopniowo wcho-
dzić (K 56), która tworzy jedność życia 
oblata (K 31) i która, w duchu Założycie-
la, ma za cel ostateczny „stać się drugim 
Jezusem Chrystusem”50 (K i R z 1818). 
To znaczenie można również dostrzec 
w wyrażeniu „droga konsekrowanego 
celibatu” (K 14), do którego ojciec Jetté 
wyraźnie odsyła w swym komentarzu 
jako do „punktu do odnotowania”51. Piet 
van Breemen również używa słów przy-

pominających to znaczenie: „Droga sta-
wania się niezdolnym do małżeństwa ze 
względu na Królestwo jest długa i czasa-
mi trudna”52.

W Zgromadzeniu, którego zada-
niem jest służba Słowu, ten „dialogowy 
aspekt” ślubów uwydatniony w Regule 
zasługuje na rozwinięcie. W tym kontek-
ście odnotujmy, że moraliści i psycho-
logowie używają chętnie pojęciowego 
obszaru języka jako klucza do bardziej 
pogłębionego rozumienia seksualności 
jako wyrazu miłości. Dla tego, kto wy-
biera celibat ze względu na Królestwo, 
seksualność nie jest po prostu językiem 
obcym, a jeszcze mniej martwym. On 
także musi nauczyć się mówić nim na 
swój sposób. W tym także znaczeniu 
wyrażenie „w odpowiedzi” (K 14) może 
być również stymulujące53.

Miłość tworzy człowieka. – Śluby 
są wyrazem radykalnego naśladowania 
Chrystusa. Pozwalają one oblatom „z Nim 
się utożsamić, pozwolić Mu, aby w nich 
żył [...], odtworzyć Go w swoim życiu” 
(K 2). Chrystus żyje całkowicie w jed-
ności z Ojcem, a jednocześnie przez całe 
swe jestestwo, swoje słowo i działanie 
jest z ludźmi. Taka jest struktura Wciele-
nia, Miłości, która stała się człowiekiem. 
Żyć w Bogu i być obecnym w ludziach: 
oto także podstawowa struktura każde-
go naśladowania Chrystusa, do którego 
chrześcijanin z racji chrztu jest powołany 
i uzdolniony i do którego zakonnik zobo-
wiązuje się w sposób bardziej radykalny 
i nieodwołalny. To właśnie wyraża ślub 
czystości: „Ten wybór poświęca nas Panu 
i równocześnie przygotowuje do służenia 
wszystkim ludziom” (K 15). „Konse-
krowany celibat [...] jest wyrazem życia 
i miłości, całkowitym darem składanym 
Bogu i ludziom” [...] (K 16).

Wszystko to nie jest, oczywiście, 
właściwe tylko oblatowi i odnosi się 
zarówno do kartuzów, jak i do aktywne-
go misjonarza. Całkowity dar dla ludzi 
i gotowość do służenia wszystkim staje 
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się jednak dla niego konkretną treścią 
całego apostolatu i ducha Zgromadze-
nia. Każdy zakonnik wybiera „drogę 
konsekrowanego celibatu ze względu na 
Królestwo” (K 14); ale dla oblata ozna-
cza to nie tylko całkowite poświęcenie 
się „na służbę dla Kościoła i Królestwa 
Bożego” (K 46), lecz także „ukazywa-
nie Chrystusa i Jego Królestwa” (K 5), 
„przepowiadanie Królestwa” (K 11), 
„przepowiadanie Jego Królestwa” (K 
37), „głoszenie Królestwa” (K 52). Dla 
misjonarza oblata oznacza to, że cała 
jego aktywność apostolska musi być 
przeniknięta miłością Boga i ludzi, mi-
łością, dla której życie w konsekrowa-
nym celibacie czyni go wolnym. Do-
świadczenie pokazuje, jak bardzo nasze 
zaangażowanie misjonarskie może ule-
gać wpływom obaw psychicznych, ile 
egoistycznych lub ideologicznych mo-
tywów może grać główną rolę i jak bar-
dzo mogą one dławić lub przynajmniej 
zamącić jedyny motyw kształtujący na 
wzór Chrystusa, to znaczy miłość. W ten 
sposób stajemy się „panami wiary”, za-
miast być „współtwórcami radości” 
(zob. 2 Kor 1, 24). Wymiar misjonar-
ski ślubu czystości staje się więc jasny. 
Nasza decyzja ze względu na niego jest 
„wyborem wyzwalającym” (K 15). Nie 
chodzi o zwykłe wyzwolenie zewnętrz-
ne, to znaczy o wolność poruszania się 
czy o większą dyspozycyjność, lecz 
o wolność wewnętrzną, o „serce niepo-
dzielone”. Tekst konstytucji 16 pokazuje 
jasno, że nie chodzi tylko o życie mo-
ralne. Odrywa on nasze spojrzenie od 
bojaźliwej kazuistyki i wskazuje nam 
drogę miłości, której moc czyni życie 
wolnym.

Ten „całkowity dar” jest być może 
radykalnym sposobem wzięcia na se-
rio słów Chrystusa: „beze Mnie nic nie 
możecie uczynić” (J 15, 5). Gdy jest on 
przeżywany autentycznie, to znaczy gdy 
czystość staje się „miłością kapłańską”, 
przyczynia się w zasadniczy sposób do 

skuteczności naszego apostolatu. Z jed-
nej strony pożyteczne, a nawet cenne 
są badania socjologiczne, z drugiej zaś 
strony konieczne jest studium i wypró-
bowanie nowych form ewangelizacji; 
ale pierwsze nie prowadzą nas automa-
tycznie do bycia „blisko ludzi” (K 8), 
a drugie pozostają nieskuteczne, jeśli 
nie są karmione „kapłańską miłością 
Jezusa”54. To ze względu na nią ślub 
czystości ma uczynić oblata wolnym. Na 
odwrót, dla naszego życia i naszej mi-
łości do Boga i do ludzi nasz apostolat 
ma skutek oczyszczający i pobudzający. 
Czyni nas zdolnymi do bycia wiernymi 
w celibacie: „W dochowaniu wierności 
ślubowi pomoże nam [...] apostolskie 
zaangażowanie względem wszystkich” 
(K 18).

„Posłał Mnie, abym ubogim niósł 
Dobrą Nowinę” (Łk 4, 18) – tu zawarty 
jest aspekt chrystologiczny, który zde-
terminował w sposób istotny charyzmat 
Założyciela, a w konsekwencji i obla-
tów. Biedni to także samotni, niekocha-
ni, ci, którzy zwątpili w życie i miłość. 
Czy istnieje większe ubóstwo od tego, iż 
nie jest się kochanym? Życie w celibacie 
jest radykalną formą ubóstwa, które czy-
ni nas solidarnymi z tymi wszystkimi, 
którzy cierpią z powodu takiego ubó-
stwa. W komentarzu do reguły 13 ojciec 
Jetté pisze: „W naszej konsekrowanej 
czystości nigdy nie jesteśmy sami; dźwi-
gamy wszystkich naszych braci i siostry 
na ziemi”55. Czystość czyni nas również 
zdolnymi do uczestniczenia w miło-
ści Chrystusa, który zaświadcza wobec 
wszystkich ludzi, że każdy jest kochany. 
To zakłada oczywiście, że nie może ona 
być przeżywana jako elitarny wyczyn 
czy jako heroiczne wyrzeczenie, ale 
w działaniu łaski „z daru Ojca” (K 12) 
i w radości odpowiedzi na zaproszenie 
Pana, jako „tak”, które „jest wyrazem 
życia i miłości” (K 16).

Czystość a inkulturacja. – Mówić 
o Wcieleniu w kontekście misji znaczy 
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mówić także o inkulturacji. Inkulturacja 
rad ewangelicznych jako istotna forma 
naśladowania Chrystusa stanowi w Koś-
ciele istotną część całościowej ewange-
lizacji. Wielka liczba kapłanów, zakon-
ników i zakonnic w młodych Kościołach 
dowodzi, iż Duch Święty działał i wciąż 
działa potężnie.

W tej dziedzinie konsekrowana czy-
stość stwarzała i nadal stwarza proble-
my. Nie tutaj miejsce na ich omawianie. 
Dla misjonarza ważne jest wspieranie 
działania Ducha Świętego i czynienie 
słyszalnym wezwania Pana poprzez 
wierność swemu powołaniu oraz przez 
okazywanie radości i wolności, jakie 
ona nam daje. Nie zawsze jest to łatwe. 
Misjonarz musi być w stanie przeżywać 
ślub w styku z kulturami, mentalnoś-
cią i obyczajami, które mogą w dużym 
stopniu różnić się od tych, do jakich 
jest przyzwyczajony. Wydaje się, że już 
Założyciel stawiał sobie pytania w tej 
kwestii56. Na pierwszym kongresie prze-
łożonych scholastykatów, który odbył się 
w Rzymie w 1947 roku, uświadamiano 
sobie ten problem i mówiono o „kryzysie 
przemiany na misjach zagranicznych”, 
wymieniając kilka trudności dotyczących 
ślubu czystości (samotność, klimat) i po-
dając niektóre wskazówki57. Zatwierdzo-
ny tekst reguły 12 § 2 podaje krótką zasa-
dę postępowania praktycznego.

Problem zresztą nie ogranicza się do 
misji ad gentes. Również w świecie za-
chodnim otoczenie kulturalne, religijne, 
moralne i społeczne uległo znacznej 
przemianie. Nowy tekst Konstytucji 
i Reguł próbuje na to odpowiedzieć po-
przez wezwanie do inkulturacji daru Bo-
żego w świecie podlegającym przemia-
nie.

 2. WYMIAR PROFETYCZNY

Kiedy uczestniczy się dzisiaj w dys-
kusji na temat życia zakonnego, ma się 
często wrażenie, że udział zakonni-

ków w posłudze profetycznej Chrystu-
sa ogranicza się wyłącznie do zaanga-
żowania na rzecz sprawiedliwości i po-
koju. Podstawowy dla oblatów tekst na 
ten temat, jakim jest konstytucja 9, ot-
wiera szersze horyzonty: „Jako członko-
wie Kościoła proroczego powinni być 
świadkami sprawiedliwości i świętości 
Boga”. Świadczyć o świętości znaczy 
angażować się w to, aby Bóg był świę-
ty dla każdego człowieka i aby w kon-
sekwencji wszystkie dziesięć przykazań 
były uważane za święte: życie i godność 
ludzi, małżeństwo i rodzina, stworzenie 
i jego ukończenie, władza i zależność, 
posiadanie i dzielenie się. Prorok obnaża 
zakłamanie w relacjach człowieka z Bo-
giem, ludzi między sobą i każdego czło-
wieka z samym sobą. Nalega na prawa 
Boże, bez których człowiek nie potrafi
żyć tak, jak powinien i świadczy o pry-
macie miłości Bożej w każdym dzia-
łaniu ludzkim. To świadectwo wyraża 
nie tylko słowami, lecz także czynami, 
a często poprzez samo istnienie: małżeń-
stwo albo celibat, świadectwo albo anty-
świadectwo, zniewaga albo pocieszenie, 
smutek albo radość, wszystko to może 
świadczyć. W Jezusie Chrystusie, któ-
ry jest Prorokiem w pełnym tego słowa 
znaczeniu, słowo, gest i istnienie tworzą 
jedną rzeczywistość proroczą.

Życie według rad ewangelicznych 
jest znakiem profetycznym o tyle, o ile 
w pełni uzgadnia relacje prowadzącego 
je z wolą Bożą, i to pod warunkiem, że 
nie jest wyłącznie świadectwem składa-
nym w słowach, lecz egzystencjalnym 
znakiem świętości Boga, prymatu Jego 
miłości i nadejścia Jego Królestwa. W ten 
sposób życie staje się wyzwaniem.

„Fakt, że prorokowanie nie zawiera 
w sobie przede wszystkim przepowia-
dania przyszłości, stanowi część właści-
wej mu definicji. Polega ono raczej na
świadczeniu wobec ludzi poprzez słowo 
i gest, i to w sposób prowokujący, o rze-
czywistości Bożej. W gruncie rzeczy 
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celibat jest tylko jedną z trzech nazw 
przekazu, jaki Bóg daje o sobie samym 
ludziom i światu. Ten szczególny dar 
niepojętej miłości Boga do człowieka 
ma – by tak rzec – trzy oblicza, to znaczy 
ubóstwo, posłuszeństwo i konsekrowany 
celibat”58.

Celibat przenika w szczególnie głę-
boki sposób rzeczywistość cielesną i du-
chową człowieka, aby stać się w całym 
tego słowa znaczeniu profetycznym zna-
kiem prymatu miłości Boga.

W przypadku ślubów ubóstwa i po-
słuszeństwa ten profetyczny aspekt jest 
jasno ukazany doborem słów: oblat pro-
testuje „w ten sposób przeciw nadużywa-
niu władzy” i głosi „nadejście świata no-
wego” (K 19); „[...] przeciwstawiamy się 
duchowi panowania i chcemy świadczyć 
o świecie nowym [...]” (K 25). W angiel-
skiej wersji konstytucji 15 o ślubie czy-
stości, to podejście jest utrzymane: chal-
lenge the tendency to posses and to use 
others for selfish purposes, podczas gdy 
w tekście francuskim jest ono dużo bar-
dziej przyćmione i skoncentrowane wy-
łącznie na postawie osobistej: Ce choix 
[de la chasteté...] nous aide à maîtriser 
la tendence aux relations égoïste. („Ten 
wybór [czystości...] pomaga nam opano-
wać skłonność do przywiązań egoistycz-
nych” – tekst polski).

Inny apekt wymiaru profetycznego, 
to znaczy aspekt eschatologiczny, jest 
przedstawiony w sposób roztropny, ale 
jednak wystarczająco jasny: „Swój celi-
bat będziemy przeżywać jako znak do-
skonałej miłości, która w pełni objawi 
się dopiero w Królestwie” (K 15). Celi-
bat jest niezrozumiały i ostatecznie nie do 
przyjęcia bez tej perspektywy nadejścia 
Królestwa. To wyzwanie jest koniecz-
ne właśnie dlatego, że modernistyczne-
mu i postmodernistycznemu człowieko-
wi grozi zanik tego otwarcia na dalszą 
przyszłość, a tym samym jego zrozumie-
nie celibatu ulega pomniejszeniu. W tym 
sensie można bez wątpienia powiedzieć, 

że wartość celibatu jako znaku przekra-
cza lub uzupełnia wartość małżeństwa. 
Zarówno małżeństwo, jak i celibat jest 
znakiem miłości Chrystusa do swego 
Kościoła, znakiem intymności i owocno-
ści tej miłości. Celibat oprócz tego jest 
rzeczywistością profetyczną dlatego, że 
oznacza nową rodzinę tych, którzy wy-
pełniają wolę Bożą (zob. Mt 12, 46-50), 
ucztę weselną życia wiecznego (zob. 
Ap 19, 9) i zmartwychwstanie umarłych 
(zob. Mk 12, 25; Łk 20, 35; K 16)59.

Tekst Konstytucji nie porusza indy-
widualnego aspektu tej eschatologicznej 
perspektywy, mimo że to byłoby również 
ważne dla zrozumienia ślubów. W rze-
czywistości odsłania on zupełną samot-
ność, ubóstwo i niemoc, które pojawiają 
się w chwili śmierci i które odsyłają do 
ostatecznego wypełnienia miłości dawa-
nej i otrzymywanej w tym, co moje i co 
twoje, w całkowitej wolności i wspólno-
cie. Spełnienie się jednostki i nadejście 
Królestwa zbiega się u wszystkich, po-
nieważ wówczas Bóg jest „wszystkim 
we wszystkich” (1 Kol 15, 28).

 3. WYMIAR WSPÓLNOTOWY

Jednoznaczne określenie tego, co na-
leży rozumieć przez „wymiar wspólno-
towy” zgodnie z podaną powyżej myślą 
przewodnią, jest niemożliwe. Chcieli-
byśmy go zrozumieć poprzez odniesie-
nie do wspólnoty Kościoła, do wspólno-
ty z tymi, do których jesteśmy posłani, 
jak również do wspólnoty życia oblatów. 
Każdy charyzmat jest dany dla dobra 
wspólnego i konsekwentnie ma wymiar 
wspólnotowy. Nasze śluby przeżywamy 
więc jako istotny składnik naszego po-
słannictwa nie wyłącznie z myślą o Bogu 
i o nas samych, ale także zawsze w Koś-
ciele i z myślą o nim. Zresztą, konsty-
tucja 12 daje nam cenną zachętę ducho-
wą w tym kierunku: „Śluby [...] nadają 
szczególny charakter temu życiodajne-
mu środowisku, jakim jest wspólnota”.
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Jest to oczywiste w tym, co dotyczy 
ubóstwa i posłuszeństwa, ale jasne jest 
również, że celibat umożliwia intensyw-
ność życia wspólnotowego, którą może 
przewyższyć tylko rodzina. Z drugiej 
strony, psychologia i doświadczenie 
uczą nas, że życie we wspólnocie jest 
potężną podporą dla celibatu60. Regu-
ła 11 podkreśla znaczenie życia wespół 
z innymi i dla innych w dojrzewaniu 
osoby. Ojciec Jetté tak komentuje ten 
ustęp: „Jeśli oblat naprawdę będzie ot-
warty w swoim środowisku i głęboko 
przywiązany do jednego czy drugiego 
współbrata, rozwój czystości u niego 
dokona się łatwiej”61. Czytamy również 
w głównym dokumencie kapituły z 1992 
roku: „Życie wspólnotowe [...] pozwala 
na dostrzeżenie prawdy w sobie samym 
i wyjaśnienie swoich motywacji [...]. 
Wspólnota spełnia rolę uzdrawiającą 
i pojednawczą [...]”62. Chociaż tekst ten 
nie traktuje bezpośrednio o czystości, 
potwierdza to, co powiedziano.

Wymiar wspólnotowy sięga jednak 
jeszcze głębiej. Przez śluby oblat nawią-
zuje potrójną więź: z Bogiem przez Chry-
stusa, z Ludem Bożym, którym jest Koś-
ciół, i ze wspólnotą, Zgromadzeniem, 
a w konsekwencji ze swoją bezpośred-
nią wspólnotą. „Śluby łączą ich z Panem 
i Jego Ludem i nadają szczególny cha-
rakter [...] wspólnocie” (K 12). Przyna-
leżność do wspólnoty staje się – by tak 
rzec – częścią jego tożsamości. Nie tylko 
przeżywamy nasze śluby z innymi, któ-
rzy również je przeżywają; przeżywa-
my je wspólnie: „Grupa jako taka żyje 
czystością, ubóstwem, posłuszeństwem 
i wytrwałością, jeśli chce wypełniać 
swoją rolę w Kościele i w świecie, co 
przekracza wyłącznie osobistą praktykę 
rad ewangelicznych”63. Wartość znaku 
ukazuje się dużo jaśniej poprzez wspól-
notę. We wspólnocie reprezentujemy 
Kościół, jesteśmy „żywą komórką Koś-
cioła” (K 12), a przez celibat przeżywa-
ny we wspólnocie świadczymy „o głębi 

przymierza Kościoła z Chrystusem, Jego 
jedynym Oblubieńcem oraz o duchowej 
płodności tego związku” (K 15). A zatem 
korzenie i owoce celibatu stają się wi-
doczne: „dawać wspólne (wersja angiel-
ska mówi: as a group) świadectwo o mi-
łości Ojca do nas i o naszej wiernej mi-
łości do Niego” (K 16). Czystość obla-
ta rodzi się z Chrystusowego wezwania 
do tej wspólnoty64 i uwalnia go do prak-
tykowania miłości w swojej wspólnocie 
i względem ludzi.

Dla oblata sposób przeżywania czy-
stości nie jest wyłącznie sprawą osobistą. 
Winien jest on wkład swego osobistego 
wysiłku nie tylko Panu i samemu sobie, 
lecz także wspólnocie: najpierw wspól-
nocie Kościoła, ponieważ gdy korzenie 
miłości apostolskiej wysychają i ob-
umierają, „żywa komórka” przekształca 
się w nowotwór; następnie wspólnocie 
oblackiej, ponieważ tylko w ten sposób 
za wzorem Apostołów jest ona w dro-
dze zupełnie zjednoczona z Chrystusem 
Panem: „Jako pielgrzymi przebywamy 
drogę razem z Jezusem w wierze, nadziei 
i miłości” (K 31); wreszcie wspólnocie 
tych, do których zostaliśmy posłani, 
ponieważ tylko w ten sposób jesteśmy 
przygotowani „do służenia wszystkim 
ludziom” (K 15)65.

Przyjaźnie, które w szczególny spo-
sób łączą oblata z taką czy inną osobą we 
wspólnocie lub poza nią, w tym nie prze-
szkadzają. Konstytucje i Reguły zalecają 
je nawet z pewnym naciskiem, w prze-
ciwieństwie do tego, co w swoim cza-
sie było zwyczajem u oblatów, szczegól-
nie w trakcie formacji (rzadko jeden, ni-
gdy dwóch, zawsze trzech). Jest oczywi-
ste, że przyjaźnie mogą przyczyniać się 
do rozwijania istotnych wartości, które 
mogą przynosić pożytek zarówno w ży-
ciu wspólnotowym, jak i w działalności 
apostolskiej. Stanowią przeszkodę dla 
niebezpieczeństwa stania się niepopraw-
nymi i zdziwaczałymi starymi kawalera-
mi, przeciwieństwem „mężów apostol-
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skich”. Wspominaliśmy już, jak bardzo 
przyjaźń cenił Założyciel66.

Trzeba jednak zauważyć, że życie 
w konsekrowanym celibacie przebiega 
w napięciu pomiędzy samotnością a ży-
ciem wspólnotowym. Właśnie z tego na-
pięcia celibat czerpie moc dla wymiaru 
profetycznego. Istnieje ucieczka do ży-
cia we dwoje, która rozluźnia cięciwę 
łuku i powoduje zwietrzenie soli celiba-
tu aż do odebrania mu wszelkiej warto-
ści tak, że ostatecznie go się odrzuca.

Do oceny przyjaźni użyteczne są trzy 
kryteria. Nie powinna ani wewnętrznie, 
ani zewnętrznie oddalać od wspólnoty; 
nie może również przeszkadzać zaanga-
żowaniu apostolskiemu; musi pobudzać 
do przyjaźni z Chrystusem. To On niósł 
wszystkie nasze samotności aż do osta-
tecznego „opuszczenia” na krzyżu. To 
On stworzył życie wspólnotowe w Swo-
im mistycznym Ciele.

„Już was nie nazywam sługami..., 
nazwałem was przyjaciółmi” (J 15, 15). 
Ta głęboka przyjaźń z Chrystusem musi 
cechować każdy związek i każdą wspól-
notę. Jest jednocześnie otwarta dla tego, 
komu z jakiegokolwiek powodu nie uda-
ło się gdzie indziej znaleźć przyjaciół 
we właściwym znaczeniu tego słowa. 
Zwłaszcza i przede wszystkim musimy 
się angażować w tak właśnie rozumianą 
przyjaźń. Nie jest rzeczą konieczną oba-
wiać się i zbytnio troszczyć o całą resztę: 
to nam zostanie przydane z nadmiarem. 
Począwszy od tej właśnie przyjaźni, bę-
dzie się rozwijać wspólnota. Ona uczyni 
oblata „bardziej zdolnym do kochania 
sercem Chrystusowym” (R 12)67.

 4. WYMIAR MARYJNY

Nawet jeśli w Konstytucjach i  Re-
gułach z 1982 roku Maryja nie jest już 
wzmiankowana w bezpośrednim związ-
ku ze ślubem czystości68, nie można tego 
całkowicie pominąć nawet w krótkim 
i niepełnym artykule na temat oblackiej 

duchowości i czystości. Maryja jest „wzo-
rem i strażniczką naszego konsekrowane-
go życia” (K 13). Oczywiście, dotyczy to 
też konsekrowanego celibatu.

W dziedzinie czystości Maryja jest 
wzorem przede wszystkim jako Dziewica 
i Matka69. Przypomina nam, że nasz dar 
miłości takiej, jaka wyraża się w ślubie 
czystości, powinien stać się płodny, da-
jąc światu Chrystusa (zob. K 10). Nasza 
konsekrowana miłość nie może stać się 
czymś oderwanym od życia, sublimacją 
naszej zdolności kochania w sferze całko-
wicie nadprzyrodzonej. Nie powinna też 
sprowadzać się tylko do narzędzia naszej 
indywidualnej doskonałości. Przeciwnie, 
powinna służyć określonemu życiu w nas 
i wokół nas. „Normalny klimat czystości 
nie polega na zwijaniu się w sobie czy na 
egoizmie, ale na otwarciu się na bliźnie-
go i na darowaniu siebie innym” – pisze 
ojciec Jetté. Dziewictwo Maryi poprzez 
Jej macierzyństwo służyło dokładnie 
Słowu życia. Tak samo konsekrowany 
celibat w służbie życiu winien rozwijać 
się w duchowe ojcostwo, inaczej stanie 
się jak zwietrzała sól70.

Otwarty na ducha. – Kontrast pomię-
dzy duchem a ciałem nie sprowadza się, 
oczywiście, do dziedziny płciowości, 
lecz sam świety Paweł w tym właśnie 
konteście mówi o uczynkach ciała, za-
chęcając nas do postępowania „według 
ducha” (Ga 5, 16).

W swoim dziewiczym macierzyń-
stwie Maryja jest oblubienicą Ducha 
Świętego. Jako taka dla nas, oblatów, jest 
„w swej odpowiedzi płynącej z wiary 
i w swojej pełnej otwartości [...] wzorem 
i strażniczką naszego konsekrowanego 
życia” (K 13). Dla tego, kto jest do tego 
powołany, czystość jest z jednej strony 
drogą tej maryjnej otwartości, a z dru-
giej – nie może być ona przeżywana ina-
czej niż mocą Ducha Świętego, w celu 
wydania „owocu ducha” (Ga 5, 22). Na-
sze nabożeństwo do Maryi powinno być 
takie, aby prowadziło nas do stania się 
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mężami prawdziwie duchowymi. W ten 
sposób pomoże ono nam coraz lepiej ce-
nić ten Boży dar i sprawi, że będzie on 
przynosił owoc.

„Zawsze uważać Ją będą za swoją 
Matkę”. – Ta spuścizna po Założycielu 
stanowi charakterystyczny składnik ob-
lackiej duchowości. Dla życia w celiba-
cie zdrowy, a czasami wyleczony stosu-
nek do matki, ma wielkie znaczenie. Tu-
taj najgłębsze korzenie ma ufność w ży-
ciu, dojrzałość uczuciowa, zdrowa wraż-
liwość, szacunek i wstydliwość. Maryja 
nie może zastępować ani oblubienicy, 
ani matki, ale może być „jedną z tych do-
broczynnych zażyłych obecności, które 
strzegą naszej wierności Najświętszemu 
Bogu w naszych misjonarskich cierpie-
niach i radościach”71. Taka zażyła obec-
ność może pomagać w przezwyciężaniu 
zjawisk marginalizacji i ran dzieciństwa 
oraz w osiąganiu prawdziwej wolno-
ści, by móc przeżywać celibat w poko-
ju i radości. To zakłada oczywiście, że 
sam stosunek do Maryi jako naszej Mat-
ki nie będzie przeżywany w sposób in-
fantylny, lecz dojrzały i zgodny ze Sło-
wem Bożym72.

Ta zażyłość z Maryją może przybie-
rać bardzo różne formy, w zależności od 
ludzkiego charakteru i duchowego pro-
filu każdego. Tam, gdzie jest ona prze-
żywana w zdrowy sposób, przyczyni się 
do zażyłej przyjaźni z Chrystusem, co 
dla żyjącego w celibacie jest absolutnie 
konieczne. Bez tej ostatniej ślub nie bę-
dzie mógł w pełni rozwinąć swojej mocy 
wolności i szczęścia. Bez doświadczenia 
zażyłości z Panem spotykanym w życiu 
i w działaniu trzeba by było dokonywać 
wysiłku, który przekraczałby ludzkie 
siły. Konstytucja 36 mówi nam: „Dzię-
ki zjednoczeniu z Maryją Niepokalaną, 
wierną Służebnicą Pana, prowadzeni 
przez Ducha Świętego będą pogłębiać 
swoją zażyłość z Chrystusem”.

Niepokalana. – „Wpajać im wielkie 
nabożeństwo do Maryi Niepokalanej”, 

taka jest rada dana podczas wspo-
mnianego już kongresu przełożonych 
scholastykatów73. Z pewnością dla du-
chowości oblackiej byłoby zgubne, gdy-
by się chciało zredukować bogactwo 
dogmatu o Niepokalanym Poczęciu do 
aspektu czystości moralnej, niezależnie 
zresztą od tego, jak byłaby ona rozu-
miana. Ale zawsze będą oblaci, którzy 
w tym przywileju Maryi będą sponta-
nicznie znajdować źródło siły duchowej, 
mającej znaczenie także dla ich życia 
w konsekrowanej czystości.

Ten przywilej został dany Maryi ze 
względu na jej niepodzielne oddanie się 
jako Dziewicy i Matki Jezusowi, pozwa-
lając Jej być równocześnie jedną i drugą 
z całą Jej osobowością, w Jej duchu, Jej 
duszy i Jej ciele. W całości swego ży-
cia jest wzięta w „tak” swojego Syna74. 
„Nie” grzechu nigdy nie dotknęło Maryi. 
Następstwa grzechu pierworodnego ni-
gdy Jej nie zakłopotały w Jej czystym 
otwarciu całego swego jestestwa dla 
Boga i Jego Królestwa; „osoba struktu-
ralnie uporządkowana” – tak właśnie na-
zwano Ją podczas kongresu maryjnego 
oblatów w Rzymie w 1954 roku75. „To 
Niepokalana, to osoba uporządkowana, 
to porządek staje się matczyną zasadą 
dla nas”76.

To, co tutaj nazywa się „osobą upo-
rządkowaną”, może być bez wątpienia 
zestawione z tym, co dziś nazywa się 
„uczuciową dojrzałością” czy „dojrza-
łością osobowości”, nawet jeśli te dwa 
pojęcia całkowicie się nie pokrywają. 
Wiemy, jak obydwa są ważne dla ży-
cia w celibacie. Sam kult Niepokalanej 
na pewno nie czyni naszego życia 
w konsekrowanym celibacie „czystoś-
cią dojrzałą”77, ale łatwo dostrzec, iż 
przeżywanie go z zapatrzeniem się 
w Niepokalaną i poniekąd pozwalając, 
by podtrzymywała nas Jej ręka, może 
być pożyteczne78.

Rozwinięte tu idee nie mają prowa-
dzić do maryjnej pobożności skoncen-
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trowanej na aspekcie czystości, lecz 
tylko wskazać kilka tropów refleksji łą-
czących ślub czystości z maryjnym cha-
rakterem naszego charyzmatu.

 ZAKOŃCZENIE

Czystość jest dziedziną, która wzbu-
dza obecnie wrzenie: pozytywny wysiłek 
przyczynia się do poprawnego zrozumie-
nia w zmieniającym się świecie seksual-
nej tożsamości jednostki ludzkiej i sto-
sunków pomiędzy partnerami; podgrza-
ny klimat, jaki panuje w wielu dziedzi-
nach modernistycznego czy postmoder-
nistycznego społeczeństwa; prawie nie-
okiełznane zniesienie tabu z jednej stro-
ny, a z drugiej prawie inkwizytorskie po-
tępianie braków księży, zakonników i za-
konnic, ożywiona dyskusja na temat ce-
libatu księży... Między innymi te proble-
my skłaniają w naszych czasach do coraz 
większych wymagań w rozpoznawaniu 
i w formacji przyszłych księży i zakon-
ników. W ramach tego artykułu nie moż-
na było wchodzić w tę problematykę. Do-
kument generalnego komitetu formacyj-
nego (Rzym 1994) mówi o konieczności 
traktowania zjawiska homoseksualizmu 
w kontekście naszego powołania do życia 
zakonnego i poleca wprowadzić w nasz 
program formacyjny stopniowe towarzy-
szenie psychoseksualne79. Chcielibyśmy 
podkreślić i poprzeć te dwa zalecenia.

Niezależnie od tego wrzenia wokół 
czystości konieczne jest zastanowienie 
się nad tym, co istotne. Decydujące przy 
tym są następujące zasady:

1. Słowo Boże jest i pozostaje fun-
damentem;

2. Nauczanie Kościoła wskazuje nam 
drogę;

3. Prymat miłości zawsze musi być 
respektowany;

4. Modlitwa i asceza, zaangażowanie 
misjonarskie i wspólnota są nieodzow-
nymi podporami;

5. Tajemnica Maryi oraz przykład 
naszych świętych wnoszą światło i za-
chętę. Nauczają nas, że „dar Ojca”, jeśli 
jest przeżyty autentycznie jako odpo-
wiedź na wezwanie Pana, prowadzi nas 
w samo sedno naśladowania Chrystusa, 
to znaczy do „chrześcijańskiego jeste-
stwa”, którym jest niepodzielna miłość 
do Boga i do ludzi. „Dziewictwo nie ist-
nieje po to, by było podziwiane przez lu-
dzi. Jedyną rzeczą, która się liczy, to być 
pochwyconym przez Chrystusa i głosić 
wieść o Jego miłości80.

HANS JOSEF TRÜMPER

 ŹRÓDŁA I BIBLIOGRAFIA

BREEMEN Piet van, Gerufen und Ge-
sandt, Gedanken zur Nachfolge, Würz-
burg, 1979 , s. 66-67.

BRETAGNE Guy de, „Nos nouvelles 
Constitutions et Règles”. W: Études ob-
lates, 26 (1967), s. 310-342 (329-331).

Dans une volonté de renouveau. In-
troduction à une lecture des Constitu-
tions et Règles, Rome, 1968.

Études oblates, 7 (1948), s. 148- 
-149; 14 (1959), s. 357.

GILBERT Maurice, „Réflexions sur 
la vie oblate à la lumière des nouvel-
les Constitutions et Règles”. W: Études 
oblates, 25 (1966), s. 273-353.

HÄRING Bernard, „The Liberating 
Truth in Sexual Language”. W: Free and 
Faithful in Christ, Slough, Saint Paul 
Publication, 1979, t. 2, s. 492-564.

Jan Paweł II, Familiaris Consortio, 
adhortacja apostolska o zadaniach rodzi-
ny chrześcijańskiej w świecie współczes-
nym, 1981.

Jan Paweł II Pastores dabo vobis, 
adhortacja apostolska o formacji kapła-
nów we współczesnym świecie.

Jan Paweł II, Redemptionis Donum, 
adhortacja apostolska do zakonników 
i zakonnic o ich konsekracji w świetle 
tajemnicy Odkupienia, 1984.



124CZYSTOŚĆ

Jan Paweł II, Redemptoris Mater, en-
cyklika, 1987.

JETTÉ Fernand, „Chasteté religieuse 
et psychologie humaine”. W: Vie des 
communautés religieuses, Montréal, mai 
1965.

JETTÉ Fernand, Guide pour le discer-
nement et la culture des vocations sacer-
dotales oblates à l’usage des directeurs 
spirituels, Ottawa, 1964.

JETTÉ Fernand, O.M.I. Homme apo-
stolique, commentaire des Constitutions 
et Règles oblates de 1982, Rome, Mai-
son générale, 1992, 552 s.

Katechizm Kościoła Katolickiego, 
Pallotinum, 1994, nr 2337-2359.

Kongregacja Nauki Wiary, Dekla-
racja o niektórych zagadnieniach etyki 
seksualnej, 1976.

Kongregacja Nauki Wiary, List do bi-
skupów Kościoła katolickiego o duszpa-
sterstwie osób homoseksualnych, 1986, 
nr 543-554.

KRAFT W., „Celibate Genitality”. W: 
Review for Religious, 36 (1977), nr 4, 
s. 600-612.

KRAFT W., „Homosexuality and Reli-
gious Life”. W: Review for Religious, 36 
(1977), nr 3, s. 370-381.

LEVASSEUR Donat, „Les Constitutions 
et Règles des Missionnaires Oblats de 
Marie Immaculée à la lumière de Vati-
can II”. W: Études oblates, 26 (1967), 
s. 169-178.

MAGGIOLINI S., Sessualità umana 
e vocazione cristiana. Traccie di medita-
zione teologica sulla liturgia del matri-
monio et della verginità, Brescia, 1970.

MAZENOD Eugène de, „Instruction 
pastorale et mandemant à l’occasion du 
carême 1843”. W: Scripta Servi Dei, t. I,  
A. G.

MCGOEY John H., Celibacy, a Way of 
Loving, Scarborough, Canada, 1983.

MEISSNER Joachim, „Erst der Verzicht 
macht richtig reich”. W: Rheinischer 
Merkur/Christ und Welt, nr 47, 20, 11, 
1992.

MOTTE René, „Spiritualité oblate se-
lon les nouvelles Constitutions et Règles. 
W: Etudes oblates, 43 (1984), s. 37-60.

ÖRSY Ladislas M., Religious Life af-
ter Vatican II, London, 1968, s. 71-97.

Paweł VI, Sacerdotalis Coelibatus, 
encyklika z 24 czerwca 1967.

Paweł VI, Evangelica Testificatio, 
adhortacja apostolska o odnowie życia 
zakonnego z 29 czerwca 1971.

PIELORZ Józef, La vie spirituelle de 
Mgr de Mazenod, Ottawa, éd. des Études 
oblates, 1956.

Positio super introductione causae, 
Rome,  1935, A. G.

RESLÉ Joseph, Commentarium pri-
vatum Constitutionum et Regularum, 
coll. Archives d’histoire oblate, Ottawa, 
1956, s. 49-60.

TOURIGNY Irénée, Synopsis Consti-
tutionum et Regularum Missionarum 
Oblatorum Sanctissimae et Immacula-
tae Mariae, ed. 1826, 1953, 1928, 1966, 
Rome, 1970.

Vaticanum II, Lumen Gentium, kon-
stytucja dogmatyczna o Kościele, 1961.

Vaticanum II, Optatam Totius, dekret 
o formacji kapłańskiej, 1966.

Perfectae Caritatis, dekret o przy-
stosowanej odnowie życia zakonnego, 
1966.

Presbyterorum Ordinis, dekret o po-
słudze i życiu kapłanów, 1966.

VOLK Herman, Christliche Ehelo-
sigkeit: theologische Grudlagen, Infor-
mationszentrum Berufe der Kirche, Frei-
burg, 1991.

WEBER L., Mysterium Magnum, Zur 
innerkirchlichen Diskussion um Ehe, 
Geschlecht und Jungfräulichkeit, Frei-
burg, 1963.

 PRZYPISY
1 Positio super introductione causae, 

Roma 1935, s. 651.
2 List 29 listopada 1809 r. W: Écrits 

oblats, I, t. 14, nr 64, s. 171.



125 CZYSTOŚĆ

3 List z 4 grudnia 1808 r. W: Écrits 
oblats, I, t. 14, nr 35, s. 90.

4.List do matki z 29 listopada 1809 r. 
W: Écrits oblats I, t. 14, nr 64, s. 171.

5 Tamże.
6 List do ojca z 10 maja 1804 r. W: 

Écrits oblats I, t. 14, nr 6, s. 10.
7 Positio super introductione causae, 

s. 640.
8 Notatki z rekolekcji w 1813 r. W: 

Écrits oblats I, t. 15, nr 121, s. 74.
9 Zob. Józef Pielorz, La vie spirituel-

le de mgr de Mazenod, Ottawa, éd. des 
Études oblates, 1956, s. 99.

10 Zob. Écrits oblats I, t. 14, Intro-
duction, s. XXI i XXII.

11 Rekolekcje w Amiens od 1 do 21 
grudnia 1811 r. „Sur l’enfant prodigue”. 
W: Écrits oblats I, t. 14, nr 95, s. 263.

12 Portrait d’Eugène, pour M. Ducl-
aux, październik 1808 r. W: Écrits oblats 
I, t. 14, nr 30, s. 78.

13 List do pani de Mazenod z 29 li-
stopada 1809 r. W: Écrits oblats I, t. 14, 
nr 64, s. 171.

14 „Constitutions et Règles de la So-
ciété des Missionnaires de Provence”, 
deuxième partie, chapitre premier, § 2, 
Du voeu de chasteté. W: Missions, 78 
(1951), s. 49.

15 Tamże.
16 Tamże, s. 111.
17 Okólnik nr 2, 2 luty 1857 r. W: Éc-

rits oblats I, t. 12, s. 194.
18 Tamże, s. 195.
19 Zob. Konstytucje i Reguły z 1953 r. 

część II, rozdział III, § III, artykuł 4.
20 Okólnik nr 2..., s. 195.
21 W: Écrits oblats I, t. 14, nr 35, s. 89 

i 92; nr 78, s. 207.
22 Règlement de la congrégation de la 

jeunesse chrétienne, 1816. W: Écrits ob-
lats I, t. 15, nr 135, s. 141.

23 Na przykład: „Mandemant à 
l’occasion du Carême 1843”. W: Scripta 
Servi Dei, t. I, A. G.

24 Tamże, arkusz 119.
25 W: Ecrits oblats I, t. 10, nr 892, s. 118.

26 Okólnik nr 2..., s. 194-195.
27 „Constitutions et Règles de la So-

ciété des Missionnaires de Provence”, 
deuxième partie, chapitre premier, § 2; 
Du voeu de chasteté. W: Missions, 78 
(1951), s. 49.

28 List do ojca Guiberta z 29 lipca 
1830 r. W: Ecrits oblats I, t. 7, nr 350, 
s. 206.

29 Tamże.
30 Zob. Georges Cosentino, Histoire 

de nos Règles, III, s. 68.
31 Tamże, V, s. 99. O historii Normae, 

zob. tamże, s. 6, 7, 90-100, 283, przy-
pis 340.

32 Szczegółowy, rzetelny, choć uwa-
runkowany historycznie komentarz tego 
dawnego tekstu można znaleźć u Josep-
ha Reslégo, Commentarium Privatum 
Constitutionum et Regularum, coll. Ar-
chives d’histoire oblate, Ottawa, éd. des 
Études oblates, 1956 , s. 49-60.

33 Textus revisus ac emendatus, Ro-
mae, 1966 , s. 20, przypisy, A. G.

34 Tamże, K 78-81.
35 Tamże, s. 20.
36 Zob. Dans une volonté de renou-

veau, Introduction à une lecture des 
Constitutions et Règles, Rome, 1968, s. 
108-109. Maurice GILBERT, Réflexions
sur la vie oblate à la lumière des nouvel-
les Constitutions et Règles, Bibliothèque 
oblate XIV, s. 55.

37 Fernand JETTÉ, O.M.I. Homme 
apostolique. Commentaire des Constitu-
tions et Règles oblates de 1982, Rome, 
Maison générale, 1992, s. 143.

38 Dans une volonté de renoveau, 
s. XIII i XIV.

39 Maurice GILBERT, dz. cyt. W: Étu-
des oblates, 25 (1966), s. 322.

40 Constitutions et Règles..., Projet 
préparé par la commission de révision pour 
le Chapitre général de 1980, Rome, 1979.

41 Zob. Constitutiones et Regulae 
1980, Reactiones I, fasc. 3, A. G.

42 „Constitutions et Règles de la So-
ciété des Missionnaires de Provence, 



126CZYSTOŚĆ

deuxième partie, chapitre premier, § 2, 
Du voeu de chasteté. W: Missions, 78 
(1951), s. 49.

43 Lumen Gentium, nr 42. Zob. też: 
Perfectae caritatis, nr 12, Evangelica 
Testificatio, nr 15, Mt 19, 11; 1 Kor 7, 7.

44 Zob. Fernand JETTÉ, O.M.I. Hom-
me apostolique..., s. 135.

45 Enzo BIANCHI, O.M.I. Célibat et 
virginité, w: Dictionnaire de la vie spiri-
tuelle, Paris, Cerf, 1983, s. 103.

46 Zob. Kodeks prawa kanonicznego, 
kanon 598.

47 Komisja rewizyjna, Projet des 
Constitutions et Règles, présentation du 
projet, s. 4, A. G.

48 Fernand JETTÉ, O.M.I. Homme apo-
stolique..., s. 138.

49 Tamże.
50 CC et RR de 1818, Deuxième par-

tie, Chapitre premier, Des autres prin-
cipales observances. W: Missions, 78 
(1951), s. 55.

51 Tamże, s. 137.
52 Piet van BREEMEN, Gerufen und ge-

sandt, Gedanken zur Nachfolge, s. 66-67; 
zob. też: Bernard Häring, Free and Fait-
hful in Christ, vol. 2, rozdz. 10, 4, s. 503- 
-504.: The Morality of the Learning Pro-
cess. Należy także oczywiście uwzględ-
nić fakt, że to, co Jan Paweł II mówi na 
temat czystości w małżeństwie, odno-
si się też do konsekrowanego celibatu. 
„A zatem tego, co nazywa się »prawem 
stopniowania« nie można utożsamiać 
ze »stopniowaniem prawa«, jak gdy-
by w prawie Bożym miały istnieć różne 
stopnie i formy nakazu dla różnych osób 
i sytuacji” (Familiaris Consortio, 34).

53 Zob. Bernard HÄRING, The Libera-
ting Truth in Sexual Language, s. 492- 
-564.

54 Jan Paweł II, Pastores dabo vobis, 
nr 47.

55 O.M.I. Homme apostolique..., s. 151.
56 Zob. jego rozmowę z biskupem Vi-

talem Grandinem. W: Études oblates, 18 
(1959), s. 357.

57 Zob. „Problèmes de formation ob-
late, rapport du congrès des supérieurs 
de scolasticats, Rome, du 29 septembre 
au 9 octobre 1947”. W: Études oblates, 7 
(1948), s. 147-149.

58 Joachim MEISNER, Christ und Welt, 
Nr 47, 20, 11, 1992.

59 Zob. też Familiaris consortio, 
nr 16 i Pastores Dabo Vobis, nr 29.

60 „Niech wszyscy, a zwłaszcza prze-
łożeni, pamiętają, że łatwiej jest zacho-
wać czystość, gdy wśród członków pa-
nuje prawdziwa miłość braterska w życiu 
wspólnym” (Perfectae Caritatis, 12).

61 O.M.I. Homme apostolique, 
s. 147.

62 Świadkowie we wspólnocie apo-
stolskiej, nr 23, § 4.

63 Dans une volonté de renouveau..., 
s. 101.

64 Fernand JETTÉ, O.M.I. Homme apo-
stolique..., s. 134.

65 Zob. też dokument Kongregacji do 
spraw Instytutów Życia Konsekrowanego 
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego: Ży-
cie braterskie we wspólnocie, Ząbki 1994, 
nr 44; oraz Perfectae caritatis, nr 60.

66 Zob. „Portrait d’Eugène pour M. 
Duclaux”, październik 1808 r. W: Écrits 
oblats I, t. 14, nr 30, s. 77-78; oraz Ber-
nard Häring, dz. cyt., s. 548.

67 „Jedyną rekompensatą, jakiej za-
konnik może poszukiwać w samotności 
serca [...] jest naprawdę tylko »wielka 
przyjaźń, serce w serce z Jezusem«. W: 
Guy de Bretagne, Nos nouvelles Consti-
tutions et Règles... W: Études oblates, 26 
(1967), s. 331.

68 Zob. wyżej III, Les Constitutions 
de 1982, Nouvelle version du texte par 
le Chapitre, »Marie Immaculée est le 
modèle et la gardienne«.

69 Jan Paweł II, Redemptoris Donum, 
nr 17; Redemptoris Mater, nr 39.

70 „Przez dziewictwo zaś lub celibat 
zachowywany ze względu na Królestwo 
Niebieskie, prezbiterzy [...] stają się [...] 
zdatniejszymi do przyjęcia szerszego oj-



127 CZYSTOŚĆ

costwa w Chrystusie” (Presbyterorum 
Ordinis, 16); „Człowiek bezżenny, cho-
ciaż wyrzeka się płodności fizycznej,
staje się płodny duchowo, staje się oj-
cem i matką wielu [...]” (Familiaris con-
sortio, 16).

71 Fernand JETTÉ, O.M.I. Homme apo-
stolique..., s. 117.

72 Stefano de FIORES, „Marie”. W: 
Dictionnaire de la vie spirituelle, Paris, 
Cerf, 1983, s. 646-647.

73 W: Etudes oblates, 7 (1948), 
s. 140.

74 Zob. 2 Kor 1, 19 (jest w nim tyl-
ko „tak”).

75 Daniel ALBERS, „Marie Immaculée 
dans la vie personnelle de l’Oblat”. W: 
Études oblates, 14 (1955), s. 101.

76 Tamże.

77 Wyrażenie użyte przez Guy de 
Bretagne’a, który mówi o czystości 
w kontekście refleksji o „Portrecie ob-
lata autentycznie dojrzałego” (Portrait 
de l’Oblat: un authentique adulte). W: 
„Impressions d’ensemble d’un profes-
seur de pastorale sur nos nouvelles Con-
stitutions”, Études oblates, 26 (1967), 
s. 330.

78 Zob. też: „Maria, Donna totalmen-
te libera per il Signore”. W: Il mistero 
di Maria e la morale cristiana, Rome, 
1992, s. 171-179; J. Esquerda BIFET, 
„Maria e la vocazione di vita consacra-
ta”. W: Spiritualità mariana della Chie-
sa, Rome, 1994, s. 114-118.

79 Zob. Communiqué, 65 (maj 1994), 
aneks I, s. 13.

80 Piet van BREEMEN, dz. cyt., s. 72.



 I. DUCH ŚWIĘTY WEDŁUG 
EUGENIUSZA DE MAZENODA

Nie należy się spodziewać, że u Eu-
geniusza de Mazenoda znajdziemy sy-
stematyczny wykład teologicznej dok-
tryny o Duchu Świętym. Założyciel ob-
latów nie jest teoretykiem życia ducho-
wego; jest on ze swej istoty człowiekiem 
czynu, zafascynowanym Jezusem Chry-
stusem, całym swym jestestwem zaan-
gażowanym w misję na rzecz Królestwa 
Bożego i ewangelizacji świata.

Nie ma jednak żadnej wątpliwości, 
iż głęboko przeżywał on swoją relację 
do Ducha Świętego, którego obecność 
i działanie dostrzegał w sercu Kościo-
ła, w sakramentach, w misji, zarówno 
we własnym życiu, jak i w życiu innych. 
Wspomina o tym okazjonalnie w zapi-
skach rekolekcyjnych, w koresponden-
cji, w osobistym dzienniku i w listach 
pasterskich. Są to wypowiedzi męża 
modlitwy, człowieka uduchowionego 
i zaangażowanego. Stanowią one od-
zwierciedlenie nauczania teologicznego 
w jego czasach.

W studium opublikowanym w 1982 
roku na łamach „Vie Oblate Life” ojciec 
Irénée Tourigny ukazał temat Ducha 
Świętego u biskupa de Mazenoda w uję-

ciu historycznym, to znaczy w różnych 
etapach jego życia1. W niniejszej pra-
cy przyjmiemy podejście tematyczne, 
to znaczy wychodząc z dostępnych nam 
tekstów dotyczących Ducha Świętego, 
będziemy w miarę możliwości usiłowali 
odtworzyć rdzeń myśli biskupa de Ma-
zenoda na ten temat. Przedsięwzięcie 
zakłada ryzyko, jakim jest na przykład 
przypisanie studiowanemu autorowi po-
wiązań, jakich on sam sobie nie uświa-
damiał, ale warto się o nie pokusić. Istot-
ne będzie przypomnienie, iż nie posia-
damy wszystkiego, co Eugeniusz mógł 
napisać na temat Ducha Świętego, i że 
prawie wszystkie dostępne nam frag-
menty zostały zredagowane z okazji ja-
kiegoś bardzo konkretnego i określone-
go wydarzenia lub okoliczności. Teksty 
o Duchu Świętym trzeba też będzie ko-
niecznie czytać w nieustannym powią-
zaniu z całokształtem jego nauczania 
oraz ze sposobem mówienia na przykład 
o Bogu Ojcu, o Jezusie Chrystusie Zba-
wicielu, o Kościele, sakramentach, misji 
i o Dziewicy Maryi. 

 1. DZIAŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Według Eugeniusza de Mazeno-
da Duch Święty, trzecia Osoba Trójcy 

DUCH ŚWIĘTY

SPIS TREŚCI: I. Duch Święty według Eugeniusza de Mazenoda: 1. Działanie Ducha 
Świętego; 2. Dary Ducha Świętego; 3. Jak działa Duch Święty?; 4. Duch Święty 
a Kościół; 5. Duch Święty w osobie papieża i biskupów; 6. Duch Święty a sakra-
menty; a. Bierzmowanie; b. Święcenia; c. Inne sakramenty. 7. Duch Święty a mi-
sja; 8. Duch Święty a Dziewica Maryja; 9. Duch Święty a Zgromadzenie Oblatów; 
10. Modlitwa do Ducha Świętego; 11. Wierność Duchowi Świętemu; 12. Źródła 
nauki o Duchu Świętym; 13. Rzut oka na całość. II. Duch Święty a Konstytucje 
i Reguły z 1982 roku: 1. Wprowadzenie; 2. Posłannictwo Zgromadzenia; 3. Życie 
zakonno-apostolskie; 4. Formacja; 5. Organizacja Zgromadzenia; 6. Nowy „po-
wiew”. III. Odnowa w Duchu Świętym a charyzmat oblacki: 1. Odnowa w Duchu 
Świętym; 2. Duch Święty a charyzmat oblacki.



Świętej, został zesłany z wysoka każde-
mu chrześcijaninowi przez Słowo, które 
Go obiecało. Zstąpiwszy na Apostołów 
i Maryję w dniu Pięćdziesiątnicy, dzi-
siaj na nowo zstępuje na swój Kościół. 
Udziela się poprzez sakramenty, mod-
litwę i przez takie środki jak: pomoc 
i przykład innych chrześcijan, czytanie 
duchowne czy profesja zakonna.

Stara się On zamieszkać z mocą w ser-
cu człowieka wierzącego i znajduje w nim 
nawet „swą rozkosz”2. „Duch Święty, cią-
gle płodny i mnożący w nieskończoność 
swoje dobrodziejstwa, zstępuje dziś zno-
wu, tak jak niegdyś, z wszystkimi swymi 
darami do dusz dostatecznie uszczęśli-
wionych tym, że zajmują się przygotowy-
waniem Mu mieszkania”3. Zamieszkuje 
On w pełni duszę oraz ciało. Napełnia 
człowieka swoją mocą, przyodziewa go, 
a czasem otacza „jak płaszczem”4. 

Według wyrażenia proroka Izajasza 
Duch Boży „spoczywa” na wierzącym, 
aby go napełnić miłością Zbawiciela i 
posłać na głoszenie Ewangelii ubogim5.

Duch Święty nie zadowala się sa-
mym zamieszkaniem w sercach, lecz 
chce być ich „absolutnym panem” oraz 
działa, mnożąc swoje dobrodziejstwa 
i dokonując cudów. W ludziach wielko-
dusznych Jego działanie przybiera nie-
zwykle bogate i zróżnicowane kształty.

Oto niektóre przykłady tego dzia-
łania Ducha Świętego zebrane niczym 
okruchy z pism Eugeniusza de Mazeno-
da.

Duch Święty odnawia człowieka, 
stwarzając nowy świat; świat światło-
ści, prawdy i jedności. W czasach Apo-
stołów odnowił oblicze ziemi i „doko-
nuje na tym świecie jakby powtórne-
go stworzenia”6. Jego przemieniające 
działanie ożywia człowieka, odradza go 
i uświęca. „[...] kiedy Duch Boży tchnie, 
pozwala przebyć drogę w krótkim cza-
sie [...]”7. 

Po wielekroć Założyciel powraca 
do faktu, że Duch Pański nas inspiruje. 

Inspiruje sam Kościół oraz wszystkich 
jego wiernych. W szczególny sposób 
inspiruje decyzje papieża, którego sam 
ustanowił następcą Piotra. Wszystkie 
poruszenia serca Maryi Dziewicy są na-
tchnione przez Ducha Świętego; wszak 
spoczywa On na Niej i napełnia swymi 
łaskami. Niekiedy Założyciel pisze do 
swoich korespondentów zdania podobne 
do następujących: „[...] to Duch Świę-
ty natchnął cię w tym, co tak słusznie 
mi mówisz [...]”8; „Idź za natchnieniem 
Bożym i, żyjąc w sposób naprawdę bu-
dujący, udowodnij, iż pochodzi ono od 
Niego”9.

On sam – co wynika zwłaszcza z jego 
notatek rekolekcyjnych – jest w pełni 
świadom, że otrzymuje Boże natchnie-
nia i gorąco pragnie zawsze być im wier-
nym.

Duch Święty inspiruje porusze-
nia serca, myśli, słowa, decyzje, środ-
ki niezbędne do zrealizowania pewnych 
przedsięwzięć i postanowienia. Pewnego 
dnia Założyciel zwierza się ojcu Antoi-
ne’owi Mouchette’owi: „Dobrze wiesz, 
że w czasie rekolekcji sam Duch Świę-
ty inspiruje postanowienia i On również 
sprawia, że podyktowane przez Niego 
zamysły kończą się powodzeniem”10. 

Przepowiadanie misjonarzy musi być 
natchnione przez Ducha Świętego: „[...] 
nawrócenia dusz dokonacie kazaniami 
prostymi i niezbyt wyszukanymi, lecz 
natchnionymi przez Ducha Bożego, któ-
ry nie wyraża się w krągłych zdaniach 
i pięknym języku mówców”11.

Wspomnijmy jeszcze o kilku innych 
przejawach działania Ducha Świętego. 
Jest On Duchem prawdy i nieustannie 
udziela światła i jasności tym, którzy Go 
o to proszą. Tych, na których zstępuje, 
rozpala ogniem swojej miłości i napeł-
nia miłością Jezusa Chrystusa Zbawicie-
la. Według słów świętego Pawła z  Listu 
do Rzymian, przychodzi On modlić się 
w ich sercach „w błaganiach, których 
nie można wyrazić słowami”12. Niekie-
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dy z mocą „prostuje” to, co potrzebuje 
podźwignięcia. I wreszcie – do czego 
powrócimy później – Duch Święty po-
dobnie jak Jezus Chrystus udziela misji 
do służby Królestwu Bożemu.

 2. DARY DUCHA ŚWIĘTEGO

Kiedy Duch Święty zstępuje na czło-
wieka – zwłaszcza poprzez sakrament 
bierzmowania i kapłaństwa – zawsze 
towarzyszą Mu Jego dary. Eugeniusz 
dobrze znał rozpowszechnioną w jego 
czasach naukę o darach Ducha Święte-
go. Przy niektórych okazjach ukazuje 
on w swoich pismach konkretny wpływ 
tych darów zarówno na jego własne ży-
cie, jak i na życie chrześcijan oraz misjo-
narzy oblatów.

Już w 1811 roku, podczas poby-
tu w seminarium Świętego Sulpicjusza, 
wygłosił konferencję na temat daru bo-
jaźni Bożej według Wielkiego Katechi-
zmu. Mówi w niej nie o „bojaźni niewol-
niczej”, ale o „tej synowskiej bojaźni, 
bezcennym darze Ducha Świętego, da-
rze, który otrzymaliście z Jego szczod-
rej ręki i który wypada wam tylko trosk-
liwie pielęgnować w swoich duszach”13. 
Jest to habitualna sprawność pozwalają-
ca człowiekowi trwać wobec Majesta-
tu Bożego z szacunkiem, poddaniem się 
Jego woli i odrzuceniem wszystkiego, 
co może Mu się nie podobać. Następnie 
Eugeniusz opisuje skutki, jakie powo-
duje ten dar, który uważa za podstawę 
wszystkich pozostałych.

Dar męstwa udzielany jest w chwili 
bierzmowania, ale jeszcze bardziej przy 
święceniach: subdiakonatu, diakonatu, 
kapłaństwa i biskupstwa. Męstwo pły-
nące od Ducha Świętego jest niezbędne 
w obliczu trudności posługiwania.

W liście Założyciela do misjonarza 
w Afryce Południowej, ojca François Le 
Bihana, znajdujemy inny przykład da-
rów Ducha Świętego uobecniających się 
w pracy misyjnej: „Przyznaję, że nieła-

two musi być nauczyć się języka wa-
szych Kafrów, ale wiesz, że nasi misjo-
narze zawsze po trosze uczestniczą w cu-
dzie Pięćdziesiątnicy. Wzywaj zatem 
Ducha Świętego, aby dopełnił tego, co 
nie było ci udzielone w pełni w dniu 
bierzmowania. Otrzymałeś wówczas za-
rodek wiedzy, która musi się teraz w to-
bie rozwinąć dla służby Bożej i zbawie-
nia dusz”14.

O darze pobożności jest wzmian-
ka w liście do ojca J. B. Molinariego 
w Ajaccio. Założyciel pisze mu: „[...] 
proś Boga nieustannie o dar pobożno-
ści, którego ci brakuje. Pietas ad omnia 
utilis est; wraz z pobożnością osiągniesz 
całą resztę [...]”15. I wreszcie dar mądro-
ści jest wspomniany z darem męstwa 
w liście pasterskim z 20 marca 1848 
roku16.

 3. JAK DZIAŁA DUCH ŚWIĘTY?

Na podstawie  różnych wyrażeń, któ-
rych używa Założyciel, można wywnios-
kować, jak postrzega on sposób działa-
nia Ducha Świętego.

Duch Święty działa łagodnie i z na-
maszczeniem; Jego natchnienia i prze-
kazy są spokojne i łagodne. Jest On na-
prawdę Parakletem, Pocieszycielem. Po-
trafi na przykład łagodnie przemawiać
do serc kapłanów, których wzywa na re-
kolekcyjną samotność17. Zdarza się, że 
Jego przekazy są odczuwane przez Eu-
geniusza w sposób namacalny, jak pod-
czas jego święceń biskupich18 lub cza-
sem podczas udzielania sakramentu 
bierzmowania19. 

Nie przeszkadza to Duchowi Święte-
mu działać z mocą i potęgą. Jego dzia-
łanie zawsze jest skuteczne, a czasem 
nie ma sposobu, by uciec przed Jego na-
tchnieniami.

Do znamion Jego działania nale-
żą także obfitość i pełnia20. Mnoży On 
w nieskończoność swoje dobrodziejstwa 
jak niewyczerpane źródło.
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Działanie Ducha Świętego jest cał-
kowicie darmowe i wolne: „[...] Spiri-
tus ubi vult spirat”21. Wybiera On, kogo 
zechce, aby go napełnić swymi darami 
i uczynić narzędziem swoich łask.

 4. DUCH ŚWIĘTY A KOŚCIÓŁ

Jak nam wiadomo, miłość i służba 
Kościołowi odgrywają pierwszoplano-
wą rolę w duchowym doświadczeniu 
Eugeniusza de Mazenoda. To właśnie 
widok ran zadanych Kościołowi, „temu 
wspaniałemu dziedzictwu Zbawiciela, 
nabytemu przez Niego za cenę Krwi”22, 
pobudził Eugeniusza do pójścia ślada-
mi Chrystusa i zgromadzenia współto-
warzyszy, aby pracować nad odbudową 
Kościoła spustoszonego przez rewolu-
cję i jej następstwa. Nie powinien zatem 
dziwić fakt, iż dostrzega on podstawową 
i witalną więź Ducha Świętego z Koś-
ciołem.

We wspaniałym liście pasterskim 
o Kościele z 1860 roku Eugeniusz 
stwierdza, że obiecany przez Zbawicie-
la Duch Święty jest duszą Kościoła i że 
to On jednoczy Kościół-Oblubienicę 
z Jezusem Chrystusem. „Przeto z nim 
(Kościołem) wiąże się nierozerwalnie 
obiecany przez Zbawiciela Duch Świę-
ty, żeby być niejako jego duszą, aby go 
pobudzać, oświecać, prowadzić, wspie-
rać i dokonywać w nim wielkich dzieł 
Boga, Magnalia Dei (Dz 2, 11)”23. „Ta 
święta i nieskalana Oblubienica, niero-
zerwalnie zjednoczona z Jezusem Chry-
stusem za cenę Jego Krwi i przez Ducha 
Świętego, nosi w swym łonie mnóstwo 
dzieci [...]”24.

Już pod koniec czasów seminaryj-
nych w Paryżu, kiedy nauczał katechi-
zmu, Eugeniusz mówił, iż między wier-
nymi Kościoła istnieje „tak ścisłe zjed-
noczenie, że stanowią oni jedno ciało, 
którego duszą jest Duch Święty”25. 
W czasie podróży do Algieru w 1842 
roku zapisuje w dzienniku: „Przy takich 

okazjach odczuwa się wartość przyna-
leżności do tej samej rodziny, natchnio-
nej przez Ducha Świętego, który przeka-
zuje swe Boskie działanie wszystkim 
członkom ciała, którego głową jest Jezus 
Chrystus”26.

Chrześcijanie, ochrzczeni w tym sa-
mym Duchu Świętym, stają się członka-
mi Ciała Chrystusowego i doznają w so-
bie działania Ducha Świętego, aby żyć 
w wielkiej jedności wiary i miłości.

Duch ożywia cały Kościół: inspi-
ruje go, oświeca, modli się w nim, kie-
ruje i dokonuje w nim cudów Bożych. 
Jest obecny w sakramentach Kościoła, 
w jego liturgii, w świętach i, oczywiście, 
w jego posłannictwie.

 5. DUCH ŚWIĘTY W OSOBACH PAPIEŻA 
I BISKUPÓW

Powiedziano o Eugeniuszu de Maze-
nodzie, że był człowiekiem papieża i bi-
skupów. Można to bardzo dobrze zrozu-
mieć w świetle jego przekonań o działa-
niu Ducha Świętego w osobie Najwyż-
szego Pasterza oraz biskupów.

W 1847 roku, w chwili wyboru Piu-
sa IX, Eugeniusz robi aluzję do Ducha 
Pocieszyciela, który przyszedł „doko-
nać swego wyboru” nowego papieża 
ku zaskoczeniu „świata katolickiego”27. 
Ten sam Duch Święty inspiruje następcę 
Piotra i prowadzi go w jego decyzjach, 
zwłaszcza gdy chodzi o nieomylne orze-
czenia dogmatyczne. Przewidując ogło-
szenie dogmatu o Niepokalanym Poczę-
ciu w 1854 roku, biskup Marsylii pisze 
do Ojca Świetego i mówi o „decyzji, jaką 
Duch Święty złoży na Twych świętych 
wargach”28. Papież wiedziony przez Du-
cha Świętego zasięgnął rady całego epi-
skopatu, a teraz ten sam Duch podsunie 
mu ostateczne rozstrzygnięcie. Ósmego 
grudnia 1854 roku, opisując uroczystość 
ogłoszenia dogmatu, biskup de Mazenod 
notuje w dzienniku: „Wówczas Najwyż-
szy Pasterz, doprawdy Summus Ponti-
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fex, afflante Spiritu Sancto, wstając, wy-
głosił nieomylne orzeczenie [...] w chwi-
li, w której wypowiadał nieomylne sło-
wa, jakie Duch Świętego złożył na jego 
wargach”29.

Jeśli chodzi o biskupów, to otrzyma-
li oni władzę od samego Ducha Święte-
go i zostali przezeń ustanowieni dla kie-
rowania Kościołem. To głębokie prze-
świadczenie zasadza się na słowach 
świętego Pawła z Dziejów Apostolskich 
20, 28: „Uważajcie na samych siebie i na 
całe stado, w którym Duch Święty usta-
nowił was biskupami, abyście kierowali 
Kościołem Boga, który On nabył własną 
krwią”30. Biskup de Mazenod powołuje 
się na ten ustęp Dziejów Apostolskich 
w kazaniu wygłoszonym na zakończe-
nie synodu prowincjalnego 23 wrześ-
nia 1850 roku31. Ponownie robi do niego 
aluzję w 1854 roku, w akcie promulgacji 
statutów synodalnych: „Wszyscy coraz 
lepiej będą rozumieć, że ta władza jest 
władzą Ducha Świętego, który ustano-
wił biskupów, aby kierowali Kościołem 
Boga [...]”32.

Eugeniusz mocno wierzy, że Duch 
Święty natchnął decyzje soborów Koś-
cioła powszechnego i że jest rów-
nież obecny oraz działa na synodach 
prowincjalnych33.

Ta garść refleksji i cytatów pozwa-
la nam lepiej zrozumieć wielki i głębo-
ki szacunek, jaki Eugeniusz de Maze-
nod zawsze żywił do Kościoła, ożywia-
nej przez Ducha Świętego Oblubienicy 
Jezusa Chrystusa, jak również do oso-
by papieża i jego współpracowników bi-
skupów, następców Apostołów.

 6. DUCH ŚWIĘTY A SAKRAMENTY

Sakramenty Kościoła są szczególnie 
uprzywilejowanym, choć nie jedynym 
miejscem przyjmowania Ducha Święte-
go. Eugeniusz najobszerniej mówi o Du-
chu Świętym właśnie w związku z sakra-
mentami, zwłaszcza z bierzmowaniem 

i święceniami. Najdłuższy tekst traktu-
jący o Duchu Świętym pochodzi z re-
kolekcji przygotowawczych do święceń 
biskupich34, kiedy to Eugeniusz przygo-
towywał się do otrzymania nowego na-
maszczenia Duchem Świętym.

 a. Bierzmowanie

Młody Eugeniusz przyjął sakrament 
bierzmowania w wieku dziewięciu lat 
w 1792 roku w Turynie, z rąk kardyna-
ła Costy. Jego biografowie przytaczają 
wydarzenie, jakie miało miejsce pomię-
dzy Pierwszą Komunią Świętą a bierz-
mowaniem, to znaczy w okresie od 
Wielkiego Czwartku do święta Trójcy 
Świętej. Jego rodzice zdecydowali się 
na chirurgiczne usunięcie kaszaka, ja-
kiego miał od urodzenia w rogu lewego 
oka. Otóż, kiedy rozłożono przed nim 
narzędzia lekarskie, Eugeniusz przera-
ził się i wycofał. „Zupełnie zmiesza-
ny, Eugeniusz wszedł do swojego po-
koju i w porywie gorliwości upadł na 
kolana, aby wzywać naszego Pana Je-
zusa Chrystusa, do którego prawdo-
podobnie wcześniej się nie pomodlił. 
Jak nam opowiadał, zwrócił się wtedy 
z wielką ufnością do Ducha Świętego. 
Ta żarliwa modlitwa była miła Panu, bo 
chłopiec zaraz się podniósł z nową od-
wagą i wchodząc do apartamentu ojca 
rektora, poprosił go o przywołanie le-
karza, zdecydowany na poddanie się 
operacji niezależnie od tego, jak mia-
łaby ona być bolesna [...]. Nadprzyro-
dzona moc, jaką Eugeniusz otrzymał 
od Ducha Świętego za sprawą modli-
twy, objawiła się nie tylko w postano-
wieniu poddania się operacji, ale rów-
nież w męstwie, jakie przez cały czas 
go nie opuszczało: ani razu nie krzyk-
nął ani się nie uskarżał”35. 

Stwierdzamy zatem, że od młodości, 
już przed przyjęciem bierzmowania, Eu-
geniusz odznaczał się wrażliwością na 
działanie Ducha Świętego i modlił się do 
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Niego z ufnością o otrzymanie męstwa 
i siły w bardzo konkretnej sytuacji.

Jako biskup Założyciel głęboko weź-
mie sobie do serca misję „udzielania Du-
cha Świętego” wiernym poprzez sakra-
ment bierzmowania. W następstwie re-
wolucji wielka liczba chrześcijan w róż-
nym wieku nie otrzymała tego sakra-
mentu. „[...] spełniam (sic!) swój obo-
wiązek – pisze w liście pasterskim z 1844 
roku – udając się za każdym razem, aby 
udzielić Ducha Świętego tym spośród 
nich, którzy zaniedbali dotąd przyjęcie 
sakramentu bierzmowania [...]”36. Jego 
dziennik odsłania nam fakt, iż w niektó-
re dni bierzmował dużą liczbę osób, aż 
do 1600 w dniu 27 maja 1858 roku, 
a więc zaledwie trzy lata przed śmiercią37. 
Na bierzmowanie w swojej prywatnej 
kaplicy przeznaczał poniedziałki, ale 
rzeczywiście był proszony o udzielenie 
tego sakramentu niemal codziennie38. 

Jak się jednak wydaje, nie było to dla 
niego ciężarem, lecz radością: „[...] Co 
za szczęścia doznaję, mogąc udzielać 
Ducha Świętego tylu biednym duszom 
mającym zarówno obowiązek, jak i po-
trzebę Jego przyjęcia”39.

Niekiedy biskup de Mazenod w spo-
sób namacalny doświadcza obecności 
Ducha Świętego w momencie udziela-
nia bierzmowania. Dnia 28 lutego 1844 
roku notuje w dzienniku: „Czyż trzeba 
ognistych języków, żeby dostrzec obec-
ność Ducha Świętego? Przy tych oka-
zjach Jego obecność jest dla mnie na-
macalna i tak jestem nią przeniknięty, 
iż nie jestem w stanie opanować swe-
go wzruszenia. Muszę zadawać sobie 
gwałt, żeby nie płakać z radości, a mimo 
moich wysiłków niechciane łzy zdra-
dzają przejmujące mnie uczucie, które 
jest przeobfite w pełnym znaczeniu tego 
wyrazu!”40

Jeszcze w 1858 roku, a więc w wie-
ku 76 lat, intensywnie przeżywa udzie-
lanie bierzmowania: „Jest to doprawdy 
łaską, jakiej udziela mi dobry Bóg, kie-

dy jestem wzywany do udzielenia Du-
cha Świętego. Uważam się za cudotwór-
cę, który siłą Bożej wszechmocy doko-
nuje tylu cudów, ile bierzmuję dzieci. 
To właśnie pomaga mi wytrwać w sku-
pieniu i gorliwości podczas długich go-
dzin trwania tej zachwycającej ceremo-
nii zbiorowego bierzmowania. Doznało 
jej tego samego dnia 900 dziewcząt, któ-
re wybierzmowałem po południu w cią-
gu trzech godzin. Tysiączne dzięki nie-
chaj będą za to Bogu Ojcu i Jego Syno-
wi Jezusowi Chrystusowi, sprawcy tych 
wszystkich cudów, oraz Duchowi Świę-
temu, który w ten sposób udziela się du-
szom dla ich większego uświęcenia”41.

Przystępującym do tego sakramentu 
niestrudzenie stara się wyjaśnić piękno 
i skuteczność darów Ducha Świętego, 
jakie otrzymują.

Częste, niejednokrotnie codzienne 
udzielanie tego sakramentu, który Zało-
życiel uważa za akt miłości Ducha Świę-
tego, niewątpliwie głęboko naznaczyło 
życie duchowe biskupa Marsylii.

 b. Święcenia

W tekstach Założyciela znajdujemy 
bardzo ścisły związek pomiędzy sakra-
mentem święceń i zstąpieniem Ducha 
Świętego z Jego darami.

W przeddzień przyjęcia niższych 
święceń pisze do matki: „Przyjmując 
posługę lektoratu, otrzymuje się władzę 
czytania w świątyni Pisma Świętego i in-
nych ksiąg kościelnych oraz łaskę Ducha 
Świętego, żeby to dobrze czynić”42.

W konferencji wygłoszonej w dniu 
swoich święceń na subdiakona stwier-
dza, że nowo wyświęceni „[...] byli nie-
jako zatopieni w niebiańskiej rosie prze-
obfitych darów Ducha Uświęciciela
[...]”43.

Eugeniusz często łączył diakonat 
z darem męstwa. Drugiego marca 1811 
roku pisze do matki: „Wiesz, co święty 
Paweł mówi o chrześcijanach i o samym 
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sobie: że nie otrzymali oni ducha bojaź-
ni; przeciwnie, przez przyjęcie diakona-
tu został nam udzielony Duch Święty ad 
robur, to znaczy, żeby nas zahartować 
przeciwko wszelkiemu rodzajowi bojaź-
ni i słabości. Został wtedy wylany w na-
szych duszach jakby wzmacniający ole-
jek i, jeśli nie postawimy mu przeszkody 
poprzez nasze grzechy, powinien on wy-
wrzeć skutek, bo nie na próżno spoczął 
na nas Duch Święty”44.

W kwietniu 1824 roku gratuluje 
scholastykowi Barthélemy’emu Ber-
nardowi przyjęcia diakonatu i konty-
nuuje: „Wyróżniającym rysem diakona 
jest gorliwość. Otrzymał on ducha mę-
stwa najpierw dla siebie, dla własne-
go uświęcenia i udoskonalenia swej du-
szy, a następnie dla zwalczania nieprzy-
jaciół Boga i odpędzania demona z ową 
nadprzyrodzoną mocą, która pochodzi 
z wysoka”45.

Święcenia kapłańskie udzielają peł-
ni Ducha Świętego i wymagają wielkiej 
wierności wobec Jego najmniejszych po-
ruszeń. Oto, jak Eugeniusz wyraża się na 
początku rekolekcji przygotowujących 
do kapłaństwa: „Obym mógł wykorzy-
stać łaskę upodobania, jakiej dostępu-
ję, i korzystać z niej, aby oczyścić swą 
duszę i całkowicie opróżnić swoje serce 
ze stworzeń, tak żeby Duch Święty, nie 
znajdując już przeszkód dla swego Bo-
skiego działania, spoczął na mnie w ca-
łej pełni, wypełniając wszystko we mnie 
miłością Jezusa Chrystusa, mego Zbawi-
ciela, abym już żył i oddychał tylko dla 
Niego, abym się wyniszczał w Jego mi-
łości, służąc Mu i przyczyniając się do 
poznania, jak bardzo jest godzien miło-
ści [...]”46.

Biskup de Mazenod udzielił sakra-
mentu kapłaństwa znacznej liczbie ob-
latów i księży diecezjalnych. Nałożenie 
rąk było dla niego ustanowieniem wię-
zi duchowego ojcostwa z nowo wyświę-
conym poprzez udzielenie Ducha Świę-
tego. W dzienniku, pod datą 25 marca 

1837 roku, przypomina pierwsze świę-
cenia, jakich udzielił: „Czyż mogę wspo-
minać bez wzruszenia, że pierwocinami 
mojej biskupiej płodności był bezcenny 
ojciec Casimir Aubert, któremu pierw-
szemu nałożyłem ręce [...]? Wydawało 
mi się, że przekazywałem mu własne-
go ducha, że moja dusza nabrzmiewała 
przelewającą się miłością, miłością nad-
przyrodzoną, która z kolei tworzyła coś 
nadludzkiego. Wydaje mi się, iż mogłem 
powtórzyć za naszym Boskim Mistrzem, 
że moc ze mnie wychodziła i czułem to 
[...]. Cud ten dokonuje się przy każdych 
święceniach, jakich udzielam [...]”47.

Szczytowym momentem relacji Zało-
życiela z  Duchem Świętym były niewątp-
liwie święcenia biskupie. Jasno ukazują 
to zapiski z poprzedzających je rekolek-
cji. Zastanawia się on najpierw nad od-
powiedzią, jakiej udzielił na prowadze-
nie przez Ducha Świętego od chwili swo-
ich święceń. Następnie daje wyraz bez-
granicznej ufności w miłosierdzie Boże 
w nadziei, że Duch Ożywiciel, którego 
ma otrzymać, udoskonali go, jak mówi, 
„[...] abym się stał naprawdę mężem jego 
prawicy, Eliaszem Kościoła, pomazań-
cem Pana, kapłanem według obrządku 
Melchizedeka, mającym na uwadze tyl-
ko to, żeby się podobać Bogu, wypełnia-
jąc wszystkie obowiązki mego posługi-
wania dla zbudowania Kościoła, zbawie-
nia dusz i własnego uświęcenia”48.

Następnie długo zatrzymuje się nad 
słowami Pontyfikału: Accipe Spiritum 
Sanctum. „[...] rozważaj te słowa – pi-
sze – i staraj się najdoskonalej jak tyl-
ko możesz zrozumieć, co one oznaczają. 
To już nie tylko ad robur, jak za pierw-
szym razem przy diakonacie ani też nie 
tylko jak przy kapłaństwie, dla odpusz-
czania lub zatrzymywania grzechów 
[…]. Już to było wiele, aż nazbyt wiele. 
Ale tym razem jest to dla wyniesienia do 
godności biskupiej […], po to, aby być 
namaszczonym i konsekrowanym in or-
dine Pontificali, aby mieć udział w tro-
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sce o Kościoły, aby z kolei udzielać Du-
cha Świętego dla przyczyniania się do 
utrwalenia kapłaństwa w Kościele Je-
zusa Chrystusa, aby sądzić, wyjaśniać, 
zachowywać, porządkować, ofiarować,
chrzcić i bierzmować […]”49.

„Niechaj święte namaszczenie ogarnie 
całą jego osobę […]. Niech zostanie we-
wnętrznie napełniony mocą Ducha Świę-
tego, niech poniekąd będzie jakby przy-
odziany i otulony niczym płaszczem”50.

„Sit sermo ejus, et praedicatio, non 
in presuasibilibus humanae sapientiae 
verbis, sed in ostensione Spiritus et vir-
tutis. Cudowna lekcja, jaką lubię odnaj-
dywać tutaj po rozważeniu jej u święte-
go Pawła i umieszczonej w innej, dro-
giej mi z wielu względów księdze”51. 
Jest to bardzo jasna aluzja do owego 
ulubionego przekonania, jakie zalecił 
w pierwszej Regule Misjonarzy Prowan-
sji z 1818 roku: głosić Jezusa Chrystusa, 
i to Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, 
nie w ludzkiej elokwencji, ale w mocy 
Ducha, który działa w naszej słabości52.

Nowy biskup wychodzi z tych reko-
lekcji oraz ze święceń biskupich z wy-
ostrzoną świadomością, iż „przez miło-
sierdzie Boże stałem się całkowicie in-
nym. Jaśniej dostrzegam moje powin-
ności i wydaje mi się, że wraz z Du-
chem Świętym otrzymałem skuteczną 
wolę wiernego ich wypełniania. Obraza 
Boga? Co mówię? Myśl o dobrowolnym 
zasmuceniu Ducha Świętego wydaje mi 
się odtąd niemożliwą potwornością”53. 
Słowa te niedwuznacznie wyrażają do-
niosłość tego doświadczenia dla Zało-
życiela i jego bardzo osobistą łączność 
z Duchem Świętym.

 c. Inne sakramenty

Teksty dotyczące obecności Ducha 
Świętego w innych sakramentach są 
rzadsze i można to zrozumieć.

Chrzest jest odnową z wody i Du-
cha Świętego, niezbędną do tego, aby 

móc wejść do Królestwa Niebieskiego. 
„Wszyscyśmy bowiem w jednym Du-
chu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] 
jedno Ciało (1 Kor 12, 13), wraz z Nim 
my wszyscy jesteśmy tylko członka-
mi Jego ciała”54. „Cała tajemnica odro-
dzenia człowieka z wody i z Ducha (J 3, 
5), będąca tajemnicą duchowego zmar-
twychwstania przez chrzest jest wspa-
niale przedstawiona w modlitwach i ob-
rzędach tej ceremonii”55.

Znajdujemy co najmniej jedną 
wzmiankę o roli Ducha Świętego w sa-
kramencie małżeństwa56 i jedną o Jego 
obecności w sakramencie chorych, który 
Eugeniusz nazywa „namaszczeniem Du-
cha Świętego”57.

 7. DUCH ŚWIĘTY A MISJA

Duch Święty jest również u począt-
ku i w centrum posłannictwa Kościoła. 
Jest to przeświadczenie bardzo drogie 
sercu Założyciela, którego charyzmat 
jest w istocie apostolski i misyjny. Nie 
przedstawiając syntezy tego tematu, czę-
sto czyni do niego aluzje w swoich pis-
mach, bądź to mówiąc o samym sobie, 
bądź to opisując działalność misjonarzy.

Zestawiając te krótkie fragmenty, 
można dostrzec znaczenie, jakie dla mi-
sji ma w oczach Eugeniusza Duch Świę-
ty. Można by nawet wyprowadzić z nich 
niezwykle płodne zasady duchowe dla 
zwartej doktryny o prawdziwie ducho-
wym działaniu w życiu oblata misjona-
rza.

Wielokrotnie Założyciel przypomina, 
że w dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty 
cudownie zstąpił na Apostołów, aby ich 
rozpalić swoją miłością i posłać na pod-
bój świata. Nie waha się twierdzić, że 
Pięćdziesiątnica z wszystkimi swymi cu-
dami jest dzisiaj kontynuowana w pracy 
misjonarzy. Pewność tę widzimy u niego 
od czasów seminaryjnych aż do końca. 
W konferencji z 1811 roku przywołuje 
na pamięć „cudowne zstąpienie Ducha 
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Świętego na Apostołów zgromadzonych 
z Maryją oraz innymi uczniami w wie-
czerniku”. „Musieliście odczuć – mówi 
dalej – iż nie chodziło tylko o uroczy-
ste obchodzenie wspomnienia chwaleb-
nego okresu, bo z pewnością uczestni-
czyliście w tych samych łaskach, jakie 
zostały rozlane na zgromadzonych ucz-
niów […]”58.

W 1817 roku Założyciel pisze do 
ojca Henry’ego Tempiera w sprawie no-
wych nowicjuszy: „Nie powinni tracić 
z oczu prawdy [...], że wszelkie ich dzia-
łanie winno się rozwijać w takiej dyspo-
zycji, jaką mieli Apostołowie, kiedy 
w wieczerniku oczekiwali, aż zstąpi 
Duch Święty, aby, rozpalając ich swoją 
miłością, dać znak do wyruszenia na 
podbój świata itd.”59

Nieco później, stwierdzając niezwy-
kłe rzeczy dokonywane przez misjonarzy 
w Ameryce, na Cejlonie, w Afryce i gdzie 
indziej, pisze do ojca Bihana: „[…] wiesz, 
że nasi misjonarze zawsze uczestniczą po 
trosze w cudzie Pięćdziesiątnicy”60.

Założyciel zachęca ojca Pascala Ri-
carda, którego wyznaczył na misje w Ore-
gonie: „Nie mówię ci nic o wspaniałości, 
jaką w świetle wiary jaśnieje posługa, 
którą będziesz wypełniał. Trzeba się cof-
nąć do kolebki chrześcijaństwa, żeby zna-
leźć coś podobnego. Zostałeś przyłączo-
ny do apostoła (idzie o biskupa Blanche-
ta) i te same cuda, jakie się dokonały za 
sprawą pierwszych uczniów Jezusa Chry-
stusa, za naszych dni będą się odnawiać 
przez was, moje drogie dzieci, które 
Opatrzność wybrała spomiędzy tylu in-
nych do głoszenia dobrej nowiny [...]. 
Oto prawdziwe apostolstwo odnawiające 
się w naszych czasach”61.

Założyciel podziwia apostolat ojca 
Henri’ego Farauda nad Czerwoną Rze-
ką: „Ale także jakąż nagrodą już na 
tym świecie są niezwykłe dzieła doko-
nywane dzięki twojej posłudze. Trzeba 
się cofnąć do pierwszego kazania świę-
tego Piotra, aby znaleźć coś podobne-

go. Jesteś apostołem, tak jak on, posła-
nym, aby głosić Dobrą Nowinę tym na-
rodom, [...], pierwszym, który im mówi 
o Bogu,  i daje im poznać Jezusa Zba-
wiciela, pokazuje im drogę prowadzącą 
do zbawienia i odradza je w świętych 
wodach chrztu. Jesteś tak uprzywilejo-
wany pośród braci w Kościele Bożym, 
który Cię wybrał do dokonywania tych 
cudów, że trzeba by przed Tobą upaść 
na twarz”62.

Duch Święty, który zstąpił na Pio-
tra i Apostołów w początkach Kościoła, 
aby ich posłać na podbój świata, nadal 
napełnia serca oblatów miłością i gor-
liwością, aby dzisiaj głosili Ewange-
lię i dokonywali cudów. Pięćdziesiątni-
ca trwa codziennie w posłudze misjona-
rzy. Ci ostatni przyczyniają się do nadej-
ścia nowego stworzenia dokonywanego 
przez Ducha Świętego, który odnawia 
oblicze ziemi.

Powyższe rozważania łączą się z 
przewodnią myślą Założyciela, według 
której oblaci są „mężami apostolskimi”, 
kroczącymi śladami Apostołów, swych 
pierwszych ojców63. Kroczyć „ślada-
mi Apostołów” oznacza naśladować ich 
cnoty, ale także tak jak oni przyjąć Du-
cha Pięćdziesiątnicy. „Powinni oni wie-
dzieć, że ich posługa jest kontynuacją 
posługi apostolskiej i że nie chodzi o nic 
mniejszego niż o czynienie cudów”64. 
W 1819 roku Założyciel pisze do mło-
dego księdza Josepha Augustina Viguie-
ra, aby go zachęcić do przyłączenia się 
do Misjonarzy Prowansji: „Misjonarz, 
będąc właściwie powołanym do posłu-
gi apostolskiej, musi dążyć do doskona-
łości. Pan przeznacza go do ponawiania 
wśród współczesnych mu ludzi cudów 
dokonanych niegdyś przez pierwszych 
zwiastunów Ewangelii. Musi zatem po-
dążać ich śladami głęboko przekonany, 
że cuda, jakich ma dokonać, nie są skut-
kiem jego krasomówstwa, lecz udziela-
jącej się przez niego łaski Wszechmoc-
nego [...]”65.
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Wobec trudności ich posługi Zało-
życiel napomina misjonarzy z wikaria-
tu Colombo: „Waszym przeznaczeniem 
jest być apostołami, pielęgnujcie zatem 
w sercu święty ogień rozpalany w nim 
przez Ducha Świętego”66.

Przyjrzyjmy się teraz bardziej szcze-
gółowo, w jaki sposób Duch Święty dzia-
ła w posłudze Eugeniusza i oblatów.

Powołanie apostolskie jest wyborem 
darmowym, pochodzącym jedynie z Bo-
żego miłosierdzia. Eugeniusz niekiedy 
łączy to powołanie z Duchem Świętym. 
Przebywając w seminarium Świętego 
Sulpicjusza, daje matce do zrozumienia, 
iż jest „silnie pobudzany przez Ducha 
Bożego do naśladowania czynnego ży-
cia Jezusa Chrystusa przez nauczanie lu-
dów Jego Boskiej nauki [...]”67. Podczas 
rekolekcji w maju 1824 roku wspomina 
o wpływie, jaki wywarła na niego przed 
ośmiu czy dziewięciu laty lektura ży-
wota błogosławionego Leonarda z Por-
to Maurizio. „[...] być może – pisze – że 
ta lektura bez mojej wiedzy przekazała 
mi ducha, który krótko potem, to znaczy 
po prawie trzech latach, skłonił mnie do 
pójścia tą samą drogą, a przynajmniej do 
wypełniania tej samej posługi, co on”68.

Kiedy Duch Święty wzywa kogoś do 
życia apostolskiego, udziela mu wszyst-
kiego, co jest konieczne. Założyciel za-
pewnia ojca Étienne’a Semerię: „Nie 
powołałeś sam siebie. Bóg udzieli ci 
wszystkiego, co potrzebne, aby dopro-
wadzić twoją barkę do dobrego portu. 
Powierz się Jego dobroci i Jego obiet-
nicom. Błagaj Go nieustannie o światło 
Jego Ducha Świętego i bez lęku krocz 
w imię Pana”69.

Duch Święty opanowuje więc czło-
wieka, napełnia go darami, jakich do-
maga się jego posługa, przyodziewa 
miłością i mocą, aby mógł przezwycię-
żać trudności. Pięknym przykładem ta-
kiego zawładnięcia przez Ducha Świę-
tego są święcenia biskupie de Mazeno-
da. Podczas rekolekcji przed święcenia-

mi biskupimi przyszły biskup oczekuje 
Ducha Ożywiciela, który go „udosko-
nali” i uczyni prawdziwym prorokiem, 
królem i kapłanem70. Duch Święty jesz-
cze bardziej otwiera jego serce na zada-
nia powszechne, udziela mu ducha Bo-
skiego Pasterza. „[...] namaszczony i po-
święcony [...] – pisze w zapiskach reko-
lekcyjnych – aby mieć udział w trosce 
o Kościoły [...]”71.

Duch Święty powierza następnie 
człowiekowi misję, podobnie jak Apo-
stołom przy wyjściu z wieczernika. 
W Instrukcji duszpasterskiej na temat 
misji z 1844 roku czytamy słowa przy-
pominające dewizę biskupa de Maze-
noda i oblatów: „[...] czuje się, że Duch 
Boży spoczął na nich, aby nieśli Ewan-
gelię ubogim (Iz 61, 1) [...]”72. Duch 
Święty, który buduje Kościół, posyła 
apostołów głosić dobrą nowinę i służyć 
Ludowi Bożemu.

W świetle powyższych rozważań in-
teresujące byłoby odczytanie kluczowe-
go ustępu Przedmowy do Konstytucji: 
„Jak bowiem postąpił nasz Pan Jezus 
Chrystus, gdy pragnął nawrócić świat? 
Wybrał pewną ilość apostołów i ucz-
niów, zaprawił ich do pobożności, na-
pełnił swoim duchem, a kiedy wykształ-
cił ich w swojej szkole, wysłał na pod-
bój świata [...]”73. Możliwe, że pisząc 
te słowa, Założyciel dostrzegał zwią-
zek, jaki istnieje między „duchem Jezu-
sa Chrystusa”, to znaczy pomiędzy jego 
sposobem myślenia, miłowania i dzia-
łania a Duchem Świętym, zesłanym 
przez Zbawiciela swoim uczniom po 
zmartwychwstaniu74.

Moc Ducha Świętego jest obecna 
przez cały czas posługiwania i w jego 
rozmaitych działaniach. Duch Święty 
pobudza kapłanów do głoszenia z mocą 
Słowa Bożego, do łamania duchowe-
go chleba w zastępstwie samego Jezu-
sa Chrystusa, do ukazywania, jak bardzo 
Zbawiciel godzien jest miłości, do nie-
ustannego obwieszczania Słowa, które 
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jest duchem i życiem zdolnym ożywić 
tych, co je przyjmują75.

Duch Święty jest natchnieniem 
i przewodnikiem we wszystkim: w 
udzielaniu chrztu i pozostałych sakra-
mentów, w różnych zmaganiach życia 
codziennego, na wszystkich płaszczy-
znach posługiwania.

To Jemu należy przypisać owocność 
życia misjonarskiego. Moc Ducha Uświę-
ciciela „wyraźnie jest związana z posługą 
tych mężów, których zadaniem jest wy-
pełnić wielki zamysł miłosierdzia”76. To 
właśnie tłumaczy owoce ich pracy i do-
konujące się cuda.

W młodości, podczas pobytu w We-
necji, Eugeniusz de Mazenod mógł ko-
rzystać z posługi prawdziwego apostoła. 
„Czy kiedykolwiek – notuje we wspo-
mnieniach rodzinnych – będę mógł wy-
starczająco podziękować nieskończenie 
dobremu Bogu za to, że udzielił mi ta-
kiej pomocy dokładnie w najbardziej 
niebezpiecznym momencie życia, w de-
cydującym dla mnie okresie, kiedy to 
przez męża Bożego w mej duszy przy-
gotowanej jego zręczną ręką i przez ła-
skę Ducha Świętego, którego on był na-
rzędziem, zostały założone fundamenty 
religii i pobożności, na których Boże mi-
łosierdzie wzniosło budowlę mego życia 
duchowego [...]”77.

Obecność Ducha Świętego w życiu 
męża apostolskiego wzywa go do dzia-
łania możliwie jak najbardziej pod wpły-
wem tegoż Ducha oraz do podtrzymy-
wania przez modlitwę i ustawiczną wier-
ność świętego ognia, który w nim się ża-
rzy.

 8. DUCH ŚWIĘTY A DZIEWICA MARYJA

W konferencji wygłoszonej w Pary-
żu w 1811 roku Eugeniusz przypomina 
„cudowne zstąpienie Ducha Świętego 
na Apostołów zgromadzonych z Maryją 
oraz innymi uczniami w wieczerniku”78. 
Potem dodaje, że ten sam Duch Święty 

ponownie zstępuje dzisiaj na tych, któ-
rzy chcą Go przyjąć, a my możemy do-
rzucić: tak jak ongiś na Maryję i Apo-
stołów.

Jako biskup w Święto Zwiastowania 
w 1837 roku opisuje to, co przeżył pod-
czas pierwszych święceń, których udzie-
lił ojcu Casimirowi Aubertowi: „Wyda-
wało mi się, że wraz z zstępującym na 
niego Duchem Świętym oraz mocą Naj-
wyższego, która miała osłonić całe jego 
jestestwo – bo do tego Boskiego działa-
nia, które, użyźniając duszę nowego ka-
płana, jakoś ją przemienia, można od-
nieść słowa Anioła skierowane do Matki 
Bożej – wydawało mi się, powtarzam, że 
udzielał mu się mój własny duch [...]”79.

W 1857 roku przy poświęceniu w 
Marsylii pomnika ku czci Niepokalane-
go Poczęcia biskup de Mazenod wspo-
mina o „sławnym obrazie Maryi Nie-
pokalanej, trzymającej w ręku symbol 
swej pierwotnej niewinności, podczas 
gdy Duch Święty spoczywa na jej ser-
cu, aby je napełnić swymi łaskami i na-
tchnąć je wszelkimi poruszeniami”80. 
Duch Święty spoczywa na sercu Maryi, 
napełnia je łaskami i inspiruje wszelkie 
poruszenia.

Duch Święty inspiruje także Kościół 
i papieża w akcie ogłoszenia dogma-
tu o Niepokalanym Poczęciu, akcie tak 
bardzo drogim sercu biskupa de Maze-
noda: „[...] kiedy Duch Święty nie tyl-
ko modli się w nim, jak zawsze w nie-
wymownych błaganiach, lecz także in-
spirując go i pobudzając do działania 
w sposób niesłychanie uroczysty, po-
zwala mu przyznać Najświętszej Dzie-
wicy wspaniałą i niezniszczalną ko-
ronę [...]”81. W tym samym liście pa-
sterskim biskup Marsylii stwierdza, że 
Duch Boży, który mieszka w „tych, co 
związali swe serce ze sprawami Bożymi 
[...], daje im ich zrozumienie, znają oni 
ogromną wartość tego wszystkiego, co 
jest drogie dla pobożności (w tym wy-
padku Niepokalanego Poczęcia) [...]”82. 
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W nieomylnym słowie papieża pod-
czas tego orzeczenia Eugeniusz dostrze-
ga jakby „iskrę [...] albo raczej promień 
Ducha Świętego, który zstępując z nie-
ba na Stolicę Świętą, natychmiast roz-
przestrzeni się aż do nas, aby pobudzić 
wszystkie serca”83.

 9. DUCH ŚWIĘTY A ZGROMADZENIE 
OBLATÓW

Sobór Watykański II uwypuklił rolę 
Ducha Świętego w charyzmatach, mię-
dzy innymi w charyzmatach założycieli 
oraz wspólnot zakonnych. Nie należy 
oczekiwać, że takie słownictwo znaj-
dziemy w XIX wieku u Eugeniusza de 
Mazenoda. Niemniej pozostaje faktem, 
iż założenie swej wspólnoty niewąt-
pliwie przypisuje on działaniu Ducha 
Świętego.

Widzieliśmy, jak Duch Święty po-
wołał go do życia apostolskiego i przy-
gotował do roli Założyciela. Powstanie 
wspólnoty Misjonarzy Prowansji przy-
pisuje on jakiemuś „dziwnie mocnemu 
poruszeniu”84. Słowo „Duch” jako ta-
kie nie pojawia się w tym wyrażeniu, 
ale wiadomo, że chodzi o szczególne na-
tchnienie Ducha Świętego85.

Również zredagowanie Reguły Za-
łożyciel przypisuje dziełu Ducha Świę-
tego; siebie samego uważa za zwykłe 
narzędzie. Tak będzie twierdził w liście 
napisanym z Rzymu do ojca Tempie-
ra nazajutrz po zatwierdzeniu Instytu-
tu przez papieża Leona XII: „Zatwier-
dzając je (Reguły), papież stał się ich 
gwarantem. Ten, którym Bóg posłużył 
się w ich zredagowaniu, znika; dziś jest 
pewne, że był on tylko mechanicznym 
narzędziem, którego użył Duch Boży, 
aby ukazać drogę, jaką chciał, aby szli 
ci, których przeznaczył i skierował do 
dzieła swego miłosierdzia, powołu-
jąc ich do utworzenia i utrzymania na-
szego małego, ubogiego i skromnego 
Stowarzyszenia”86.

Eugeniusz nie waha się stwierdzić, 
że to Duch Święty natchnął głowę Koś-
cioła do zatwierdzenia jego wspólnoty. 
W tej sprawie, od której zależało „[...] 
zbawienie nieskończonej liczby dusz”87, 
działał Duch Święty: „[...] Nikt nie pod-
sunął mu tej decyzji; mylę się, tylko 
Duch Święty, który go wspiera, mógł ją 
wzbudzić w jego duszy i tak pokierować 
jego wolą, aby w niej wytrwał do koń-
ca [...]”88.

Następnie Duch Święty w dalszym 
ciągu podsuwa decyzje superiorowi ge-
neralnemu dla dobra jego Zgromadzenia. 
Superiorowie są zachęcani, aby „[...] za-
wsze działali pod wpływem Ducha Świę-
tego w obliczu Boga [...]”89 i aby wśród 
oblatów utrzymywali „jedność Ducha 
Świętego w więzi pokoju [...]”90.

Profesja zakonna jest uprzywilejo-
wanym momentem otrzymania Ducha 
Świętego. W liście do biskupa Ignace’a 
Bourgeta w Montrealu Założyciel na-
wiązuje do ceremonii oblacji ojca Jeana- 
-Claude’a Léonarda: „Wydaje się, że 
Duch Święty pełnymi rękami wylał na 
nowego oblata namaszczenie swoich 
najsłodszych darów”91. Kiedy indziej pi-
sze do ojca Semerii: „[...] wiem, że tak 
jak on jesteś przeniknięty duchem za-
konnym, jaki został wlany w twoją du-
szę w dniu twojej profesji, a dzięki ła-
sce Bożej i za sprawą Ducha Święte-
go rozwinął się w całym ciągu życia 
zakonnego”92.

Jak widać, w oczach Założyciela 
Duch Święty jest wszechobecny w ży-
ciu Zgromadzenia, nawet jeśli rzadko 
wzmiankuje się o tym wyraźnie.

Dosyć regularnie biskup de Mazenod 
używa takich wyrażeń jak: „duch właś-
ciwy naszemu Zgromadzeniu”93, „duch 
zawarty w naszych Regułach”94, „ów 
duch wewnętrzny niezbędny pracowni-
kom ewangelicznym”95 lub też „duch Je-
zusa Chrystusa”96. Wydaje się, że uży-
wane w tych wyrażeniach słowo „duch” 
należy interpretować jako całokształt 
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dyspozycji, myśli i uczuć cechujących 
sposób bycia i działania jakiejś grupy 
lub osoby97. Nie oznacza to, że w tych 
tekstach należałoby wykluczyć wszel-
kie odniesienie do Osoby Ducha Święte-
go. Więź między „duchem” a „Duchem” 
jako trzecią Osobą Trójcy Świętej jest 
wyraźnie zawarta w przemówieniu bi-
skupa Marsylii na zakończenie synodu 
prowincjalnego z 1850 roku: „Nigdzie 
reforma Soboru Trydenckiego nie zo-
stała przeprowadzona doskonalej niż we 
Francji. Zwłaszcza duch tego świętego 
zgromadzenia jest bardzo żywy wśród 
naszego duchowieństwa. Jest to duch 
Boga samego potężnie działający dla 
uświęcenia wybranych, dla dzieła świę-
tego posługiwania i dla budowania Ciała 
Jezusa Chrystusa (Ef 4, 12)”98.

Wreszcie to, co biskup de Maze-
nod mówi o działaniu Ducha Świętego 
w każdym chrześcijaninie i w każdym 
apostole, odnosi się także do oblatów tak 
samo, jak zachęty do wzywania Ducha 
Świętego i do tego, aby być wiernym, 
o czym teraz będziemy mówić.

 10. MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Eugeniusz był głęboko przekonany 
o konieczności częstego wzywania Du-
cha Świętego. Sam robi to stale i innym 
zaleca tę praktykę.

Wiemy, że często modlił się do Du-
cha Świętego, a w szczególniejszy spo-
sób w czasie swego bierzmowania w Tu-
rynie, przed przyjęciem święceń, pod-
czas głoszenia misji i przed udziela-
niem przez niego samego bierzmowania 
i święceń. Lubił liturgiczne Święto Pięć-
dziesiątnicy i starał się do niego przy-
gotować żarliwszą modlitwą. Niewątp-
liwie praktykował dawaną innym radę 
ustawicznej prośby o światło Ducha 
Świętego99. Jego „nabożeństwo” do Du-
cha Świętego wciela się i wyraża w ta-
kich konkretnych praktykach jak odma-
wianie Veni Creator Spiritus, Veni Sancte 

Spiritus oraz odprawianie mszy wotyw-
nej o Duchu Świętym. Poprzez te formy 
modlitewne wyraża on świadomość swo-
jej słabości oraz głęboką potrzebę pomo-
cy Ducha Świętego. Znaczący jest fakt, 
że w przeddzień śmierci, która nastąpiła 
21 maja 1861 roku, prosi ojca Antoine’a 
Mouchette’a, aby mu odmówił Veni Cre-
ator oraz sekwencję z Pięćdziesiątnicy, 
której oktawę obchodzono100.

Wielokrotnie ojciec de Mazenod za-
leca innym ufne i wytrwałe wzywanie 
Ducha Świętego.

Członkom Stowarzyszenia Młodzie-
ży chrześcijańskiej w Aix karze się mod-
lić do Ducha Świętego na początku ze-
brań, przed czytaniem duchownym oraz 
w czasie wyborów.

Założyciel często zachęca oblatów 
do wzywania pomocy Ducha Świętego 
w szczególnych potrzebach, na począt-
ku misji, w czasie kapituł i wyborów, 
przy przygotowaniu wielkich świąt li-
turgicznych i w ciągu całego życia. Dy-
rektorium dla nowicjuszy, zredagowane 
prawdopodobnie między 1831 a 1835 
rokiem, które Założyciel z pewnością 
zatwierdził i popierał, opisuje „nabożeń-
stwo do Ducha Świętego” przedstawio-
ne nowicjuszom: 

„Wśród godnych uwielbienia Osób 
Przenajświętszej Trójcy będą mieć 
szczególny kult do Ducha Świętego; jest 
to dla dusz wewnętrznych jedno z naj-
droższych nabożeństw i mają one cał-
kowicie rację. Jak bowiem zrobić krok 
na drodze Bożej, jak zrozumieć cokol-
wiek z sekretów życia duchowego, jeśli 
nie jest się w to wtajemniczonym przez 
tego Boskiego Ducha, którego właści-
wością jest uświęcenie dusz i który nie 
tylko jest źródłem wszelkich łask, lecz 
także samą łaską. Jedynie dzięki Jego 
Boskim światłom duch ludzki może zo-
stać oświecony w zakresie prawd wiary 
i tylko dzięki czystym płomieniom Jego 
miłości może ugasić ogień pożądania. 
Szczególnej asystencji Ducha Święte-
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go potrzeba jednak zwłaszcza wówczas, 
kiedy się chce wejść w sferę życia du-
chowego, które powinno być naszym je-
dynym życiem. Tylko bowiem On może 
nas wprowadzić w to życie, które jest 
doskonałym ustanowieniem Jego kró-
lestwa w duszy. Czym jest czystość ser-
ca, duch modlitwy, skupienie i wierność 
łasce, jeśli nie różnymi działaniami Du-
cha Świętego, który zawładnął naszą du-
szą. Nowicjusze będą zatem zabiegać 
o rozbudzenie w sobie wielkiego nabo-
żeństwa do tej uwielbienia godnej Oso-
by Trójcy Przenajświętszej; będą żywo 
pragnęli, aby przyszedł ustanowić swoje 
mieszkanie w ich sercu; będą Go przy-
zywać w częstych wzdychaniach i wier-
nie będą się przykładać do wypełniania 
wszystkich Jego natchnień, wyrzucając 
sobie najmniejsze zaniedbanie w tym 
względzie jako ciężki błąd. Będą chcieli, 
aby we wszystkim prowadził ich swymi 
rozmaitymi bodźcami, a naturalne upo-
dobania i odrazy zawsze podporządkują 
poruszeniom łaski niebieskiej.

Jeśli chodzi o zewnętrzne praktyki 
ku Jego czci, to na początku wszelkich 
czynności będą się starali z wielką po-
bożnością odmawiać Veni Sancte Spiri-
tus itd.

Byłoby dobrze, żeby nauczyli się 
na pamięć tak pięknej i tak wzruszają-
cej sekwencji z uroczystości Zielonych 
Świąt: Veni Sancte Spiritus, et emitte coe-
litus itd. Niektóre jej wersety mogliby 
odmawiać w ciągu dnia na sposób ak-
tów strzelistych i stosownie do różnych 
usposobień swojej duszy: w smutku 
będą wołać za autorem: Consolator op-
time itd.; dla otrzymania jakiegoś świat-
ła w zwątpieniach i mroku: o Lux beatis-
sima itd.; i podobnie, gdy chodzi o pozo-
stałe strofy.

Ze szczególną pobożnością nowicju-
sze będą obchodzić uroczystość Pięć-
dziesiątnicy. Przysposobią się do niej 
poprzez więcej niż zwykłe przygotowa-
nie, przez całą zaś oktawę będzie odpra-

wiane w ich oratorium specjalne nabo-
żeństwo w celu oddania czci Duchowi 
Świętemu i żarliwej modlitwy do Niego 
jak również dla uproszenia szczególnej 
łaski w osobistych potrzebach każdego 
z nich”101.

Biskup de Mazenod i pierwsi oblaci 
codziennie modlili się do Ducha Świę-
tego również w liturgii oraz praktykach 
pobożnych. Formuły trynitarne wystę-
pują obficie przy sprawowaniu Eucha-
rystii, chrztu, sakramentu pojednania 
oraz w błogosławieństwach. Założy-
ciel chciał pozostawić oblatom mod-
litwę poranną, którą sam się posługi-
wał w czasach seminaryjnych w Pary-
żu. Modlitwa ta, ułożona przez księdza 
Oliera, jest w istocie trynitarna: zwraca 
się kolejno do Ojca Przedwiecznego, do 
Słowa, Syna Bożego i do Ducha Świę-
tego.

Wreszcie listy pasterskie oraz po-
uczenia biskupa Marsylii kierowane do 
duchowieństwa i wiernych przypomi-
nają o potrzebie wypraszania światła 
i opieki Ducha Świętego przez odpra-
wianie mszy wotywnych, modlitwy, re-
cytację Veni Creator, w związku ze spe-
cjalnymi wydarzeniami synodalnymi 
i przy udzielaniu bierzmowania.

 11. WIERNOŚĆ DUCHOWI ŚWIĘTEMU

Bogactwo otrzymanego daru Ducha 
Świętego budziło w sercu Eugeniusza 
pragnienie wierności Jego natchnieniom. 
Wielokrotnie zachęca innych do wierno-
ści Duchowi Świętemu oraz do działa-
nia pod Jego „wpływem”102. W jego pis-
mach, głównie przy okazji rekolekcji, 
jawi się jednak przede wszystkim jego 
własne pragnienie uległości Duchowi 
Świętemu.

Duch Święty pragnie być absolutnym 
panem wszystkiego; dlatego nie nale-
ży Mu się sprzeciwiać ani stawiać prze-
szkód Jego działaniu. Trzeba unikać „za-
smucania Ducha Świętego”103 oraz nie-
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wierności wobec Niego poprzez odmo-
wę odpowiedzi na to, czego On chce.

Mając wyostrzone poczucie osobistej 
grzeszności, Eugeniusz cierpi z powodu 
własnych niewierności wobec Ducha 
Świętego, jakie zdarzyły się w jego ży-
ciu. Z drugiej strony, uznaje, że był ule-
gły natchnieniom Ducha Świętego i wy-
raża gorące pragnienie, by jeszcze bar-
dziej tak postępować. Pragnie być wier-
nym najmniejszym poruszeniom Du-
cha Świętego, aby pozwolić Mu działać 
w sobie w sposób wolny i dlatego gotów 
jest nieustannie oczyszczać swoje serce 
z wszelkich form poszukiwania siebie 
poza Bogiem. Oto, co pisze podczas re-
kolekcji w 1818 roku: „Czyż dotąd nie 
zasmucałem Ducha Świętego, nie odpo-
wiadając na to, czego On ode mnie ocze-
kuje? Oby już tak nie było. Mów, Panie, 
bo sługa Twój słucha; ukaż mi, błagam 
Cię, drogę, którą mam kroczyć, oświeć 
mnie swoim światłem, daj mi zrozumie-
nie, abym poznał Twoją wolę i kroczył 
drogą Twoich przykazań”104.

W 1832 roku, podczas rekolek-
cji przygotowawczych do biskupstwa, 
uważnie bada swoją odpowiedź na na-
tchnienia Ducha Świętego: „korzystne 
będzie dla mnie uważne zbadanie za-
chowania się we mnie Duch Świętego, 
zarówno podczas święceń, jak i w czasie 
mojej posługi kapłańskiej oraz uległości 
z jednej strony, a z drugiej niewierności 
wobec przeobfitych darów Jego łaski.
Odkryję w ten sposób zawinioną prze-
ze mnie szkodę, gorzko z tego powodu 
będę ubolewał przed Bogiem, a pełen 
ufności w Jego miłosierdzie ośmielę się 
mieć nadzieję, że ten ożywiający Duch, 
który zstąpi do mojej duszy, podźwignie 
to wszystko, czemu pozwoliłem pod-
upaść, ożywi, umocni, utrwali i udosko-
nali we mnie wszystko [...]”105.

Wyraźnie natchniony podczas reko-
lekcji przed objęciem stolicy biskupiej 
w Marsylii tak oto wyraża swoje wiel-
koduszne zdanie się na działanie Ducha 

Świętego: „Ważne jest więc zejście do 
swego wnętrza, aby je oczyścić z wszel-
kiej niedoskonałości i wyrwać zeń to 
wszystko, co mogłoby stanowić prze-
szkodę w działaniu Ducha Świętego. To 
ów Duch Boży musi odtąd być absolut-
nym mistrzem mej duszy, jedynym mo-
torem moich myśli, pragnień, upodobań 
i całej mej woli. Muszę być uważny na 
wszystkie Jego natchnienia, wsłuchiwać 
się w nie najpierw w milczeniu modli-
twy, a następnie iść za nimi i okazywać 
posłuszeństwo w działaniu, jakie z nich 
wynika. Troskliwie unikać wszystkiego, 
co mogłoby Go zasmucać i osłabiać we 
mnie wpływ Jego mocy”106.

 12. ŹRÓDŁA NAUKI O DUCHU ŚWIĘTYM

Pośród źródeł nauki o Duchu Świę-
tym u Eugeniusza de Mazenoda na 
pierwszym miejscu należy wskazać Pis-
mo Święte. Eugeniusz dobrze znał Sło-
wo Boże, które często studiował i prze-
modlił; jest głęboko przekonany, że to 
Duch Boży mówi do nas słowami Pis-
ma Świętego. Cytuje wiele tekstów do-
tyczących Ducha Świętego, wyjętych 
zwłaszcza z listów świętego Pawła (do 
Rzymian, Koryntian, Efezjan), z Ewan-
gelii według świętego Jana oraz z Dzie-
jów Apostolskich (głównie dotyczących 
Pięćdziesiątnicy). Oprócz wyraźnych 
cytatów można znaleźć wiele domyśl-
nych odniesień do tekstów Pisma Świę-
tego.

Inne ważne źródło stanowi liturgia, 
zwłaszcza teksty Pontyfikału dotyczące 
bierzmowania i święceń, msza na Zielo-
ne Święta i hymny do Ducha Świętego, 
które aż do końca ożywiały modlitwę 
Założyciela.

Myśl ojca de Mazenoda nieuchron-
nie nacechowały teologiczne i duchowe 
pisma autorów z jego czasów. Pobież-
ny rzut oka na podręcznik teologii pió-
ra kanonika Louisa Bailly’ego, używa-
ny w seminarium Świętego Sulpicjusza 
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podczas pobytu w nim Eugeniusza, uka-
zuje wiele podobieństw w zakresie języ-
ka i myśli tego ostatniego107. Interesują-
ce jest także zestawienie podobieństw 
pomiędzy doktryną Katechizmu diecezji 
marsylijskiej a nauczaniem tego, który 
go w 1849 roku promulgował108.

Przypomnijmy również wpływ fran-
cuskiej szkoły duchowości, głównie po-
przez przyjęcie modlitw trynitarnych au-
torstwa księdza Oliera.

Wreszcie, mówiąc o źródłach nauki 
o Duchu Świętym u Eugeniusza de Ma-
zenoda, nie można pominąć wzmianki 
o doświadczeniu Ducha Świętego w jego 
własnym życiu oraz w życiu innych lu-
dzi. Jego osobisty stosunek do Ducha 
Świętego i to, co dostrzegał u oblatów 
i u innych chrześcijan109, doprowadziło 
go do nadania głębszej i bogatszej treści 
formułom wyniesionym ze swojego śro-
dowiska. Możemy tu bez wątpienia po-
wtórzyć to, co Jean Leflon mówi na te-
mat studiów Eugeniusza: „Eugeniusz de 
Maznod nie ma w sobie nic z człowieka 
spekulatywnego; przez całe życie pozo-
stanie realizatorem; [...] nie będzie prze-
chodził od doktryny do praktyki; prze-
ciwnie, to praktyka pozwoli mu się ot-
wierać na doktrynę. Tą ostatnią będzie 
żył o tyle, o ile będzie do tego zmuszony 
przez praktykę”110.

 13. SPOJRZENIE NA CAŁOŚĆ

Założyciel stosunkowo niewiele mó-
wi o Duchu Świętym, ale niewątpliwie 
jego stosunek do Ducha Świętego jest 
rzeczywisty i ważny, mimo iż nie jest on 
„nadzwyczajny” czy wychodzący poza 
zwykłe ramy. Duch Święty ożywia jego 
życie jako chrześcijanina, kapłana, mi-
sjonarza i biskupa i często pojawia się 
w jego myśli.

Eugeniusz postrzega Ducha Świę-
tego jako tego, który zstąpił na Apo-
stołów w dniu Pięćdziesiątnicy i który 
nadal ożywia Kościół i jego członków. 

Duch Święty z upodobaniem zamiesz-
kuje w sercach chrześcijan i potężnie 
działa w ich życiu. Przeobraża On ludzi 
i obficie rozlewa swoje dary poprzez sa-
kramenty (zwłaszcza przez bierzmowa-
nie i święcenia) oraz na wiele innych 
sposobów. Jest miłością i wewnętrznym 
ogniem w źródle wszelkiej działalności 
misjonarskiej. To On jest u początków 
założenia Misjonarzy Prowansji. Eu-
geniusz często zaleca wzywanie Ducha 
Świętego oraz wielkoduszną wierność 
Jego natchnieniom.

Opisując swoje doświadczenie Du-
cha Świętego, biskup Marsylii zapoży-
cza pojęcia i wyrażenia związane z kon-
kretną epoką dziejów religii, ale rzeczy-
wistość utajona pod tą terminologią ma 
znaczenie istotne i należy do samej na-
tury życia chrześcijańskiego i zakonne-
go.

 II. DUCH ŚWIĘTY A KONSTY-
TUCJE I REGUŁY Z 1982 ROKU

Konstytucje i Reguły z 1982 roku 
dobrze oddają nową wrażliwość na 
właściwe naszym czasom działanie Du-
cha Świętego. Znajdujemy tam 15 wy-
raźnych odniesień do Ducha Świętego 
w życiu oblata111. Co więcej, wiele in-
nych tekstów może być odczytanych 
i pogłębionych w świetle Ducha Świę-
tego, jak na przykład te, które dotyczą 
rozeznawania, dyspozycyjności czy cha-
ryzmatu.

Poprzednie wydania Konstytucji bar-
dzo mało mówiły o Duchu Świętym. 
W Regule napisanej przez Założycie-
la w 1818 roku znajdujemy jedynie sło-
wa: „których napełnił swoim Duchem” 
w słynnym Nota bene pierwszego roz-
działu części pierwszej112 oraz zalece-
nia dotyczące sprawowania mszy o Du-
chu Świętym i odmawiania Veni Creator 
na rozpoczęcie kapituł generalnych oraz 
misji113.
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Prezentując Konstytucje z 1928 
roku, papież Pius XI pisze: „[...] z bie-
giem wieków stosownie do pojawiają-
cych się okoliczności i odczuwanych 
potrzeb, Bóg wciąż wyposaża swój Koś-
ciół, ożywia i powiększa w jego łonie 
grupy wybranych przez siebie ludzi, 
którzy, jako współzawodnicy apostołów 
pierwszych wieków, ożywieni tym sa-
mym duchem, opuszczając swoją ojczy-
znę, idą nieść światło Chrystusa w od-
ległe strony [...]”114. W samym tekście 
wspomnianych Konstytucji znajdujemy 
niewiele więcej na temat Ducha Święte-
go aniżeli w pierwszej Regule napisanej 
przez Założyciela115.

Konstytucje z 1966 roku, pozostają-
ce pod głębokim wpływem Soboru Wa-
tykańskiego II, stanowią ważny zwrot 
w tekstach traktujących o Duchu Świę-
tym. Dziesięć bardzo wyraźnych frag-
mentów o Duchu Świętym rzuca nowe 
światło na całokształt tekstu116. Ową 
zmianę w sposobie ukazywania roli Du-
cha Świętego w życiu oblata uwydatnił 
ojciec Maurice Gilbert w artykule za-
mieszczonym na łamach „Études obla-
tes” z 1967 roku117, jak również autorzy 
komentarza do tych Konstytucji zatytu-
łowanego Wola odnowy118.

 1. PRZEDMOWA

Wprowadzenie do Konstytucji z 
1982 roku od razu stawia nas w samym 
centrum oblackiego charyzmatu: „Nasz 
Pan Jezus Chrystus, gdy nadeszła pełnia 
czasu, został posłany przez Ojca i napeł-
niony Duchem Świętym, »aby ubogim 
niósł dobrą nowinę [...]« (Łk 4, 18-19). 
Takie wezwanie usłyszał święty Euge-
niusz de Mazenod. Pałając miłością do 
Chrystusa i Jego Kościoła, był wstrząś-
nięty stanem opuszczenia, w jakim znaj-
dował się Lud Boży”119. Celem wypeł-
nienia swojej misji wobec ubogich Je-
zus Chrystus został posłany przez Ojca 
i napełniony Duchem Świętym. Również 

uczniowie Jezusa Chrystusa: najpierw 
Jego Apostołowie, a potem wielu innych 
chrześcijan, wśród których Eugeniusz de 
Mazenod i jego oblaci, zostali wezwani 
przez Ojca i obdarzeni Duchem Pięć-
dziesiątnicy, aby z kolei zostać posłany-
mi na misję wśród ubogich.

 2. POSŁANNICTWO ZGROMADZENIA

Za przykładem Dwunastu zgroma-
dzonych wokół Pana oblaci zobowią-
zują się „[...] na nowo przeżywać jed-
ność Apostołów z Jezusem, jako też ich 
wspólną misję w Jego Duchu” (K 3). Mi-
sja oblatów jest dziełem Ducha Święte-
go; od Niego pochodzi i jest przeżywana 
w Nim i z Nim.

Pierwszy rozdział, dotyczący posłan-
nictwa Zgromadzenia, kończy się arty-
kułem o Maryi Niepokalanej, Patronce 
Zgromadzenia (K 10). Jest to pierwszy 
z trzech fragmentów ukazujących więź 
zachodzącą pomiędzy Dziewicą Maryją, 
Duchem Świętym i oblatem. Stwierdza 
się w nim, że jest Ona „otwarta na Du-
cha” i że to prowadzi Ją do całkowitego 
poświęcenia się osobie i dziełu Zbawi-
ciela. W niej „oblaci będą widzieć wzór 
wiary Kościoła i własnej”. Są oni zatem 
wezwani do naśladowania Maryi w Jej 
otwartości na Ducha Świętego oraz w Jej 
poświęceniu się Zbawicielowi.

Reguła 9 ukazuje konkretny przy-
kład misji przeżywanej w Duchu Świę-
tym: „Działanie Ducha Świętego może 
prowadzić niektórych oblatów od utoż-
samienia się z ubogimi aż do dziele-
nia ich życia i zaangażowania na rzecz 
sprawiedliwości; innych natomiast, aby 
byli tam, gdzie się podejmuje decyzje 
dotyczące świata ubogich. W każdym 
wypadku zostanie przeprowadzone po-
ważne rozeznanie w świetle dyrektyw 
Kościoła i dla tej posługi oblaci będą 
otrzymywali misję od przełożonych”. 
Duch Święty prowadzi oblatów i jest 
natchnieniem ich misji, co zakłada nie-
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ustanne i uważne rozeznawanie Jego 
wezwań.

 3. ŻYCIE ZAKONNO-APOSTOLSKIE

Drugi rozdział Konstytucji traktuje 
o życiu zakonno-apostolskim. Przypo-
mina się nam, że oblaci „wybierają dro-
gę rad ewangelicznych” (K 12). Zaraz 
potem ukazany jest „wzór i strażniczka 
naszego życia konsekrowanego”: Mary-
ja Niepokalana. W jaki sposób jest Ona 
wzorem? „[...] w swej odpowiedzi pły-
nącej z wiary i w swojej pełnej otwarto-
ści na wezwanie Ducha Świętego [...]”. 
Oblaci cieszą się więc dobrodziejstwem 
kontemplowania wiernej odpowiedzi 
Maryi na wezwanie Ducha Świętego, 
która wyraża się zarówno w jej sposobie 
przeżywania czystości, ubóstwa, posłu-
szeństwa, jak i w wytrwałości w zaan-
gażowaniu.

Związek pomiędzy Duchem Świę-
tym a radami ewangelicznymi wyra-
ziściej został ukazany w artykułach 
o ubóstwie, posłuszeństwie i wytrwałości 
(K 21, 25 i 29).

Ubóstwo (K 21): „Z natchnie-
nia Ducha Świętego, który pobudzał 
pierwszych chrześcijan, aby dzielić 
się wszystkim, oblaci wszystko mają 
wspólne”. Otrzymany w dniu Pięćdzie-
siątnicy Duch Zmartwychwstałego Pana 
ożywiał pierwszych chrześcijan i pobu-
dzał ich do dzielenia się swymi dobra-
mi. Ten sam Duch Święty także dzisiaj 
porusza oblatów oraz pobudza ich, aby 
prowadząc prosty styl życia, dzielili się 
wszystkim z innymi, dając w ten sposób 
„zbiorowe świadectwo ewangelicznego 
wyrzeczenia”.

Posłuszeństwo (K 25): „Nasze życie 
jest regulowane przez wymagania naszej 
misji apostolskiej i przez wezwania Du-
cha Świętego, już obecnego w tych, do 
których jesteśmy posłani”. Ten artykuł 
przypomina nam, że Duch Święty jest 
już obecny i działa w ludziach, do któ-

rych oblaci są posłani. Nie chodzi za-
tem o niesienie im Ducha Chrystusowe-
go, którego jeszcze nie otrzymali, ale ra-
czej o objawienie im pełni Jego obecno-
ści. Posłuszeństwo oblatów, będące od-
powiedzią na wezwanie Ducha Święte-
go, zakłada uważne wsłuchiwanie się w 
Jego wezwania poprzez ludzi i wydarze-
nia. Ta zachęta przypomina postawę Za-
łożyciela, który poprzez potrzeby Koś-
cioła swoich czasów dostrzegał wezwa-
nia Boże.

Wytrwałość (K 29): „Pan Jezus 
»umiłowawszy swoich, którzy byli na 
świecie, do końca ich umiłował« (J 13, 
1). Jego Duch nie przestaje zachęcać 
wszystkich chrześcijan do trwania w mi-
łości. Ten sam Duch Święty pobudza 
oblatów do ściślejszego związania się 
ze Zgromadzeniem, tak aby ich wytrwa-
łość była znakiem wierności Chrystusa 
swemu Ojcu”. Pobudzany przez Ducha 
Świętego Jezus ukochał swoich aż do 
końca i oddał życie za zbawienie świa-
ta. Ten sam Duch miłości, rozlany w ser-
cach chrześcijan i oblatów, stara się od-
tworzyć w nich to, czego dokonał w Je-
zusie. Udziela im mocy i trwania w mi-
łości. Pobudza oblatów, aby wiążąc się 
na zawsze ze Zgromadzeniem ślubem 
wytrwałości, dali wyraz trwałości tej mi-
łości, jaką rozlewa w ich sercach.

Duch Święty jest oczywiście obecny 
również w modlitwie oblata. Dotykamy 
tutaj podstawowego zagadnienia teolo-
gii Ducha Świętego, tego mianowicie, że 
to Duch Święty tworzy modlitwę w ser-
cach dzieci Bożych120. „Jako misjonarze 
– czytamy w konstytucji 32 – wielbimy 
Pana zgodnie z różnymi natchnienia-
mi Ducha Świętego [...]”. Podobnie jak 
tego dokonał w Jezusie, Duch Święty 
wzbudza uwielbienie w sercach misjo-
narzy oblatów. W 21 wersecie dziesiąte-
go rozdziału Ewangelii według świętego 
Łukasza czytamy: „W tej właśnie chwi-
li Jezus rozradował się w Duchu Świę-
tym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Pa-
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nie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy 
przed mądrymi i roztropnymi, a objawi-
łeś je prostaczkom”. Natchnienia Ducha 
Świętego są liczne i wielorakie, tak jak 
przeżywane przez oblatów sytuacje mi-
sjonarskie.

W konstytucji 36 po raz trzeci przy-
pomina się ścisłą więź między Mary-
ją, prowadzącym nas Duchem Świętym 
i oblatem: „Dzięki zjednoczeniu z Mary-
ją Niepokalaną, wierną Służebnicą Pana, 
prowadzeni przez Ducha Świętego, będą 
pogłębiać swoją zażyłość z Chrystusem. 
Z Nią będą rozważać tajemnice Wcie-
lonego Słowa, szczególnie w modlitwie 
różańcowej”. Duch Święty nieuchron-
nie prowadzi do Pana Jezusa Chrystusa, 
od którego pochodzi; pozwala wniknąć 
w głębię tajemnicy Chrystusa oraz w in-
tymność zażyłości z Nim. Maryja Dzie-
wica dzięki temu, że całkowicie zdała 
się na Ducha Świętego, który okrył ją 
swoim cieniem, dużo wcześniej weszła 
w intymną zażyłość ze swoim Synem Je-
zusem bardziej niż ktokolwiek inny. Ob-
lat jest zachęcany, aby w łączności z Ma-
ryją pozwolił się zawładnąć i prowadzić 
przez Ducha Świętego po to, aby z Nią 
pogłębić ową intymną zażyłość ze Zba-
wicielem. W szczególności jest nakła-
niany, aby wraz z Nią rozważać tajemni-
ce Wcielonego Słowa.

 4. FORMACJA

Druga część Konstytucji traktuje 
o formacji i zawiera kilka bardzo bo-
gatych tekstów dotyczących roli Du-
cha Świętego zarówno w pierwszej, jak 
i ustawicznej formacji oblata. Przytocz-
my najpierw pierwszy artykuł, konsty-
tucja 45: „Jezus osobiście uformował 
uczniów, których wybrał i wprowadził 
w tajemnicę Królestwa Bożego (por. 
Mk 4, 11). Aby ich przygotować do po-
słannictwa, włączył ich do swej posługi; 
aby umocnić ich zapał, posłał im swe-
go Ducha. Ten sam Duch Święty kształ-

tuje Chrystusa w tych, którzy usiłują iść 
w ślad za Apostołami. Im głębiej pozwa-
la im wniknąć w misterium Zbawicie-
la i Jego Kościoła, tym bardziej poru-
sza ich do poświęcenia się ewangeliza-
cji ubogich”.

Najpierw przypomina się nam, że 
Jezus osobiście uformował swoich ucz-
niów, wprowadził ich w tajemnicę Kró-
lestwa Bożego, włączył ich do swej po-
sługi i wreszcie, aby umocnić ich zapał, 
zesłał im swego Ducha, moc przycho-
dzącą z wysoka. Fragment ten brzmi 
jak echo słów z Przedmowy: „Jak bo-
wiem postąpił nasz Pan Jezus Chrystus 
[...]?”

Następnie artykuł opisuje działanie 
Ducha Świętego „w tych, którzy usiłu-
ją iść w ślad za Apostołami”. „Kształtuje 
(On) w nich Chrystusa” – ponieważ cho-
dzi o formację; pozwala wniknąć w mi-
sterium Chrystusa Zbawiciela, tak jak 
tylko On potrafi to uczynić. Wprowa-
dza w tajemnicę Kościoła, tej „umiłowa-
nej Oblubienicy Syna Bożego”121, któ-
rej jest duszą i zasadą wzrastania. A w 
tej mierze, w jakiej wprowadza w miste-
rium Zbawiciela i Jego Kościoła, pobu-
dza oblata do poświęcenia się ewange-
lizacji ubogich. W ten sposób urzeczy-
wistnia niejako dewizę oblatów i ożywia 
główne składniki charyzmatu: relację do 
Chrystusa Zbawiciela i Jego Kościoła, 
misję oraz ewangelizację ubogich.

Aby dobrze uchwycić sens tego arty-
kułu, ważne jest postrzeganie życia ob-
lackiego i formacji jako daru do przyję-
cia, jako odpowiedzi na wezwanie. Bóg 
wzywa przez swego Ducha i to Duch 
Święty kształtuje kandydata według 
swego zamysłu122.

Rozumie się, że oblat powinien się 
starać odpowiadać wiernie, pozwo-
lić prowadzić się przez Ducha Święte-
go, który mieszka w jego sercu. Praw-
dę tę uwypukla konstytucja 49: „ [...] 
ponieważ każdy jest głównym spraw-
cą własnego rozwoju, ważną jest rze-
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czą, aby każdy oblat na wszystkich eta-
pach swego życia był gotów odpowia-
dać wspaniałomyślnie na natchnienia 
Ducha Świętego”. Postawa wrażliwości 
oraz gotowości przyjmowania natchnień 
Ducha Świętego powinna się przejawiać 
coraz bardziej w każdym czasie życia 
oblata: w fazie formacji pierwszej, pod-
czas pełnej aktywności misjonarskiej i u 
schyłku życia.

Konstytucja 56 stanowi wspaniałą 
syntezę roli Ducha Świętego w życiu no-
wicjusza, a nawet każdego oblata. Duch 
Święty żyje w sercu nowicjusza i stop-
niowo wiedzie go duchowym i oblackim 
szlakiem. Przez modlitwę i liturgię roz-
wija jego przyjaźń z Chrystusem i stop-
niowo wprowadza go w misterium zba-
wienia. On również uzdalnia go do słu-
chania Pana w Piśmie Świętym, do spo-
tykania się z Nim w Eucharystii oraz od-
krywania Go w ludziach i wydarzeniach. 
Duch Święty pomaga wreszcie nowicju-
szowi rozpoznać swoją obecność i swo-
je działanie w charyzmacie przeżytym 
przez Założyciela i następnie przekazy-
wanym jego uczniom w ciągu historii 
Zgromadzenia.

Konstytucja 68 przypomina nam, że 
Duch Święty nieustannie działa w świe-
cie i odnawia oblicze ziemi: „Bóg bez 
przerwy działa w świecie, a Jego Słowo, 
źródło życia, przemienia ludzkość, żeby 
z niej uczynić Swój Lud. Oblaci, jako 
narzędzie Słowa, powinni być otwar-
ci i elastyczni. Muszą nauczyć się zara-
dzać nowym potrzebom i szukać odpo-
wiedzi na nowe pytania. Będą to robić, 
rozpoznając stale działanie Ducha Świę-
tego, który odnawia oblicze ziemi (por. 
Ps 104, 30)”.

Duch Święty działa nie tylko w lu-
dziach, do których oblaci są posłani123, 
lecz w całym wszechświecie, aby 
sprawić nadejście Królestwa Boże-
go, owego nowego świata zrodzone-
go ze zmartwychwstania124. Oblaci mu-
szą się nauczyć nieustannie rozeznawać 

owo działanie Ducha Świętego, to zna-
czy rozpoznawać znaki Jego obecności 
w świecie. Zakłada to dużą elastyczność 
i otwartość z ich strony.

Rozeznanie, o którym tutaj mowa, 
w Konstytucjach z 1982 roku jest wspo-
mniane 18 razy125. Stanowi to nowość 
w stosunku do poprzednich wydań, 
z wyjątkiem wydania z 1966 roku, gdzie 
słowo to występuje siedem razy126.

To częste nawoływanie do rozezna-
wania wezwań Ducha Świętego przypo-
mina oblatom potrzebę nieustannego na-
wracania serca, ponieważ rozeznanie nie 
dokonuje się automatycznie. Jest to sztu-
ka, której uczymy się powoli poprzez 
doświadczenie działania Bożego; jest 
to także i przede wszystkim dar, o który 
trzeba nieustannie prosić Boga. Postawę 
duchową, niezbędną w rozeznaniu, nie-
zwykle trafnie opisuje ojciec Fernand 
Jetté w komentarzu do tej konstytucji 
w O.M.I. Homme apostolique127.

 5. ORGANIZACJA ZGROMADZENIA

Trzecia część Konstytucji dotyczy 
„organizacji Zgromadzenia”. Od same-
go początku opisuje się w niej ducha, ja-
kim oblaci powinni się kierować w za-
rządzaniu. Między innymi w konstytu-
cji 72 powiedziano: „Wszyscy jesteśmy 
współodpowiedzialni za życie i apostol-
stwo wspólnoty. Wspólnie więc rozezna-
jemy wezwanie Ducha Świętego, stara-
my się dojść do uzgodnienia stanowisk 
w kwestiach ważnych i lojalnie popiera-
my powzięte decyzje. Klimat wzajemne-
go zaufania dopomoże nam wypracować 
decyzje w duchu kolegialności”.

Chodzi tutaj o rozeznawanie wspól-
notowe: oblaci „wspólnie” rozpoznają 
wezwanie Ducha Świętego. Jest tu za-
warta propozycja całego sposobu bycia, 
życia i zarządzania. Rozeznanie przeży-
wane osobiście przez każdego oblata do-
chodzi do szczytu w rozeznaniu wspól-
notowym lub też we wspólnym poszuki-
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waniu orientacji, która wyda owoce Du-
cha Świętego.

Ostatnie zdanie tego artykułu pod-
kreśla postawę niezbędną dla rozezna-
wania wspólnotowego: „klimat wzajem-
nego zaufania”.

Ostatnie wyraźne odniesienie do Du-
cha Świętego zawiera się w części doty-
czącej administracji generalnej. Konsty-
tucja 111 daje członkom administracji 
generalnej następujące zalecenie: „Będą 
przede wszystkim czuwać, by Zgroma-
dzenie pozostało wierne apostolskiemu 
zapałowi, jaki przekazał mu Założyciel 
pod natchnieniem Ducha Świętego”. 
Jest to zarazem uznanie istotnie apostol-
skiego charakteru charyzmatu Eugeniu-
sza de Mazenoda i wezwanie do docho-
wania wierności temu misjonarskiemu 
zapałowi, jaki „pod tchnieniem Ducha 
Świętego” Założyciel zostawił w testa-
mencie Zgromadzeniu.

 6. NOWY „POWIEW”

Konstytucje i Reguły z 1982 roku 
nie przedstawiają systematycznej teolo-
gii Ducha Świętego; nie jest to wcale ich 
zadaniem. Natomiast przypominają nam 
one, że Duch Święty jest obecny w Jezu-
sie Chrystusie, w Maryi, w Apostołach, u 
Eugeniusza de Mazenoda i jego uczniów, 
w ludziach, do których oblaci są posła-
ni, i w całym wszechświecie. Ten Duch 
miłości nie przestaje działać i prowa-
dzić świat ku Pełni. On sprawia, że oblaci 
wnikają w głąb tajemnicy Chrystusa Zba-
wiciela i Jego Kościoła; pobudza ich do 
życia głębią rad ewangelicznych; udzie-
la nowej mocy ich działalności misjo-
narskiej i skłania ich do wielbienia Boga 
w sercu, począwszy już od tej działalno-
ści. Oblaci są zachęcani do odczytywania 
wezwań i natchnień Ducha Świętego, do 
dochowania im wierności na wzór Maryi, 
a przez to do przeżywania swego misjo-
narskiego zaangażowania w nieustannej 
zależności od tegoż Ducha Świętego.

Krótkie, ale trafne odniesienia do Du-
cha Świętego w Konstytucjach z 1982 
roku są oczywiście jakby zaczynem lub 
nowym „powiewem” zdolnym ożywić 
całą księgę Konstytucji. Teksty te, wpro-
wadzone w praktykę, zawierają w so-
bie dynamizm niezbędny do odnowienia 
nie tylko Konstytucji, lecz także i przede 
wszystkim życia i posłannictwa wszyst-
kich oblatów, przedłużających we współ-
czesnym świecie misjonarski charyzmat 
biskupa de Mazenoda.

 III. ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM 
A CHARYZMAT OBLACKI

 1. ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM

Nasz wiek w sposób bardziej wyra-
zisty dowartościował kluczową rolę Du-
cha Świętego w teologii i w życiu chrześ-
cijańskim. Mówiono nawet o „powro-
cie Ducha Świętego” oraz o „odnowie 
w Duchu Świętym”. Zapoczątkowana 
pod koniec ubiegłego stulecia encykli-
ką Leona XIII Divinum illud mundus128 
odnowa w Duchu Świętym wzbogaciła 
się zarówno dzięki różnym odnowom 
w Kościele (biblijnej, patrystycznej, te-
ologicznej) jak i na skutek wpływu te-
ologii Kościoła Wschodniego. Sobór 
Watykański II usankcjonował ten ruch, 
przyczyniając się do głębokiej odno-
wy pneumatologii. W drugiej połowie 
XX wieku zwiększyła się liczba ksią-
żek i studiów na temat Ducha Święte-
go, a wielka liczba chrześcijan z pożyt-
kiem ponownie odkryła działanie Ducha 
Świętego w modlitwie oraz w życiu co-
dziennym.

Wydaje się, że wierność charyzma-
towi Założyciela oznacza dla współczes-
nego oblata pragnienie życia głębokim 
doświadczeniem Ducha Świętego w ślad 
za Eugeniuszem de Mazenodem i sto-
sownie do właściwej sobie łaski, przy 
równoczesnym wykorzystaniu wielkie-
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go bogactwa, jakie ofiaruje nam współ-
czesna odnowa w Duchu Świętym.

Nie pretendując do przedstawienia 
tutaj wyczerpującej teologii dotyczącej 
Ducha Świętego, chcielibyśmy pokrót-
ce przypomnieć pewne perspektywy, 
które – jak nam się wydaje – są szcze-
gólnie ubogacające w dzisiejszym życiu 
chrześcijańskim i oblackim według Du-
cha Bożego.

W naszych czasach język, jakim mó-
wimy o Duchu Świętym, zbliżył się bar-
dziej do języka biblijnego. Duch Świę-
ty postrzegany jest jako tchnienie Boga, 
przez które Bóg stwarza wszechświat 
i ludzką istotę, jako woda, która oczysz-
cza, jako ogień, który trawi, ogrzewa 
i oświeca, jako życie, moc i miłość Boga 
działającego w świecie. Nowy Testament, 
szczyt objawienia o Duchu Świętym, 
ukazuje nam, jak Duch Ojca jest obecny 
w Jezusie Chrystusie oraz w centrum ży-
cia chrześcijan.

Jezus zostaje poczęty za sprawą Du-
cha Świętego, który osłania Dziewi-
cę Maryję i czyni ją płodną. W chwili 
chrztu w Jordanie otrzymuje On w peł-
ni Ducha Ojca; zostaje namaszczony, 
poświęcony i posłany z misją głoszenia 
dobrej nowiny ubogim. Pozwala się pro-
wadzić Duchowi Świętemu na pustynię, 
do synagogi i poprzez całą posługę aż po 
dobrowolną ofiarę z życia za zbawienie 
świata. Przez zmartwychwstanie, będą-
ce w najwyższym stopniu dziełem Du-
cha Ojca, sam staje się Duchem ożywia-
jącym i źródłem Ducha dla tych wszyst-
kich, którzy w Niego wierzą.

Pięćdziesiątnica jest jawnym wy-
laniem Ducha Świętego na cały Koś-
ciół. Boży Duch buduje i ożywia Koś-
ciół, jest sprawcą świętości i zjednocze-
nia w miłości uczniów Jezusa. Zamiesz-
kuje w sercach chrześcijan, wstawia się 
za nimi u Ojca, a każdemu pozwala od-
kryć, że jest umiłowanym dzieckiem 
Boga, wołającym Abba! Ojcze! Pozwala 
wniknąć w głębię i bogactwo tajemnicy 

Pana Jezusa. Jest stwórcą nowego świata 
zrodzonego ze zmartwychwstania, staje 
się źródłem nowego życia dzieci Bożych 
i rękojmią przyszłego zmartwychwsta-
nia za przykładem Jezusa.

Misjonarski dynamizm Kościoła ma 
źródło w Duchu Pięćdziesiątnicy129. 
„Charyzmat apostolski – pisze ojciec 
F.-X. Durrwell – nie jest dodany do 
chrześcijańskiej łaski, lecz jest jej im-
manentnym składnikiem. Powołanie 
apostoła jest zawarte we właściwym 
chrześcijaninowi powołaniu do wspól-
noty z Synem Bożym (1 Kor 1, 9)”130.

Uprzywilejowanymi miejscami dzia-
łania Ducha Świętego są sakramenty 
święte. Przez chrzest człowiek jest we-
zwany do odrodzenia „z wody i z du-
cha”; w bierzmowaniu otrzymuje pełnię 
Ducha; w Eucharystii podczas epikle-
zy celebrans wzywa przemieniającego 
przyjścia Ducha Świętego; przez świę-
cenia chrześcijanin zostaje przemienio-
ny mocą miłości Ducha w celu wykony-
wania w Kościele posługi kapłańskiej; 
namaszczenie Duchem działa dla dobra 
chorych.

Moc Ducha Świętego przejawia się 
nie tylko w hierarchii Kościoła, ale rów-
nież w całym jego wymiarze charyzma-
tycznym. Wzbudza On obficie przeróżne
charyzmaty dla wspólnego dobra i po-
maga nimi żyć. Wśród nich szczególne 
miejsce zajmują charyzmaty założycie-
li wspólnot zakonnych oraz tych, któ-
rzy za nimi idą. Życie zakonne zrodziło 
się z tchnienia Pięćdziesiątnicy. Tryska 
ono w sercu niektórych ludzi w zależno-
ści od Ducha Świętego. Dlatego też tyl-
ko Duch Święty może je ożywiać i nie-
ustannie dogłębnie odnawiać.

 2. DUCH ŚWIĘTY A CHARYZMAT OBLACKI

Można by było przejrzeć wszystkie 
elementy życia i charyzmatu oblackiego, 
aby uwidocznić ich ścisły związek z Du-
chem Świętym.
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Duch Święty jest twórcą oblackie-
go charyzmatu, zasiewającym w sercu 
chrześcijanina wielkie pragnienie zosta-
nia oblatem i wzywającym go do uczest-
niczenia w życiu wspólnoty; On kieruje 
jego formacją oraz stopniowym wcho-
dzeniem w charyzmat odziedziczony 
po biskupie de Mazenodzie. On skupia 
jego uwagę na Osobie Jezusa Chrystusa, 
na Jego synowskiej relacji do Ojca oraz 
na Krzyżu i Zmartwychwstaniu. Daje 
wzrost pragnienia pójścia, tak jak Apo-
stołowie, za Chrystusem namaszczonym 
przez Ducha Świętego, aby zwiastować 
dobrą nowinę ubogim. Wzbogaca jego 
działalność misjonarską obfitością owo-
ców Ducha Świętego.

Duch Święty otwiera serce obla-
ta, aby za przykładem Założyciela był 
wrażliwy na potrzeby całego świata. 
Pomaga mu mądrze odczytywać „zna-
ki czasu”, rozeznawać najpilniejsze we-
zwania współczesności i rozpoznawać 
Swoje działanie nie tylko w sercu każ-
dej istoty ludzkiej, lecz także w ludzkich 
dziejach, w kulturach i religiach131.

Duch Święty także tworzy komunię 
osób i umożliwia świadectwo zjedno-
czonej i promieniującej wspólnoty apo-
stolskiej.

Przekazując charyzmat jakiemuś ob-
latowi, Duch Święty bierze w posiada-
nie jego osobę i jego głęboki dynamizm, 
zdecydowanie prowadzi go za Chrystu-
sem i udziela mu mocy do radosnego ży-
cia radami ewangelicznymi, czyniąc go 
w ten sposób bardziej dyspozycyjnym do 
służby posłannictwu. Duch Pięćdziesiąt-
nicy inspiruje również apostolską mod-
litwę oblata i jego celebracje liturgiczne 
oraz pozwala mu odkrywać piękną i głę-
boką jedność jego życia jako męża apo-
stolskiego.

W końcu Duch Święty, który prze-
niknął głębokości Boga, otwiera oczy 
i serce oblata na tajemnicę Dziewicy 
Maryi. Każe mu w Niej dostrzegać wzór 
uległości wobec działania i natchnień 

Ducha Świętego oraz przyjmowania 
Zbawiciela i Jego dzieła. Pozwala mu 
także uważać Maryję za Matkę, zawsze 
z czułością obecną w jego życiu obla-
ckim, w jego radościach i cierpieniach 
misjonarskich.

Duch Święty, który opanował Eu-
geniusza de Mazenoda, aby wzbudzić 
w Kościele nowy charyzmat misjonar-
ski, nadal rozpala dzisiaj serca spadko-
bierców jego charyzmatu w nieustannie 
odnawiającej się Pięćdziesiątnicy.

ROBERT MICHEL
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Artykuł ten, traktując o jednej z war-
tości duchowości oblackiej dziś i w prze-
szłości, dotyka problemu niezwykłej wagi 
zarówno dla misyjnego charakteru Zgro-
madzenia, jak i dla oblata zatroskanego 
o życie możliwie jak najbardziej zgodne 
z otrzymanym powołaniem. Problem jawi 
się następująco: jak zapewnić równowa-
gę pomiędzy działalnością, w jaką musi-
my się angażować, a poszukiwaniem kon-
templacji, która stanowi istotną część po-
wszechnego powołania do świętości?

Niewielu oblatów ma trudności ze 
zrozumieniem sensu słowa: działalność. 
Od początku istnienia Zgromadzenia by-
liśmy misjonarzami w pełnym znacze-
niu tego słowa. Wspólnota apostolska 
jest istotnym i niezaprzeczalnym rysem 
charyzmatu i charakteru oblatów.

Słowo: kontemplacja  – przeciwnie  
– jest o wiele mniej jednoznaczne, nie 
tylko dla oblatów, ale właściwie dla 
wszystkich ludzi. W ciągu całej historii 
Kościoła kontemplacja stanowiła przed-
miot bardzo różnych hipotez. Pierwsza 
część tego artykułu skupi się więc na 
ustaleniu niektórych pojęć po to, aby 
w sposób bardziej właściwy określić ich 
związki z naszą misją.

 I. WSPÓŁZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY 
DZIAŁANIEM A KONTEMPLACJĄ 
PRZED XIX WIEKIEM

Samo słowo kontemplacja  w Piśmie 
Świętym nie występuje. Kiedy teologo-

wie szukają w Biblii śladów tego, co po-
wszechnie rozumie się przez kontempla-
cję, zazwyczaj mówią nam o poznawa-
niu Boga, a w szczególności o poznawa-
niu duchowym przez wierzącego. Poję-
cie kontemplacji zbliża się wówczas do 
wizji, proroctwa lub do doświadczenia 
szczególnego objawienia1.

W wyrażeniach biblijnych znajdu-
je się jednak bardzo wiele elementów 
wiążących się ze znaczeniem, jakie na-
daje się temu słowu w naszych czasach, 
na przykład „który przychodzi”, „który 
słucha”, „który kocha”, „który patrzy”, 
„oto jestem”2. W Piśmie Świętym moż-
na odnaleźć przykłady kontemplacji, 
której żadne słowo tak nie nazywa. Kie-
dy na przykład w samym centrum wy-
darzeń związanych z narodzeniem Chry-
stusa święty Łukasz pisze: „Lecz Maryja 
zachowywała wszystkie te sprawy i roz-
ważała je w swoim sercu” (2, 19), być 
może mówi on o kontemplacji tajemni-
cy Wcielenia przez Maryję. Święty Ma-
rek odwołuje się prawdopodobnie do 
kontemplacji Jezusowej, kiedy w kon-
tekście intensywnej aktywności notuje: 
„Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, 
wstał, wyszedł i udał się na miejsce pu-
stynne, i tam się modlił” (1, 35).

Greckim odpowiednikiem kontem-
placji jest słowo theoria, którego pierw-
sze znaczenie wskazuje na czynność 
oglądania z zachwytem i przyjemnością 
toczącego się spektaklu albo ceremonii 
religijnej. W szerszym znaczeniu moż-
na je zastosować do medytacji, reflek-
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sji czy rozumowania filozoficznego. Ła-
ciński termin contemplatio pochodzi od 
templum, które początkowo oznaczało 
miejsce wskazane przez wróżbitów do 
obserwowania przepowiedni. W swej 
słownej formie wskazuje zatem skupie-
nie bądź to oczu, bądź ducha. W obu ję-
zykach słowo: kontemplacja przybiera 
odcień mistyczny, gdy oznacza: widzieć 
Boga oczyma serca.

Wydaje się, że w dobie patrystycznej3 
szkoła aleksandryjska pierwsza zesta-
wiła działanie i kontemplację w kon-
tekście życia duchowego. W każdym 
razie tak u Klemensa, jak i u Orygene-
sa można zauważyć pewną hierarchię 
w pojęciach: jedno jest niższe od dru-
giego i stanowi przejście w dochodze-
niu do następnego. Orygenes pierwszy 
przedstawia Martę i Marię oraz Piotra 
i Jana jako przykłady życia aktywnego 
i kontemplacyjnego.

Święty Augustyn wyróżnia trzy róż-
ne sposoby rozumienia życia aktywne-
go i kontemplacyjnego. Tutaj, na ziemi, 
żyjemy życiem aktywnym, podczas gdy 
w wieczności jesteśmy przeznaczeni do 
życia kontemplacyjnego. W takim uję-
ciu istnieje całkowite rozdzielenie tych 
dwóch sposobów życia. Biskup Hippo-
ny widzi je również jako dwa aspekty, 
dwie funkcje albo dwie siły w życiu każ-
dego chrześcijanina. Siły te mogą po-
paść w konflikt, gdy w danym momen-
cie niektóre czyny są niezgodne z kon-
templacją. Zazwyczaj jednak jest coś 
z obydwu w całości ludzkiego istnie-
nia. W tym kontekście święty Augustyn 
mówi o obiektywnej wyższości kontem-
placji nad działaniem. Subiektywnie jed-
nak i w zakresie zwyczajnego sposobu 
życia Augustyn przedstawia trzy rodzaje 
autentycznego życia chrześcijańskiego: 
kontemplacja lub spokojne studiowanie 
prawdy, czynne zaangażowanie w zarzą-
dzanie sprawami ludzkimi i połączenie 
obydwu, jakieś życie złożone z pierw-
szego i drugiego.

Święty Grzegorz Wielki rozwija po-
glądy Augustyna z następującym odcie-
niem: życie aktywne zawiera w sobie 
bezpośrednie praktykowanie cnót mo-
ralnych (sprawiedliwość, umiarkowa-
nie, męstwo i inne) oraz uczynków miło-
siernych (głodnych nakarmić, nieumie-
jętnych pouczać, chorych nawiedzać 
itd.). W tym kontekście odpowiada ono 
temu, co później teologowie nazwą dro-
gą oczyszczenia i drogą oświecenia. Ży-
cie kontemplacyjne natomiast charakte-
ryzuje się działaniem cnót teologalnych 
i w ten sposób stanowi drogę do zjed-
noczenia opisaną później przez schola-
styków. Bardziej niż jego poprzednicy, 
Grzegorz utrzymuje, że życie kontem-
placyjne jest dla wszystkich, bez wzglę-
du na klasę czy powołanie. Rozważa on 
dwa rodzaje życia jako normalne etapy 
rozwoju duchowego każdego człowieka 
i przez to dopuszcza możliwość kontem-
placji dla wszystkich.

Święty Tomasz pogłębił teologię 
świętego Grzegorza i Augustyna4. Z jed-
nej strony, widzi on w życiu aktywnym 
i w życiu kontemplacyjnym dwa stany, 
z czego wynika podział instytutów za-
konnych na czynne i kontemplatywne. 
Z drugiej strony rozważa działanie i kon-
templację jako aspekty, funkcje i we-
wnętrzne moce w kontekście rozwoju 
osoby. Wówczas możliwe są trzy rodzaje 
związków pomiędzy działaniem a kon-
templacją: działanie może przygotowy-
wać do kontemplacji; jedno może wystę-
pować na przemian z drugim; działanie 
może wynikać z kontemplacji. W ten spo-
sób działanie może mieć wartość asce-
tyczną w stosunku do mistycznej łaski 
kontemplacji. Działanie, pojęte jako wy-
raz miłości względem Boga i bliźniego 
w apostolacie, może także mieć własną 
wartość uduchowiającą. Z tego punktu 
widzenia wymiar aktywny życia kładzie 
nacisk na ascezę, zachowanie i na aspekt 
praktyczny; aspekt kontemplacyjny zaś 
podkreśla jego charakter mistyczny, este-
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tyczny i spekulatywny. Według Tomasza 
z Akwinu, który w definicji kontemplacji 
inspiruje się charyzmatem Zakonu Ka-
znodziejskiego, celem kontemplacji by-
łoby dzielenie się jej owocami z innymi 
poprzez jakąś działalność: contemplata 
aliis tradere (przekazać innym to, co się 
przekontemplowało)5.

Święty Ignacy z Loyoli całkowicie 
zmienia teologię i praktykę życia aktyw-
nego albo apostolskiego oraz jego związ-
ki z życiem wewnętrznym. Co więcej, 
używa on słów medytacja i kontempla-
cja inaczej niż jego poprzednicy. Medy-
tacja polega na bardzo aktywnej refleksji 
nad jakimś punktem Ewangelii; kontem-
placja natomiast kładzie nacisk na uczest-
niczenie w scenie ewangelicznej z pró-
bą wyobrażenia, widzenia, odczuwania 
itd. tego, co działo się w czasach Jezusa. 
Z tego względu, choć łatwiejsza do przy-
jęcia i bardziej uczuciowa niż medytacja, 
kontemplacja jest dla niego bardziej dys-
kursywna, czyli aktywna6.

Święty Jan od Krzyża wnika w samo 
sedno problemu. Idąc za świętym Grze-
gorzem z Nyssy, Pseudo-Dionizym i 
mistykami reńsko-flamandzkimi, autor 
Chmury niewiedzy, wyprowadza wnio-
sek, iż kontemplacja z Bożego punktu 
widzenia jest natychmiastowym i bez-
pośrednim, przekształcającym i oczysz-
czającym działaniem w nas Ojca, Syna 
i Ducha Świętego7. Od strony istoty 
ludzkiej polega ona na stanie miłosnego 
otwarcia na intymność Bożą i na powie-
rzeniu się miłości Bożej. W ten sposób 
kontemplacja streszcza wszystkie formy 
modlitwy dyskursywnej, a jednocześnie 
radykalnie się od niej różni. Dla dokto-
ra mistycznego zarówno tomistyczny, 
jak i ignacjański sposób dochodzenia do 
kontemplacji miałby zasadniczo natu-
rę dyskursywną. Dla Jana od Krzyża nie 
wystarczy powiedzieć, że życie kontem-
placyjne powinno sprzyjać kontempla-
cji; kontemplacja Boga jest jedyną ra-
cją jego istnienia. Każdy szczegół życia 

kontemplacyjnego czerpie sens z tego, 
ku czemu zmierza: „przebywać z miłoś-
cią w obecności Ukochanego”8.

 II. DZIAŁANIE I KONTEMPLACJA 
W ŻYCIU I DZIEŁACH EUGENIUSZA 
DE MAZENODA

W momencie wkroczenia Karola Jó-
zefa Eugeniusza de Mazenoda na sce-
nę historii wspomniane powyżej poję-
cia kontemplacji i jej związków z dzia-
łaniem były powszechnie znane. W Koś-
ciele oba pojęcia przyjęły w zależności 
od tradycji różne interpretacje, których 
nie można było w pełni pogodzić.

U Założyciela słowo kontempla-
cja nie należało do codziennego słow-
nika. Używał go niezwykle rzadko. Za-
gadnienie, które ostatecznie nazwano 
działaniem i kontemplacją, jest jednak 
w jego życiu i pismach wszechobecne. 
Do głównych tekstów, w których używa 
on słowa kontemplacja, należą Konsty-
tucje i Reguły z 1818, 1826 i 1853 roku.

Jak zatem Założyciel przeżywał i ro-
zumiał zagadnienie działania i kontem-
placji? Inaczej mówiąc, jak rozważał 
zagadnienie harmonijnej równowagi 
pomiędzy życiem zewnętrznym a we-
wnętrznym, pomiędzy wymogami po-
sługi a zachowaniem regularnego życia 
zakonnego, pomiędzy niesieniem pomo-
cy innym a osobistym uświęceniem?

 1. MŁODZIENIEC

Eugeniusz po raz pierwszy zetknął 
się z zagadnieniem działania i kon-
templacji podczas długich spotkań ze 
swoim mistrzem Don Bartolo Zinel-
lim w Wenecji, w której przebywał 
w latach 1794-17979. Don Bartolo był 
członkiem Stowarzyszenia Ojców Wia-
ry (Pakkanaryści)10, grupy księży prag-
nących zostać jezuitami po kanonicz-
nym przywróceniu Towarzystwa. Jego 
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duchowość była więc przede wszystkim 
ignacjańska. Kapłan ułożył dla swoje-
go młodego ucznia program życia typu 
monastycznego. Oprócz zajęć, studium 
i odpoczynku określony czas był prze-
znaczony na modlitwę, która zawierała 
nie tylko formuły do recytacji, lecz tak-
że chwile na cichą modlitwę i prawdo-
podobnie uproszczoną formę kontem-
placji ignacjańskiej. Z tym łączył się 
ścisły tryb życia ascetycznego. Euge-
niusz pościł we wszystkie piątki i trzy 
razy w tygodniu podczas Wielkiego Po-
stu. W soboty sypiał na kamiennej po-
sadzce, przykryty zwykłym kocem. Nie-
które noce nawet spędzał leżąc na kło-
dach drewna. Eugeniusz oddawał się 
tej dyscyplinie, tej wstrzemięźliwości 
i tej obowiązkowości ze swobodą ryby 
w wodzie. Tryb życia był surowy i wy-
magający, ale wobec wyzwania mło-
dzieniec czuł się całkiem naturalnie, jak 
w swoim żywiole.

Następnie nadszedł rok rozrywek 
w Neapolu, po którym przyszło luk-
susowe życie w Palermo od 1799 do 
1802 roku11. Uwagę przyciąga jeden 
interesujący fakt z okresu sycylijskie-
go. Zewnętrznie jego sposób życia zu-
pełnie różnił się od stylu życia w We-
necji. W pełni używał książęcego kom-
fortu i błyskotliwego uroku, jakim cie-
szyła się rodzina Cannizzaro. Hrabia de 
Mazenod, jak lubił być nazywany, sy-
piał w zbytkownych apartamentach, roz-
koszował się wyrafinowanymi daniami, 
posiadał nawet willę i służących do swej 
dyspozycji. Było to beztroskie życie śro-
dowisk arystokratycznych. W wieku 18 
lat spędzał długie godziny na studiowa-
niu heraldyki i genealogii z nadzieją na 
dotarcie do początków swojego szla-
chectwa. Eugeniusz bardzo rozsmako-
wał się w towarzystwie księżniczki Ma-
rii-Amelii oraz w galach wyższej sfery 
sycylijskiej.

Życie wśród takich bogactw, przy-
jemności i omamienia obudziło jednak 

w młodym de Mazenodzie uczucie pew-
nej pustki. Jego pamiętniki dają tego 
konkretny przykład: incydent w Palermo 
związany z patronalnym świętem świę-
tej Rozalii. Kontekst tego fragmentu po-
zwala w każdym razie zrozumieć, że 
uczucia, które wyraża, nie były odosob-
nione; wnikają one w świadomość, któ-
ra go dręczyła: „[...] dziwna rzecz! Kie-
dy znajduję się wśród tej uciechy, hała-
su instrumentów i tej całkiem światowej 
radości, moje serce się ściska, ogarnia 
mnie smutek i wybieram miejsce ustron-
ne albo odseparowane od tych wszyst-
kich, którzy wydają mi się szaleni; odda-
ję się myślom poważnym, nawet melan-
cholijnym, tak że omal nie płaczę [...]. 
Nie byłem w swoim żywiole. Czułem 
się w świecie jakby z musu. Nic mnie 
nie pociągało. Potępiałem tę uciechę, 
której byłem świadkiem; sprzeciwiała 
się ona wszystkim uczuciom mojej du-
szy, która pragnęła całkiem innej rado-
ści. Im większa była radość innych, tym 
gwałtowniejszy był sprzeciw, który opa-
nowywał wszystkie moje uczucia. Oto, 
jak tłumaczę sobie samemu to dziwne 
zjawisko”12.

Eugeniusz nie był schizofrenikiem. 
Nie miał podwójnej osobowości uczest-
nika uciech z jednej strony i niewzru-
szonego ascety z drugiej. Jak każde-
go normalnego młodzieńca, hrabiego 
de Mazenoda pociągało życie, ale to, 
co stworzone, zaczynało otwierać jego 
serce na Niestworzonego. To, co skoń-
czone, coraz bardziej uświadamiało mu 
Nieskończonego13.

W 1802 roku Eugeniusz wrócił do 
Francji, gdzie rozpoczął nowy rozdział 
swojego życia. Wtedy właśnie, w Wiel-
ki Piątek 27 marca 1807 roku, przeżywał 
głęboko osobiste i poruszające spotkanie 
z ukrzyżowanym Zbawicielem. Pomija-
jąc inne skutki, trzeba powiedzieć, że to 
doświadczenie nawrócenia miało zasad-
nicze znaczenie, gdyż godziło jego ży-
cie zewnętrzne z jego życiem wewnętrz-
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nym. Nie znaczy to, że w tym momen-
cie problem działania i kontemplacji zo-
stał rozwiązany w teorii czy w praktyce. 
Nie, ale jego posługa i jego modlitwa na-
brały charakteru radykalnie osobistego. 
Od tego czasu dwa pragnienia jego życia 
zbiegają się bezpośrednio w osobie Je-
zusa z serdecznym uczuciem. Eugeniusz 
zawsze kochał Chrystusa. Ta miłość na-
biera odtąd całkowicie nowej intensyw-
ności i nowego wymiaru.

 2. SEMINARIUM ŚWIĘTEGO SULPICJUSZA

Lata od 1808 do 1812 spędzone 
przez młodego de Mazenoda w semi-
narium Świętego Sulpicjusza miały 
decydujące znaczenie dla nurtującej go 
kwestii działania i kontemplacji. Służba 
innym w różnych aspektach i intensyw-
ne życie wewnętrzne zostały tu ujęte w 
kontekście teologicznym. W semina-
rium Świętego Sulpicjusza Założyciel 
otrzymał jedną z najlepszych formacji 
kapłańskich oferowanych w jego cza-
sach we Francji. Jeśli chodzi o teologię 
ascetyczną i mistyczną oraz o jej prak-
tykę, był on niewątpliwie głęboko prze-
siąknięty duchowością szkoły francu-
skiej14.

Jeśli chodzi o związek pomiędzy 
posługą a modlitwą, to prawdopodobnie 
zaproponowano mu sulpicjański punkt 
widzenia na kontemplację. Nie posia-
damy jego notatek z wykładów na ten 
temat, ale możemy rozsądnie przypusz-
czać, iż wpojono mu to, co rozumiano 
przez kontemplację „naturalną i nad-
przyrodzoną”, „nabytą i wrodzoną”15. 
Według wszelkiego prawdopodobień-
stwa nauczono go także „aktów kontem-
placji”: modlitwy, lektury i medytacji16.

W seminarium Świętego Sulpicjusza 
Eugeniusz dowiedział się prócz tego, że 
nie jest osamotniony w podejmowaniu 
wysiłku zrozumienia i rozwiązania na-
pięcia, które cechowało jego frustrujące 
próby zrównoważenia działania i kon-

templacji. Zmagał się z problemem po-
wszechnym. Wszyscy mieli podobne 
trudności, każdy w zależności od swoje-
go doświadczenia i charyzmatu.

W ciągu tych czterech lat Założyciel 
doszedł prawdopodobnie do utożsamie-
nia słowa kontemplacja z tym wszyst-
kim, co dotyczy życia duchowego albo 
wewnętrznej dynamiki. Klasyczne spoj-
rzenie tomistyczne kazało mu oprócz 
tego widzieć w owocach kontemplacji, 
to znaczy w tym, co mógł zebrać pod-
czas studium, medytacji i modlitwy, 
dary służące do bezpośredniego wyko-
rzystania ku pożytkowi innych.

Prawdziwe życie apostolskie widzia-
ne w takim świetle byłoby z konieczności 
życiem złożonym: mieszanką działania 
i kontemplacji. Dzięki doktrynie schola-
stycznej prawdy poznane z Don Bartolo, 
wypróbowane w Palermo i przyswojone 
w czasie nawrócenia w 1807 roku, zna-
lazły teologiczne uzasadnienie zastoso-
wania w praktyce.

Tym niemniej mimo wartości, jaką 
powinny posiadać, podstawy te nie były 
wystarczające szczególnie z dwóch po-
wodów. Przede wszystkim nie podawa-
ły one zainteresowanym sposobu doj-
ścia do pożądanej harmonii. Bez wąt-
pienia nauczano, że żarliwa działalność 
musi iść w parze z intensywną kontem-
placją, skoro wielu świętych je godzi-
ło; ale dla większości praktyczne roz-
wiązanie zdawało się polegać na rów-
noległym przykładaniu się bądź to do 
jednego, bądź do drugiego. Poza tym to 
scholastyczne podejście miało głębsze 
źródło: ówczesna teologia inspirowa-
ła się ponadto głęboko statyczną wizją 
świata, z zasadniczymi dychotomiczny-
mi podziałami na to, co naturalne i nad-
przyrodzone, na ciało i duszę, na ma-
terię i ducha. Dlatego wszystko, co ze-
wnętrzne, fizyczne czy aktywne, było 
postrzegane jako zagrożenie dla tego, 
co wewnętrzne, duchowe czy kontem-
placyjne.
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 3. WAHANIA POMIĘDZY WYBOREM 
DZIAŁALNOŚCI APOSTOLSKIEJ A ŻYCIEM 
ZAKONNYM

Eugeniusz de Mazenod został wy-
święcony na kapłana 21 grudnia 1811 
roku i powrócił do Prowansji w paź-
dzierniku 1812 roku. W marcu następ-
nego roku całkowicie zaangażował 
się w pierwsze inicjatywy apostolskie, 
do których należały proste pouczenia 
w języku prowansalskim skierowane do 
biednych tego regionu i założenie Sto-
warzyszenia Chrześcijańskiej Młodzie-
ży w Aix. Ta posługa była nowa z dwóch 
punktów widzenia: najpierw dla niego 
samego, ponieważ niedawno opuścił se-
minarium, oraz dla regionu, ponieważ 
w tym czasie nikt inny tego nie próbo-
wał robić.

Młody ksiądz de Mazenod z przy-
krością jednak przechodził z życia se-
minaryjnego do misjonarskiego. Poda-
ny poniżej codzienny rozkład zajęć, któ-
rego skrupulatnie przestrzegał w stycz-
niu i lutym 1813 roku, jest tego ilustra-
cją: „Sześć godzin w łóżku, sześć godzin 
na ćwiczenia pobożne, osiem godzin na 
studiowanie literatury pięknej i teolo-
gii, reszta (cztery godziny) na posiłki 
i odpoczynek”17.

Przygotowując się całkowicie do 
czynnej posługi w pełnym wymiarze, 
ksiądz de Mazenod prowadził życie pra-
wie mnisze. Jakby po to, by dolać oli-
wy do ognia, dzielił wówczas mieszka-
nie z mnichem. Brat Maur był bowiem 
kamedułą wyrzuconym w 1811 roku 
z klasztoru w Grosbois, który został 
rozwiązany przez Napoleona niezado-
wolonego z przywiązania zakonników 
tego klasztoru do wygnanego papie-
ża Piusa VII. Możemy się tylko domy-
ślać wpływu, jaki ten wysiedlony mu-
siał mieć na aspiracje Eugeniusza do ży-
cia mniszego. Jakkolwiek by było, brat 
Maur powrócił do swego klasztoru pra-
wie w tym samym czasie, w którym Za-

łożyciel przemógł kryzys powołania, 
jaki zaraz opiszemy.

W dobie intensywnej działalności 
i w trakcie równie intensywnych prób 
życia niemal mniszego, Eugeniusz wy-
jawia w dwóch listach do serdecznego 
przyjaciela, Charlesa de Forbin-Jansona, 
swoje skłonności do wspólnotowego ży-
cia zakonnego18.

W pierwszym liście Eugeniusz poda-
je powody, dla których nie może spotkać 
się z nim w Paryżu: potrzebują go ojciec 
i stryj, a ponadto pochłania go praca apo-
stolska. Następnie dodaje: „Nie wiem, 
czy nie będę musiał zmienić powołania. 
Tęsknię czasem za samotnością; a zako-
ny, które ograniczają się do uświęcenia 
jednostek, które przestrzegają swej re-
guły, nie zajmując się uświęceniem in-
nych inaczej niż przez modlitwę, zaczy-
nają mnie pociągać. Nie wzdrygałbym 
się przed takim spędzeniem reszty mych 
dni [...]. Kto wie! Być może tak skoń-
czę! Kiedy nie będę miał przed oczy-
ma ogromnych potrzeb moich biednych 
grzeszników, będę miał mniej żalu, że 
im nie pomagam. Zresztą, bardzo moż-
liwe, że wmawiam sobie, iż jestem im 
bardziej użyteczny, niż jest w rzeczywi-
stości. Na razie jednak mój czas i moje 
troski należą do nich”19.

Ten tekst przypomina refleksje czło-
wieka, który pogrążony w procesie ro-
zeznania waży „za” i „przeciw” spraw. 
Ksiądz de Mazenod poważnie podaje 
w wątpliwość aktualny kierunek swe-
go powołania, do przemyślenia które-
go prowadzą go dwa czynniki. Najpierw 
przechodzi przez kryzys sumienia: jego 
posługa pochłania czas i energię, któ-
re  – jak sądzi  – powinien poświęcić na 
pogłębienie życia wewnętrznego, a nie 
jest w stanie pogodzić tych dwu rzeczy. 
Następnie doznaje wrodzonego pocią-
gu, a właściwie potrzeby, życia uregulo-
wanego w scholastycznym i zakonnym 
znaczeniu tego słowa. Nie czuje się cał-
kiem dobrze, jeżeli nie przestrzega ja-
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kiejś reguły nie tylko co do ducha, ale 
i co do litery. Jego umiłowanie rozkładu 
zajęć i regulaminu, dyscypliny i ścisłej 
obserwancji, widoczne już w Wenecji 
u Don Bartolo, będzie mu towarzyszyć 
przez całe życie.

W tym czasie ksiądz de Mazenod tak 
ocenia sytuację: ścisłe przestrzeganie 
Reguły zmierza do życia prowadzącego 
do świętości. Otóż, według niego, naj-
lepiej można było podporządkować się 
takiej Regule w pewnych klasztorach. 
Musiał więc rozważyć tę możliwość.

Trzeba odnotować, że Eugeniusz nie 
ustosunkowuje się do takiego życia kon-
templacyjnego, jak je rozumiał święty 
Jan od Krzyża. Mówi raczej o regular-
ności zakonów oddanych jedynie uświę-
ceniu swych członków za pomocą tego, 
co Jan od Krzyża nazwałby praktykami 
ascetycznymi. Kanonicznie i instytucjo-
nalnie wiele tych zakonów jeszcze w na-
szych czasach jest uważanych za ogni-
ska życia kontemplacyjnego.

W drugim liście do Charlesa de For-
bin-Jansona, który nalegał, by młody 
ksiądz wstąpił do Misjonarzy Francji, 
Eugeniusz odpowiada: „Nie wiem jesz-
cze, czego Bóg żąda ode mnie, ale je-
stem tak zdecydowany pełnić Jego wolę, 
gdy tylko będzie mi znana, że jutro wy-
ruszyłbym na księżyc, gdyby to było po-
trzebne. Nie mam nic do ukrycia przed 
tobą. Powiem ci więc bez zakłopotania, 
iż waham się między dwoma zamiarami: 
pierwszy to ten, aby udać się gdzieś da-
leko, żeby zagrzebać się w jakiejś bar-
dzo porządnej wspólnocie Zakonu, który 
zawsze lubiłem; drugi to założyć w swo-
jej diecezji dokładnie to, co ty z sukce-
sem zrobiłeś w Paryżu [...]. Skłaniałem 
się bardziej do pierwszego z tych zamia-
rów, ponieważ prawdę mówiąc, jestem 
nieco zmęczony życiem wyłącznie dla 
innych [...]. Drugi wydawał mi się jed-
nak bardziej pożyteczny, wziąwszy pod 
uwagę potworny stan, w którym ludzie 
są pogrążeni”20.

Wkrótce potem okazało się, iż Bóg 
wybrał dla Eugeniusza drugą drogę. 
Skoro tylko uświadomił sobie wolę 
Bożą, sercem i duszą oddał się jej wy-
pełnieniu. Rok później, 23 październi-
ka 1815 roku, ksiądz de Mazenod dawał 
następujące wyjaśnienie Charlesowi de 
Forbin-Jansonowi: „Pytam Ciebie i sie-
bie samego, jak to się stało, że ja, który 
dotychczas nie byłem w stanie podjąć ja-
kiejkolwiek decyzji w tej sprawie, nagle 
uruchomiłem tę maszynę, postanowiłem 
poświęcić swój spokój i zaryzykować 
majątek dla stworzenia czegoś, czego 
wartość czułem, lecz do czego odczuwa-
łem tylko pociąg, któremu sprzeciwiały 
się   inne widoki diametralnie odmienne! 
Nie umiem tego wyjaśnić, ale już dru-
gi raz w życiu podejmuję bardzo poważ-
ną decyzję jakby pod wpływem silnego 
i dziwnego wstrząsu. Gdy nad tym się 
zastanawiam, przekonuję się, że Bogu 
podoba się w ten sposób położyć kres 
moim wahaniom”21.

Jak wiemy, założenie Misjonarzy Pro-
wansji dokonało się trzy tygodnie wcześ-
niej, 2 października 1815 roku, w dniu, 
kiedy ksiądz de Mazenod nabył część 
dawnego Karmelu w Aix, aby z niej uczy-
nić pierwszy dom Zgromadzenia. Tam 
właśnie 25 stycznia 1816 roku z księdzem 
Henrym Tempierem obrał oficjalnie jego 
siedzibę. Wziąwszy pod uwagę skłon-
ność Założyciela do życia monastyczne-
go, czy nie jest ironią, że pierwszy dom 
oblacki był dawnym klasztorem? Bez 
wątpienia powody tego zakupu wynika-
ły ze względów praktycznych; rozmiary, 
miejsce, cena, czas, wszystko odpowia-
dało jego zamiarom. Tym niemniej mu-
siało to budzić w głębi jego serca całkiem 
szczególną radość. Miał wreszcie swój 
klasztor; będzie mógł w nim żyć i stam-
tąd promieniować na swe pole działania 
apostolskiego.

Użyte w cytowanym powyżej liście 
wyrażenie „dziwny wstrząs” świadczy 
o jakiejś dziwnej mocy działającej w jego 
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osobistych sprawach czy w podejmowa-
niu wszelkich postanowień. Ten wstrząs 
wypływał z głębi jego istoty z nieza-
przeczalnym ukierunkowaniem na po-
wołanie. Prawdopodobnie coś podobne-
go wydarzyło się w 1808 roku, w mo-
mencie podjęcia decyzji o wstąpieniu na 
drogę prowadzącą do kapłaństwa wbrew 
uporczywym sprzeciwom matki.

 4. KONSTYTUCJE I REGUŁY MISJONA-
RZY PROWANSJI (1818)

W październiku 1815 roku ksiądz de 
Mazenod rozwiązał problem swego po-
wołania. Niemniej odpowiedź na pytanie 
o działanie i kontemplację znalazł dopie-
ro trzy lata później w trakcie redagowania 
pierwszych Konstytucji i Reguł. Sformu-
łowanie, do którego wówczas doszedł, 
pozostanie w istocie niezmienne przez 
całe jego życie i przetrwa nienaruszone 
w Zgromadzeniu aż do drugiego Sobo-
ru Watykańskiego II. Pomimo ukrytego 
w nim pewnego dualizmu, stanowi ono 
ważny krok naprzód22.

Pierwsze wydanie Konstytucji i Re-
guł ukazuje nam ojca de Mazenoda jed-
nocześnie dojrzałego i spontanicznego. 
Sam dokument jest ujednoliconym ze-
społem podstawowych zasad, ogólnych 
reguł, wyraźnych przepisów, codzienne-
go regulaminu i ceremoniału dla misji. 
Dwa zwięzłe punkty dotyczą szczegól-
nie problemu działania i kontemplacji, 
a mianowicie te, które mówią o wyzna-
czonym Zgromadzeniu celu zastąpienia 
zakonów zniweczonych podczas rewo-
lucji francuskiej oraz o dzieleniu życia 
misjonarskiego między intensywną dzia-
łalność i dokładną obserwancję w życiu 
zakonnym.

 a. Zastąpić zakony skasowane

Po krótkim wprowadzeniu Założy-
ciel rozpoczyna pierwszy rozdział trak-
tujący o celu Instytutu zgodnie z trady-

cyjną metodą tomistyczną polegającą na 
rozpoczynaniu zawsze od przyczyny ce-
lowej. Celem Zgromadzenia jest głosić 
ubogim Słowo Boże.

W drugim paragrafie, zamiast mó-
wić raczej o drugim celu, Założyciel pi-
sze tak: „Artykuł 1. Celem tego Zgroma-
dzenia jest również zaradzenie, jak da-
lece to możliwe, brakowi tylu pięknych 
instytucji, które znikły od czasów rewo-
lucji i które pozostawiły straszliwą pust-
kę, jaką religia z każdym dniem odczu-
wa coraz bardziej”.

„Artykuł 2. Dlatego będą się starali 
ożywiać w sobie pobożność i gorliwość 
zakonów zniszczonych we Francji przez 
rewolucję. Będą usiłowali przyswoić 
sobie ich cnoty jak i posługę oraz takie 
najświętsze praktyki zakonnego życia, 
jak: zachowywanie rad ewangelicznych, 
umiłowanie skupienia, pogarda świato-
wych zaszczytów, unikanie rozprosze-
nia, wstręt do bogactw, praktykowanie 
umartwienia, publiczne i wspólne odma-
wianie brewiarza, pomoc umierającym 
i inne”23.

Ten aspekt celu Zgromadzenia bę-
dzie stanowił treść 3 i 4 artykułu oficjal-
nej wersji łacińskiej Konstytucji i Reguł 
z 1826 roku, gdzie w typowym kościel-
nym ujęciu rzymskim staje się on „dru-
gim celem” Stowarzyszenia. Myśl Za-
łożyciela została podjęta w wydaniach 
z 1853 i 1928 roku. Począwszy od wy-
dania z 1966 roku, już nie wspomina się 
o niej wyraźnie.

W myśli ojca de Mazenoda, o czym 
świadczą pierwsze francuskie Konstytu-
cje i Reguły, nie ma dwóch celów Zgro-
madzenia, a tym bardziej celu wypływa-
jącego z innego albo mu podporządko-
wanego. Chodzi tylko o jeden i ten sam 
cel naszego życia apostolskiego rozwa-
żany z dwóch uzupełniających się punk-
tów widzenia. Trzeba to podkreślić, po-
nieważ uwypukla to głęboką harmo-
nię działania i kontemplacji, jaką każdy 
misjonarz powinien starać się wprowa-
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dzać w czyn. Dla oblata więc żarliwość 
w posługiwaniu i intensywne życie we-
wnętrzne stanowią dwa aspekty tej sa-
mej rzeczywistości.

Dzieła, do których odwołuje się oj-
ciec de Mazenod w związku z tymi za-
konami, mają mocny wydźwięk mona-
styczny. Nie rozróżnia on kategorii ka-
nonicznych, ale można to wyczytać mię-
dzy wierszami. Ojciec Achille Rey, jeden 
z pierwszych biografów Założyciela, tak 
tłumaczy to, czego się dowiedział w po-
łowie lat 40. ubiegłego wieku: „Powie-
dziano mi w czasie przyjmowania mnie 
do nowicjatu, że jednym z celów naszego 
Stowarzyszenia jest naśladować w mia-
rę możności przykłady, jakie pozostawiły 
nam dawne zgromadzenia, które dzisiaj 
znikły we Francji: franciszkańskie ubó-
stwo, jezuickie posłuszeństwo, domini-
kańską gorliwość, kartuskie umiłowanie 
skupienia, umartwienie trapistów”24.

Ósmego października 1831 roku Za-
łożyciel rozesłał krótki komentarz do 
sformułowań i wybranych artykułów z 
Konstytucji i Reguł. Oto, co w nim pisał 
o działaniu i kontemplacji: „Mój Boże, 
daj mi łaskę zrozumienia, co znaczy ten 
trzeci artykuł De fine Societatis, który 
zbyt często czytano bez zastanowienia 
[...]. Zróbcie przegląd wszystkich za-
konów, które rewolucja zniszczyła we 
Francji; przypomnijcie sobie rozmai-
te posługi, jakie spełniały, cnoty, które 
praktykowały, jedne w skrytości domu 
Bożego, w kontemplacji i modlitwie, 
inne w służbie bliźniego poprzez wszel-
kie dzieła najstaranniejszej gorliwości 
i sami wyciągnijcie wniosek z tego trze-
ciego artykułu”25. Założyciel nie chce, 
abyśmy z tego tekstu wyciągnęli wnio-
sek, że jedni oblaci mają być kontem-
platywni, a inni czynni. Raczej doma-
ga się, aby każdy oblat był przepełniony 
apostolską żarliwością, co pociąga za 
sobą poszukiwanie pełnej odpowiedzi 
na potrzebę kontemplacji, która w nim 
tkwi.

Ostatni szczegół dotyczy odnowie-
nia dawnych zakonów: klasztor karme-
litański, który stał się pierwszym do-
mem Zgromadzenia, świadomie albo 
nie, symbolicznie realizuje pragnienie 
Założyciela. Skonfiskowany przez anty-
rojalistów w czasie ich rebelii, ogłoszo-
ny mieniem narodowym i sprzedany da-
jącemu najwyższą stawkę, budynek co 
najmniej dwukrotnie zmienił właściciela 
w okresie od rewolucji do 2 październi-
ka 1815 roku, to znaczy do dnia, kiedy 
Eugeniusz zakupił jego część. Oddając 
go na nowo na służbę Bogu, ksiądz de 
Mazenod w sposób widoczny przywra-
cał mu sacrum zniweczone przez rewo-
lucję.

 b. Dwie strony życia oblata

W drugiej części Reguły z 1818 
roku, która traktuje o osobistych zobo-
wiązaniach misjonarzy, Założyciel kła-
dzie nacisk na następującą sprawę: „Za 
przykładem tych wielkich wzorów (Je-
zusa i Jego Apostołów) jedną część ży-
cia poświęcą na modlitwę, wewnętrz-
ne skupienie i kontemplację w zaciszu 
Bożego domu, w którym wspólnie za-
mieszkają .

Drugą część całkowicie i z najwięk-
szą gorliwością poświęcą takim pracom 
zewnętrznym jak: misje, głoszenie ka-
zań, spowiadanie, katechizacja, prowa-
dzenie młodzieży, odwiedzanie chorych 
i więźniów, rekolekcje i inne tego rodza-
ju zajęcia”26.

Proces przeredagowania paragrafów 
mówiących o celach Zgromadzenia zo-
stał podjęty w związku z dwoma aspek-
tami życia oblackiego. Przeprowadzo-
ne już rozważania stały się w łacińskich 
wydaniach z 1826 i 1853 roku pierw-
szym i drugim artykułem trzeciego roz-
działu drugiej części: „Inne zasadnicze 
obowiązki, nr 1: miłość, pokora, unika-
nie świata”. W wydaniu z 1928 roku ar-
tykuły te, umieszczone pod tym samym 
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tytułem, noszą numery 288 i 289. Wersje 
z 1966 i 1982 roku już o nich nie wspo-
minają, ale  – jak dalej zobaczymy  – za-
chowują najistotniejsze elementy ich du-
cha.

Tekst, który przed chwilą przyto-
czyliśmy, jest niewątpliwie najwyraź-
niejszym sformułowaniem myśli Zało-
życiela na temat relacji między działa-
niem a kontemplacją; pod tym wzglę-
dem streszcza on poniekąd wszystkie 
jego wcześniejsze rozważania. Co wię-
cej, właściwie wszystko, co Założyciel 
później napisał na ten temat, albo z nie-
go wypływa, albo też do niego odsyła. 
Chociaż nie daje on w pełni harmonijne-
go rozwiązania problemu relacji między 
działaniem a kontemplacją, tekst ten wy-
znacza ważny moment zarówno w oso-
bistym życiu Założyciela, jak i dziejach 
Instytutu. Pomimo swoich ograniczeń 
pozostaje w historii Zgromadzenia jed-
nym z najbardziej wyrazistych określeń 
tego, co Przedmowa nazywa „mężami 
apostolskimi”.

Dla większości współczesnych umy-
słów pojęcie dwóch części życia wyda-
je się dualistyczne i do pewnego stop-
nia takie jest. Obraz, jaki ono ukazuje, 
jest rozbity. Na misjach poświęcacie się 
całkowicie posłudze, aż do wyczerpa-
nia. Później, wróciwszy cali i zdrowi do 
domu, przyjmujecie niemal monastycz-
ny sposób życia, dopóki nie pośle się 
was znów na misje i tak w kółko. Moż-
liwe, że ojciec de Mazenod pragnął za-
lecić innym to, co jemu udało się osiąg-
nąć, albo przynajmniej to, do czego  – 
jak sądził  – powinien dążyć. Jednakże 
tym, na czym mu zależało, nie było po-
łączenie dwóch sposobów życia, ale ra-
czej całkowita koncentracja wysiłków 
to na jednej, to na drugiej jego części, 
z których każda ma takie samo znacze-
nie. Oblat, który doprowadziłby tę pa-
ralelę do ostateczności, wyczerpałby się 
podwójnie: zarówno w posłudze, jak i w 
życiu duchowym.

Ale nie bądźmy przesadnie krytycz-
ni; jest tu coś więcej niż dualizm. Jest 
także przenikliwość i zmysł praktycz-
ny, głos doświadczenia i prorocze we-
zwanie.

– Przenikliwość i zmysł praktyczny. 
Pojęcie dwóch części życia ma sens w 
bezpośrednim kontekście, w jakim było 
formułowane, mianowicie w ewangeli-
zacji jednego określonego regionu połu-
dniowej Francji. Oblaci dobrze wiedzie-
li, co ich czeka. Aby przetrzymać przy-
kre dni i długie tygodnie spędzane na tej 
posłudze, potrzebowali również inten-
sywnego odnowienia sił nie tylko du-
chowych, lecz także fizycznych, emo-
cjonalnych i psychicznych. Założyciel 
pamiętał o przykładzie Jezusa i Aposto-
łów. W pełni swego posługiwania Jezus 
„usuwał się na miejsca pustynne i mod-
lił się” (Łk 5, 16). „A On rzekł do nich: 
»Pójdźcie wy sami osobno na miejsce 
pustynne i wypocznijcie nieco!« Tak 
wielu bowiem przychodziło i odchodzi-
ło, że nawet na posiłek nie mieli czasu” 
(Mk 6, 31).

– Głos doświadczenia i wezwanie 
prorocze. Najgorliwsi ludzie potrzebują 
czasu, programu, rytmu  – czegokolwiek!  
– aby nie dać się ponieść dynamizmowi 
i utrzymać swój entuzjazm we właści-
wych granicach. Potrzeby są nieograni-
czone, ale jest granica tego, czego Bóg 
domaga się od każdego z nas. Sam Zbawi-
ciel nie porywał się jednocześnie na każ-
de zło. Oblat jest zbawicielem w Chry-
stusie Zbawicielu; jego posługa jest więc 
z konieczności ograniczona: ograniczona 
przez Boga, ograniczona zdrowym roz-
sądkiem, ograniczona jego potrzebą prze-
bywania ze współbraćmi i bycia sam na 
sam ze swoim Panem.

Według mego rozeznania Założy-
ciel nie stosował ilościowego kryterium 
w tym dwuczęściowym ideale. Nigdy nie 
dał do zrozumienia, że powinien się on 
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dzielić w stosunku 50/50 albo 70/30. Bez 
wątpienia zdawał sobie sprawę z 24-go-
dzinnych dób i 7-dniowych tygodni, ale 
istotnie mówił o rytmie analogicznym do 
rytmu natchnienia i wytchnienia, o rytmie 
w sposób naturalny odmiennym u każde-
go misjonarza czy w każdej posłudze. 
W praktyce możliwość dosłownego za-
chowania tej reguły malała w miarę róż-
nicowania się posług w Zgromadzeniu: 
misje zagraniczne, nauczanie w semina-
riach, parafie i inne. Jej duch jednak jest 
wciąż aktualny, chociaż może przybierać 
różne i dające się łatwiej przystosować 
formy.

W 1818 roku oblaci nie mieli ani wa-
kacji, ani cotygodniowych dni wolnych. 
Jeśli zliczymy wszystkie dni, jakie oblat 
spędza dziś bez posługi łącznie z rekolek-
cjami, seminariami, spotkaniami w dys-
tryktach, ich suma dojdzie prawdopodob-
nie do około trzech miesięcy rocznie. To, 
co oblaci robią w czasie wolnym, nie jest 
być może dokładnie tym, o czym myślał 
Założyciel, gdy redagował Regułę, ale 
mamy nadzieję, że mieści się w tym sa-
mym duchu.

 5. OD 1818 DO 1861 ROKU

Pobieżny opis podejmowanych prób 
uzgodnienia działania i kontemplacji 
w życiu Eugeniusza i Zgromadzenia aż 
do śmierci Założyciela zająłby zapewne 
ze sto stron. Pierwsza część bibliografii 
podanej na końcu tego artykułu dostar-
cza kilka tego oczywistych przykładów. 
Niech tu wystarczy podkreślenie stop-
niowej poprawy, która z tych prób wy-
nikała zarówno na płaszczyźnie osobi-
stej, jak i wspólnotowej pomimo usil-
nych prób utrzymania dualizmu i pod-
porządkowania jednego elementu dru-
giemu.

Trafnym przykładem ciągłego napię-
cia, jakie dwa aspekty życia oblackie-
go powodowały u Założyciela, jest in-
cydent, który po 1818 roku zdarzył się 

między ojcem de Mazenodem a jed-
nym z serdecznych jego przyjaciół, oj-
cem Mariusem Suzanne’em. Spotkali się 
oni w 1816 roku i od razu się zrozumieli. 
Założyciel interesował się nim do tego 
stopnia, że osobiście zajął się jego for-
macją. Miał wobec tego zdolnego mło-
dzieńca wielkie plany. Przygotowywał 
go do funkcji superiora scholastykatu, 
gdzie przyszłość Zgromadzenia spoczy-
wałaby w jego rękach.

Po święceniach w 1821 roku ojciec 
Suzanne stanął na czele jednego z naj-
ważniejszych ośrodków misjonarskich: 
Kalwarii Marsylijskiej. Entuzjastyczny 
kaznodzieja miał dar przyciągania lu-
dzi. Oprócz sprawowania funkcji supe-
riora i intensywnej działalności misjo-
narskiej był odpowiedzialny za budo-
wę nowego kościoła i zbiórkę niezbęd-
nych funduszy. Oczywiście, nie mógł 
być obecny na wszystkich ćwiczeniach 
wspólnoty. Kiedy Założyciel dowiedział 
się o tym, zjawił się osobiście we wspól-
nocie i zwołał „kulpę”, na której stało się 
oczywiste, że ojciec Suzanne opuszczał 
sporo ćwiczeń wspólnotowych, łącznie 
ze wspólnym brewiarzem. Mając ogni-
sty temperament, Założyciel wybuchnął 
i w przeładowany emocjami sposób usu-
nął superiora z urzędu. Ogłosił ponad-
to, że odtąd sam będzie spełniał funk-
cje miejscowego superiora celem zara-
dzenia nieporządkowi. Upokorzonemu 
i poniżonemu ojcu Suzanne’owi pozo-
stało tylko zadanie głoszenia misji. Tak 
nieoczekiwana i okrutna nagana zrani-
ła ogromnie młodego zakonnika. Przy-
jął cios pokornie i wykorzystał uzyska-
ny czas do zdwojenia wysiłków w dziele 
ewangelizacji. Wkrótce jego zdrowie za-
łamało się; umarł w Marsylii 31 stycznia 
1829 roku, mając u boku swego przyja-
ciela i ojca duchownego przepełnionego 
wyrzutami sumienia27.

Można by zrozumieć, że sposób ży-
cia ojca Suzanne’a zirytował Założycie-
la, ale nic nie może usprawiedliwić jego 
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uniesienia ani bezlitosnego zachowania. 
Być może uważał on, że to posłuży za 
przykład. Bóg raczy wiedzieć. Jakkol-
wiek by rozważać ten incydent, wyda-
je się w każdym razie, iż Eugeniusz de 
Mazenod wyciągnął z tego najlepszą na-
ukę. Zrozumiał, że już nigdy nie może 
postąpić podobnie, zrozumiał też, że po-
winien w bardziej chrześcijański spo-
sób godzić działanie z kontemplacją. 
Wszystko przemawia za tym, że zdał so-
bie sprawę z obu lekcji.

U kresu życia biskup de Mazenod 
zostawił nam ostatni testament: „Zacho-
wujcie między sobą miłość... miłość... 
miłość, a na zewnątrz żarliwość o zba-
wienie dusz”28.

Ta ostatnia wola świadczy o spokoj-
nej harmonii między dwoma aspektami 
życia apostolskiego, do jakiej doszedł 
osobiście przynajmniej na łożu śmierci. 
Miłość w domu, żarliwość dla innych. 
Miłość jest samą istotą kontemplacji, 
która polega na kochaniu Boga i służe-
niu Mu, a innym w Nim. Żarliwość jest 
istotą działania apostolskiego, które po-
lega na kochaniu innych i służeniu im, 
a Bogu w nich. Agape, miłość Boga, mi-
łość siebie, miłość innych, jest centrum 
życia apostolskiego we wszystkich jego 
wymiarach.

 III. DZIAŁANIE I KONTEMPLA-
CJA W ZGROMADZENIU OD 1861 
ROKU DO NASZYCH CZASÓW

Po śmierci biskupa de Mazeno-
da tekst o zastąpieniu zakonów, któ-
re znikły od czasu rewolucji, pozostał 
właściwie nie zmieniony w Konstytu-
cjach i Regułach aż do Soboru Waty-
kańskiego II. Jednakże, nie biorąc pod 
uwagę historycznego spojrzenia na po-
czątki Zgromadzenia, w 1861 roku już 
w znacznej mierze międzynarodowego, 
to odniesienie do rewolucji francuskiej 
miało niewielkie znaczenie. W miarę 

jak wchodziliśmy w XX wiek i jak po-
suwał się on do przodu, kładziono sil-
niej akcent na potrzebę przystosowania 
się do znacznych zmian, jakie zachodzi-
ły, i na wysiłek, jaki należało podjąć ce-
lem odnowy ze względu na przyszłość. 
W każdym razie, jak o tym świadczą 
dwa poniższe przykłady, wymiary mi-
nisterialne i duchowe tego celu zostały 
zachowane.

– Wymiar ministerialny. „Zgroma-
dzenie jako całość jest zgromadzeniem 
misyjnym, a jego szczególnym zada-
niem jest niesienie pomocy duszom naj-
bardziej opuszczonym [...]. Zgodnie 
z żywą tradycją, Zgromadzenie nasze 
będzie zawsze gotowe pomagać każdym 
rodzajem pracy i posługi, aż do granic 
swoich możliwości, we wszystkich po-
trzebach nękających społeczność ludzką 
i Kościół” (Konstytucje i Reguły z 1966 
roku, K 3).

– Wymiar duchowy. „Oblaci [...], 
idąc za Jezusem Chrystusem, porzucają 
wszystko. Aby być Jego współpracowni-
kami, powinni głębiej Go poznać, z Nim 
się utożsamić, pozwolić Mu, aby w nich 
żył. Usiłując odtworzyć Go w swoim ży-
ciu [...]” (Konstytucje i Reguły z 1982 
roku, K 2).

W naszych Konstytucjach i Regu-
łach dwudzielny ideał Założyciela prze-
trwał dosłownie aż do Soboru Watykań-
skiego II. Drugi superior generalny, oj-
ciec Joseph Fabre, w okólniku podkreś-
lał następujące punkty: „Do czego jeste-
śmy powołani, moi drodzy bracia? Do 
stania się świętymi, by móc skutecznie 
pracować nad uświęceniem dusz najbar-
dziej opuszczonych [...]. Jesteśmy kapła-
nami, jesteśmy zakonnikami; ta podwój-
na jakość nakłada na nas obowiązki [...]. 
Nie traćmy z oczu faktu, że dla osiąg-
nięcia tego celu święte Reguły każą nam 
spędzać znaczną część roku w naszych 
domach, aby tam przez praktykowanie 
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wszelkich cnót zakonnych przykładać 
się do tego, by stać się godnymi narzę-
dziami Bożych łask”29.

Trzy wnioski wynikają z tego teks-
tu: nasze życie wewnętrzne jest na służ-
bie apostolskiej, ale nie mówi się nic 
o uświęceniu osiąganym w posłudze 
i przez posługę  – prawda, na którą kła-
dzie się duży nacisk w naszych czasach; 
wydaje się, że wyrazy: „kapłani” i „za-
konnicy” zastępują wyrazy: „działanie” 
i „kontemplacja”, choć te ostatnie nie 
znikają całkowicie; nadal kładzie się na-
cisk na podział naszego życia na dwie 
części, które funkcjonują równolegle 
z założeniem, że życie kontemplacyjne 
jest samo w sobie wyższe od życia ak-
tywnego i że kontemplacja jest poniekąd 
zagrożona przez sprawowanie posługi.

Ten ostatni punkt stwarzał dyle-
mat coraz bardziej krępujący, jak o tym 
świadczy sprawozdanie ojca Fabre’a na 
kapitule generalnej z 1887 roku: „Jed-
ną z wielkich przeszkód w przestrzega-
niu Reguły jest mnogość dzieł zewnętrz-
nych. Według naszych Konstytucji po 
oddaniu się przez część roku czynnej po-
słudze, powinniśmy drugą część spędzić 
w naszych wspólnotach, oddając się ży-
ciu modlitwy i studium. Bez wątpienia 
w wielu naszych domach, przede wszyst-
kim poza Francją, posługa, którą sprawu-
jemy, trwa cały rok. Lecz czy tam, gdzie 
nie możemy ściśle przestrzegać Reguły, 
przesiąkamy jej duchem i staramy się po-
godzić nasze nadzwyczajne prace z tym, 
co jest samą istotą naszego życia?”30

W tekście tym wyrażenie „nasze nad-
zwyczajne prace” nie jest jasne. Czy oj-
ciec Fabre chce powiedzieć, że wypełnia-
my swoją posługę w sposób nadzwyczaj-
ny, czy że czynności spełniane przez cały 
rok są w Regule wyjątkiem? Dla niego jest 
jednak jasne, że przestrzeganie tego aspek-
tu ideału ustalonego przez Założyciela nie 
było wystarczająco „regularne”.

Konstytucje i Reguły z 1982 roku 
dobrze oddają ducha, jakiego ojciec Fa-

bre i wszyscy szczerzy oblaci pragnęli 
utrwalić. U podstaw jego odnowionego 
zapisu leżą trzy rzeczywistości.

Jednym z powodów, dla których nie 
możemy już wracać do swoich domów 
na dużą część roku, jest fakt, iż jest ich 
coraz mniej. Od lat 70. większość lokal-
nych wspólnot oblackich jest zorganizo-
wana raczej w dystryktach niż w domach 
w kanonicznym znaczeniu tego słowa.

Dziś bardziej niż kiedykolwiek zda-
jemy sobie sprawę, iż modlitwa, a szcze-
gólnie modlitwa kontemplacyjna, jest 
nie tylko istotną pomocą w posłudze, 
lecz także sama w sobie jest autentyczną 
posługą w Kościele31. Co więcej, posłu-
ga stanowi wspaniały środek osobiste-
go uświęcenia nie tylko dla korzystają-
cych z naszych wysiłków, ale też dla nas 
samych32. Posługa jest niewyczerpanym 
źródłem wyzwania, oczyszczenia i prze-
miany dla tych, którzy nasłuchują Boga 
obecnego w innych33.

Założyciel brał pod uwagę podział 
życia oblata na dwie części. W ciągu roku 
powinien on koncentrować swoje wysił-
ki po kolei na misji i na prowadzeniu ży-
cia prawie monastycznego. W 80. latach 
XX wieku duch tej dialektyki życia apo-
stolskiego przyjął nową, bardziej giętką 
formę: harmonijny rytm posługi i mod-
litwy, pracy i wytchnienia, dzielenia się 
z Ludem Bożym i ze swymi współbrać-
mi, uczestniczenia w spotkaniach, posie-
dzeniach albo w kolokwiach.

Coś z tego rytmu daje się wyczuć 
każdego dnia: „Będą żyli w ten sposób, 
aby móc każdego dnia godnie sprawo-
wać (Eucharystię) [...]. W cichej i wy-
dłużonej modlitwie każdego dnia po-
zwalają Panu, aby ich urabiał” (Konsty-
tucje i Reguły z 1982 roku, K 33).

Ten rytm jest również okresowy: 
„[...] co miesiąc i co roku zarezerwują 
sobie należyty czas na modlitwę osobi-
stą i wspólnotową, na refleksję i odno-
wę” (Konstytucje i Reguły z 1982 roku, 
K 35).
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Ten codzienny albo okresowy rytm 
daje się porównać do kodu binarnego 
stosowanego w informatyce. Cyfrowe 
związki zero/jeden i na odwrót są podsta-
wą wzajemnych niezmiernie prostych od-
działywań wewnątrz zespołu o niewiary-
godnej złożoności. W życiu apostolskim 
rytm łączności z Bogiem i służby innym 
może też być porównany do wzajemnego 
oddziaływania binarnych gwiazd. Gwiaz-
dy binarne są dwiema masami energii, 
których harmonijny obrót jest utrzymy-
wany siłą ich wzajemnego przyciągania.

Założyciel nalegał, aby każdy oblat 
był równocześnie misjonarzem i świę-
tym (Przedmowa). Konstytucje i Reguły 
z 1982 roku wyrażają w podwójny spo-
sób ten wymiar życia wiarą: w formie 
zasady ogólnej i sześciu konkretnych 
sugestii dotyczących wprowadzenia jej 
w praktykę:

 – Zasada ogólna: „Jedność swego 
życia oblaci osiągają jedynie w Jezusie 
Chrystusie i przez Niego” (K 31). Ta za-
sada zakłada ścisłą i stałą relację z osobą 
Jezusa, „który przez nich oddaje się in-
nym, a im  – przez innych” (K 31)34.

 – Konkretne sugestie. (1) „Utrzy-
mując się w atmosferze milczenia i we-
wnętrznego pokoju, (2) szukają obecno-
ści Pana zarówno w sercach ludzi i (3) 
w wydarzeniach codziennego życia, (4) 
jak i w Słowie Bożym, (5) w modlitwie 
(osobistej i wspólnotowej) i (6) w sakra-
mentach. Jako pielgrzymi przebywają 
drogę z Jezusem w wierze, nadziei i mi-
łości” (K 31).

W tym, co dotyczy codziennego prze-
strzegania podwójnego rytmu dotyczące-
go działania i kontemplacji, Konstytucje 
i Reguły z 1982 roku nie podają szczegó-
łowej listy nakazów. Nalegają raczej na 
uczciwość w rozpoznaniu. Z jednej stro-
ny, „konkretne warunki sprzyjające sku-
pieniu i osobisty rytm modlitwy”, który 
pozwoliłby zharmonizować jedno z dru-
gim. Z drugiej strony, „na tym aspekcie 

swego życia każdy oblat z pomocą prze-
łożonego lub kierownika duchowego 
skupi całą potrzebną uwagę, bo od tego 
zależy zarówno skuteczność jego posłu-
giwania, jak i rozwój jego życia zakon-
nego” (R 22).

 IV. W KIERUNKU OSOBISTEJ 
SYNTEZY PROBLEMU

Problem działania i kontemplacji jest 
trudny; trudny na płaszczyźnie osobistej 
z tego powodu, iż wymaga daru z sie-
bie i uczciwości w rozpoznaniu; trudny 
na płaszczyźnie teologicznej, ponieważ 
dotyczy wielu bardzo złożonych kwestii, 
których doniosłość jest wielka. Rozcią-
ga się on na całe życie: od urodzenia do 
śmierci.

Chciałbym podzielić się z moimi 
współbraćmi kilkoma myślami, które 
pomogły mi zrozumieć i przeżywać 
w spokojnej równowadze oblackie życie 
modlitwy i posługi. Oby ten zarys mógł 
pomóc innym oblatom przeżywać tę ta-
jemnicę w sposób bardziej świadomy 
i bardziej spontaniczny.

Na mocy powszechnego powoła-
nia do świętości każda osoba, a tym 
bardziej każdy oblat, jest wezwany do 
kontemplacji35. Bóg zaprasza każde-
go z nas do miłosnego zawierzenia Mu 
przynajmniej w chwili śmierci.

Dynamika każdej modlitwy zawie-
ra ruch w kierunku tego miłosnego za-
wierzenia, które mistycy nazywają kon-
templacją. Poza tym w miarę upływu lat 
pojawia się powoli upodobanie do kon-
templacji, wzrastające pragnienie po-
zostania w sercu wrażliwym na Boską 
inicjatywę36. W miarę jak to upodobanie 
czy ta skłonność intensyfikuje się, wzra-
sta nasza świadomość Bożej obecności 
w nas i zgoda na opanowanie nas przez 
Boga.

Musimy jednak rozróżnić trzy powią-
zane z sobą pojęcia, a mianowicie: modli-
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twę kontemplacyjną, skłonność do kon-
templacji i życie kontemplacyjne. Modli-
twa kontemplacyjna jest tym uczucio-
wym wrażliwym sposobem modlenia się, 
do którego dąży każda spontaniczna mod-
litwa. Pociąg do kontemplacji pozostaje 
w związku z miłosnym otwarciem na 
Boga całej istoty i wszelkiej działalności 
w ciągu życia ziemskiego. Życie kontem-
placyjne jest powołaniem samym w so-
bie; tylko niektórzy są do niego powoła-
ni. Jest to rodzaj życia stosunkowo auto-
nomiczny. Obejmuje i harmonijnie jed-
noczy wszystkie aspekty życia, a jego je-
dyną racją bytu jest kontemplacja Boga37. 
Jako takie życie kontemplacyjne nie jest 
ani lepsze, ani wyższe, ani doskonalsze 
od jakiegokolwiek innego rodzaju auten-
tycznego życia chrześcijańskiego. Jest to 
Boży wybór dla niektórych, choć coś 
z Jego wewnętrznej dynamiki przenika 
całe ludzkie życie.

Rozpatrując powołanie misjonarzy 
oblatów, trzeba powiedzieć, że właściwy 
nam sposób życia wspólnotowego jest ra-
czej wyraźnie apostolski niż kontempla-
cyjny czy pustelniczy. Jesteśmy zakon-
nikami apostolskimi, a nie mnichami czy 
eremitami38. Bóg jednak szanuje wolność 
powołania tego czy innego oblata z życia 
apostolskiego do życia kontemplacyjne-
go czy nawet  – w wypadkach niezwykle 
rzadkich  – do życia pustelniczego. Jako 
Zgromadzenie duchowo żywe musimy od 
czasu do czasu oczekiwać tego od Pana. 
Tym niemniej kandydat poszukujący ży-
cia kontemplacyjnego czy pustelniczego 
w zasadzie nie powinien być przyjmowa-
ny do naszych szeregów.

W świetle tego, co przed chwilą 
stwierdziliśmy, nie powinniśmy już na-
zywać naszego życia mieszanym. Przez 
fakt naszego powołania nasz styl życia 
jest apostolski z tym wszystkim, co na to 
się składa. Co więcej, w życiu jesteśmy 
animowani poszukiwaniem kontempla-
cji niezależnie od tego, czy czuwamy 
albo śpimy, pracujemy czy modlimy się, 

wykonujemy coś czy czegoś doznajemy. 
To dążenie do kontemplacji pochodzi 
wprost i bezpośrednio z działania w nas 
Boga, który w ciągu całego naszego roz-
woju i we wszystkich naszych aktach 
nieugięcie prowadzi nas do przeobraża-
jącego z Nim zjednoczenia.

Nasza modlitwa w sensie ścisłym na 
pewno różni się od naszego apostolatu. 
Jedno i drugie jest jednak posługą, której 
musimy poświęcić czas i samych siebie. 
Niezależnie jednak od dyskursywnego 
charakteru modlitwy i od natężenia apo-
stolskiej działalności, jedno i drugie bę-
dzie ostatecznie przekształcone w wy-
bitnie kontemplacyjny akt miłosnego 
zawierzenia Bogu w chwili śmierci39.

Tyle o teologii działania i kontem-
placji. Jeśli idzie o zastosowanie jej 
w praktyce, niech wystarczy zacyto-
wanie uwagi ojca Teilharda de Char-
dina z 1924 roku. Jego słowa świadczą 
o powszechnie wzrastającej świadomo-
ści harmonii, która musi istnieć między 
działaniem i kontemplacją, a której wy-
mownym świadkiem są nasze Konsty-
tucje i Reguły: „Czy działam albo czy 
się modlę, czy mozolnie otwieram moją 
duszę przez wysiłek albo czy Bóg opa-
nowuje ją przez pasywność z zewnątrz 
i z wewnątrz, mam jednakową świado-
mość mego zjednoczenia [...]. Najpierw 
jestem in Christo Jesu; dopiero potem 
działam, cierpię, lub kontempluję”40.

FRANCIS KELLY NEMECK
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Eucharystia znajduje się w centrum 
życia oblata, tak samo zresztą jak każde-
go chrześcijanina. Będąc fundamentem 
i szczytem Kościoła, nie może być spro-
wadzana do zwyczajnej pobożności. Jej 
sens należy zatem ujmować w całościo-
wej wizji oblackiego charyzmatu.

 I. ZAŁOŻYCIEL

 1. ZMYSŁ LITURGICZNY EUGENIUSZA 
DE MAZENODA NA TLE EPOKI

Doświadczenie i rozumienie tajemni-
cy eucharystycznej przez Eugeniusza de 
Mazenoda stanowią podstawę jego na-
uczania skierowanego zarówno do obla-
tów, jak i do wiernych, do których zwra-
cał się najpierw jako misjonarz, a potem 
jako biskup. Odczytane w kontekście 
konkretnej epoki, w której żył, jawią się 
one jako dość pogłębione i oryginalne1.

Pobożność eucharystyczną w pierw-
szej połowie XIX wieku cechują poważ-
ne uchybienia. W jej dziejach okres ten 
jest ogólnie uważany za czas dekadencji. 
Można mówić nawet o jakiejś przerwie 
między głębią i prostotą ludowej poboż-
ności świętego Alfonsa Liguoriego, jaka 
znamionowała drugą połowę XVIII wie-
ku, a zrywem żarliwości eucharystycz-
nej z końca XIX wieku. Z doktrynalne-
go punktu widzenia jansenizm był już 
przezwyciężony. Nadal jednak wywierał 

duży wpływ na praktykę i codzienne ży-
cie wiernych, ujawniając długo utajony 
rozdźwięk pomiędzy pobożnością a na-
bożeństwem eucharystycznym, pomię-
dzy życiem duchowym a liturgią.

Przez całe życie Eugeniusz de Ma-
zenod będzie przeciwstawiał się tej ten-
dencji. Najpierw jako misjonarz, a potem 
jako biskup będzie zapraszał wiernych do 
ufnego zbliżania się do Eucharystii. Po-
trafił ponadto usytuować pobożność eu-
charystyczną w szerszej i bogatszej per-
spektywie liturgicznej2. Nie należy za-
pominać, że fundamentalne doświadcze-
nie duchowe, jakie naznaczyło jego ży-
cie – jego spotkanie z Ukrzyżowanym 
Chrystusem Zbawicielem – wiąże się z 
wydarzeniem liturgicznym, a mianowi-
cie z wielkopiątkową Liturgią Męki Pań-
skiej. Właśnie wokół liturgii, zwłaszcza 
jej rdzenia, jakim jest misterium paschal-
ne, biskup de Mazenod będzie gromadził 
wiernych Marsylii3. Jak wynika z jego 
pism, jego nauczanie zrodziło się z oso-
bistego doświadczenia, które sięgało cza-
sów seminaryjnych i dojrzewało na prze-
strzeni lat. Zwłaszcza w czasie sprawo-
wania Eucharystii doświadczy on najbar-
dziej intensywnych momentów zjedno-
czenia z Chrystusem.

Chociaż adoracja zajmuje doniosłe 
miejsce w jego życiu modlitewnym, to 
jednak nigdy nie jest ona oderwana od  
sprawowania Eucharystii, której jest na-
turalnym przedłużeniem. Wspomnia-
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nych już wiernych Marsylii będzie na-
uczał, że celebracja Eucharystii stanowi 
uprzywilejowany środek utożsamienia 
się z Chrystusem. Prawdziwa pobożność 
nie może być prywatna czy indywidua-
listyczna; przeciwnie, jest ona wspólno-
towa i liturgiczna. W tej celebracji bo-
wiem znajduje wyraz powszechne ka-
płaństwo wiernych. „Na naszych ołta-
rzach ofiara dokonuje się przez posługę
kapłana w imieniu Kościoła. Lud skła-
da ją razem z kapłanem. Przez to wznio-
słe współdziałanie w mistycznej ofie-
rze Boga-Człowieka urzeczywistnia się 
królewskie kapłaństwo (1 P 2, 9), któ-
rym obdarzeni są wszyscy chrześcijanie 
w jedności z Chrystusem Najwyższym 
Kapłanem”4.

 2. JEGO DOŚWIADCZENIE OSOBISTE

Uważna lektura życiorysu Euge-
niusza de Mazenoda pozwala uchwy-
cić niezliczone momenty jego spotkania 
z Chrystusem i odtworzyć poszczegól-
ne etapy jego duchowej wędrówki, któ-
ra zaprowadziła go na mistyczne szczy-
ty zjednoczenia z Panem oraz do takiego 
utożsamia się z Nim, które stanowi istot-
ny cel sakramentu Eucharystii5.

Pierwszy ślad tego duchowego szlaku 
znajdujemy w owym wrodzonym pocią-
gu ku Bogu, jak sam powie, w tym „ro-
dzaju instynktu miłości do Niego”, który 
od dzieciństwa pozwala mu rozkoszto-
wać się obecnością eucharystyczną6.

Żeby odkryć jego silną więź z Jezu-
sem w Eucharystii, trzeba cofnąć się do 
czasów seminaryjnych, choć ta więź ist-
niała już w latach spędzonych w Tury-
nie i Wenecji7. Czytając najbardziej oso-
biste stronice i zapiski seminarzysty Eu-
geniusza, widzimy, jak rodzi się w nim 
intensywne pragnienie przeniknięcia ta-
jemnicy eucharystycznej, której głębię 
zaczyna odkrywać. Starannie sporządza 
wykazy Komunii Świętych, na których 
przyjęcie zgodnie z ówczesnym zwycza-

jem otrzymał pozwolenie. Podkreśla nie-
zbędne usposobienie, aby być tego god-
nym. Rozważa przykłady świętych, aby 
się rozpalić ich miłością do Eucharystii. 
Stara się przyjąć Komunię Świętą choć 
raz więcej, aniżeli to przewidywał zwy-
czaj seminaryjny. W ten sposób przygo-
towuje się do czasu, kiedy Eucharystię 
będzie mógł sprawować codziennie8. 
Jego więź z „Dobrym Mistrzem” prze-
dłuża się w adoracji, a za każdym razem, 
kiedy musi pozostawić „Czułego Przyja-
ciela”, czyni to „z niemałym bólem”9.

Częste w tym okresie doświadcze-
nia duchowe znajdują wyraz w jego ko-
respondencji z rodziną. Nieustannie za-
chęca do udziału w Komunii Euchary-
stycznej matkę, siostrę i babcię. Zwal-
czając uprzedzenia jansenistyczne, po-
kazuje, jak nawet w życiu społecznym, 
jakie prowadzi jego siostra, można i na-
leży żyć chrześcijaństwem. Właśnie dla-
tego, iż żyje zanurzona w świecie, po-
winna „częściej czerpać łaski Zbawicie-
la w niewyczerpanym źródle Jego god-
nych uwielbienia sakramentów”. Poucza 
ją, że nie należy oczekiwać, aż się bę-
dzie doskonałym, żeby móc zbliżyć się 
do Eucharystii. Przeciwnie, to przyjmo-
wanie Eucharystii czyni nas doskonały-
mi: „Nigdzie nie nauczysz się tak god-
nie miłować Jezusa Chrystusa, jak w sa-
kramencie Jego miłości”10. „Staniesz się 
coraz doskonalsza wtedy, gdy będziesz 
przystępować do sakramentów. Ten śro-
dek jest niezawodny”11.

Zjednoczenie Eugeniusza z Jezusem 
w Eucharystii, które rozwijało się w okre-
sie seminaryjnym i o którym świadczy 
jego korespondencja z rodziną, osiąga 
szczyt w chwili święceń kapłańskich. 
Oto, jak streszcza ówczesne swoje uczu-
cia: „W mym sercu nie ma nic prócz 
miłości”12.

Lata, które następują bezpośrednio 
po święceniach, ukazują nam Eugeniusza 
przeżywającego prawdziwy konflikt we-
wnętrzny; formacja duchowa otrzymana 
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w seminarium kontrastuje z wymogami 
apostolstwa i doskonałości13. Jest to 
okres mroku wzlędem Eucharystii. 
„Należy teraz do rzadkości – notuje 
w zapiskach rekolekcyjnych – abym 
w Najświętszej Ofierze doświadczał po-
ciech duchowych, jakie były moim 
szczęściem w okresie większego skupie-
nia; zamiast tego ustawicznie muszę 
walczyć z roztargnieniami, troskami 
itd.”14 Wierność w doświadczeniu wie-
dzie go do nowej i bardziej dojrzałej re-
lacji z Jezusem Eucharystycznym, jak 
o tym świadczą liczne fragmenty jego 
dziennika oraz listy pisane do ojca 
Henry’ego Tempiera. Jeden z tych listów 
wprowadza nas nieco w sekret tej zaży-
łości: „Dziś rano, przed Komunią Świętą, 
ośmieliłem się mówić z tym dobrym 
Mistrzem z takim samym zaufaniem, ja-
kie mogło być moim udziałem, gdybym 
miał szczęście żyć w czasie Jego pobytu 
na ziemi i gdybym się znalazł w tych sa-
mych utrapieniach [...]. Przedłożyłem 
Mu nasze potrzeby, prosiłem o światło 
i pomoc, a potem zawierzyłem Mu się 
całkowicie, nie pragnąc niczego innego 
poza Jego świętą wolą. I w takim uspo-
sobieniu przyjąłem Komunię. Po przyję-
ciu Przenajdroższej Krwi nie mogłem 
się obronić przed taką obfitością pociech
wewnętrznych, jakie były mi potrzebne 
[...] oraz przed westchnieniami i wyla-
niem takiej ilości łez, że przesiąkły nimi 
korporał i obrus. Żadna bolesna myśl nie 
powodowała tego wybuchu, przeciwnie, 
czułem się dobrze i byłem szczęśliwy, 
a gdybym nie był tak wielkim nędzni-
kiem, uwierzyłbym, że naprawdę kocha-
łem i naprawdę byłem wdzięczny”15.

Kiedy w dzienniku mówi o „wiel-
kich światłach i natchnieniach, jaki-
mi Bóg zechciał go obdarzać od bardzo 
wielu lat w związku z przedziwnym Sa-
kramentem naszych ołtarzy [...]”, to nie 
chodzi tu bynajmniej o wydarzenie wy-
jątkowe, mimo że mówi on o „nadzwy-
czajnych doznaniach, jakimi darzyła go 

często Osoba Boskiego Zbawiciela”16.
Komunia znajduje przedłużenie, poza 

celebracją eucharystyczną, w milczącej 
i wydłużonej modlitwie codziennej. Za-
żyłość jest wtedy tak wielka, że może on 
prosić o łaski dla siebie oraz dla wszyst-
kich powierzonych mu osób, o przeba-
czenie grzechów oraz o dar ciągłego ży-
cia i śmierci w Jego łasce… „O co tu jesz-
cze prosić – kontynuuje – kiedy się jest u 
stóp tronu miłosierdzia, kiedy się adoru-
je, kocha, widzi Jezusa, naszego Mistrza, 
naszego Ojca, Zbawiciela dusz naszych, 
kiedy się do Niego mówi, a On odpo-
wiada naszemu sercu obfitością pociech 
i łask? Ach, jak szybko upłynęło to pół 
godziny i jak rozkosznie zostało użyte!”17 
Nietrudno już zrozumieć, jaka powinna 
być modlitwa właściwa oblatowi, o któ-
rej mówią Konstytucje i Reguły.

 3. DUSZPASTERSTWO I NAUCZANIE

Zarówno posługa duszpasterska, jak 
i biskupie nauczanie Eugeniusza de Ma-
zenoda są nacechowane jego osobistym 
doświadczeniem Eucharystii.

Od katechezy, jaką przekazywał w 
Stowarzyszeniu Młodzieży Chrześci-
jańskiej w Aix, po ustanowienie wie-
czystej adoracji w diecezji marsylijskiej, 
Eucharystia zajmuje doniosłe miejsce 
tak w jego posłudze, jak i w posłudze 
oblatów18. Eugeniusz de Mazenod oso-
biście oddaje się przygotowaniu mło-
dych do Pierwszej Komunii Świętej, 
zanoszeniu wiatyku chorym oraz prze-
wodniczeniu adoracji eucharystycznej. 
Jako biskup nadal będzie zwalczał roz-
powszechnione a zakorzenione w janse-
nizmie uprzedzenia, udzielając na przy-
kład Komunii skazanym na śmierć. Do 
tej samej otwartości będzie zachęcał 
swoich misjonarzy w krajach misyjnych; 
Eucharystię uważa za najskuteczniejszy 
środek umacniania wiary neofitów. Kie-
dy dowiaduje się o zastrzeżeniach, jakie 
misjonarze stawiają przy dopuszczaniu 
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do Komunii Świętej Indian w Kanadzie 
dlatego, iż rzekomo nie są oni jeszcze 
wystarczająco uformowani, interweniu-
je, mówiąc: „Czyż nie wiecie, że to jest 
właśnie środek ich formowania i chry-
stianizacji? Bądźcie więc umiarkowa-
ni, zgoda, ale w ogóle ich wykluczyć, to 
zbyt mocne”19.

Ta postawa duszpasterska znalazła 
potem szczególny wyraz w nauczaniu 
upowszechnianym zwłaszcza poprzez 
listy pasterskie20. Poruszymy tu trzy za-
sadnicze tematy:

– Eucharystia jest ośrodkiem całe-
go misterium chrześcijańskiego, wszak 
jest to sam Chrystus. Na ten temat Eu-
geniusz pisze tak: „W religii wszystko 
kończy się w Eucharystii [...] jak w kre-
sie, w którym Bóg odbiera chwałę, a du-
sze znajdują zbawienie. Wszystkie sa-
kramenty Kościoła, wszystkie nadprzy-
rodzone dary Boże, wszystkie dzieła 
prawdziwej pobożności zmierzają do 
tego kresu, gdzie wraz z Jezusem Chry-
stusem znajduje się przyczyna i spełnie-
nie naszego uświęcenia jako ukorono-
wanie naszego uwielbienia, a zarazem 
doskonałość zewnętrznej chwały Boga 
wśród ludzi”21.

– Mówić o Eucharystii to mówić 
więcej o Chrystusie w szczytowym mo-
mencie Jego życia, kiedy nam się odda-
je. Jest On wtedy „w stanie miłości w jej 
najwyższym wyrazie”22, jest syntezą Od-
kupienia, „Barankiem Bożym ofiarowa-
nym przed założeniem świata (Ap 13, 
4) dla zbawienia ludzi. Jest On nie tylko 
ofiarą, ale i kapłanem, który nieustannie 
ofiaruje się za nas”23.

– Jako obecność Chrystusa, Eucha-
rystia skutecznie oddziałuje na chrześ-
cijanina, sprawiając w nim owoc Od-
kupienia, radykalnie go przemieniając, 
aby go utożsamić z samym Chrystusem 
w „zjednoczeniu, którego cena jest do-
prawdy nieskończona”24. „W tym Bo-
skim Sakramencie (Chrystus) chciał 
się stać naszym pokarmem, wcielić się 

w nas, aby swą jedność z nami uczy-
nić bardziej intymną i w pewnym sensie 
utożsamić nas ze sobą”25. „Dlatego też 
w Komunii Świętej zjednoczenie Stwór-
cy ze stworzeniem jest najdoskonalsze, 
jakie tylko można sobie wyobrazić. Sa-
memu człowiekowi nigdy coś podobne-
go nie przyszłoby na myśl [...]; jest to 
cud i arcydzieło Bożej miłości”26.

– Na koniec, pozwalając każdemu 
z chrześcijan stanowić jedno z Chrystu-
sem, Eucharystia prowadzi wszystkich 
wierzących do tego, by stanowili jedno 
między sobą. W łamaniu chleba Pan jest 
„jedynym i prawdziwym zwornikiem 
dusz i serc”27.

Jedność, jaką sprawia Eucharystia, 
jest dla Eugeniusza de Mazenoda do-
świadczeniem sięgającym czasów jego 
młodości, kiedy to, wchodząc do jedne-
go z kościołów, został ogarnięty uczu-
ciem „katolickości” na myśl, że jest 
„członkiem tej wielkiej rodziny, której 
sam Bóg jest Głową”28. Od tej chwili 
dojrzewała w nim myśl, żeby wszyst-
kich przyjaciół, krewnych i członków 
rodziny oblackiej odnajdywać w tym 
„wspólnym centrum, gdzie spotykamy 
się każdego dnia”29. Eucharystia staje się 
dla wszystkich oblatów „żywym cen-
trum, które służy (im) za środek 
łączności”30. Odtąd zwyczajem Założy-
ciela będzie przechodzić w modlitwie od 
jednego ze swych synów31do drugiego, 
aby modlić się za każdego z osobna32. 
Dlatego zachęca wszystkich oblatów, 
aby byli wierni modlitewnemu spotka-
niu z Jezusem w Eucharystii, żeby w ten 
sposób móc się spotkać ze wszystkimi33. 
„Szukajmy się często w sercu naszego 
godnego uwielbienia Mistrza – napisze 
do matki – [...], jest to najlepszy sposób 
spotkania się.

Kiedy bowiem każde z nas ze swej 
strony będzie się utożsamiać z Jezusem 
Chrystusem, będziemy stanowić jedno 
z Nim, a przez Niego i w Nim będziemy 
stanowić jedno również między sobą”34.
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 II. EUCHARYSTIA W KONSTYTU-
CJACH I REGUŁACH

 1. KONSTYTUCJE I REGUŁY Z 1826 
ROKU

Swoje doświadczenie eucharystycz-
ne Eugeniusz de Mazenod zawarł w 
Konstytucjach i Regułach. Trzy artykuły 
w szczególny sposób określały euchary-
styczną pobożność oblata: 299 o spra-
wowaniu Mszy Świętej, 254 o modlitwie 
wieczornej i 257 o nawiedzeniu Naj-
świętszego Sakramentu.

Tekstem, który pod tym względem 
najbardziej ożywił oblatów, jest z pew-
nością artykuł 299: „Kapłani tak będą 
żyli, aby codziennie móc godnie spra-
wować Najświętszą Ofiarę”35. Jak napi-
sał w komentarzu do Reguł ojciec Jo-
seph Reslé, jest to tekst „krótko, jasno 
i stanowczo” ukazujący oblatowi pra-
wo życia i misji kapłańskiej36. Komenta-
torzy kładli nacisk na dwie sprawy: co-
dzienne odprawianie Mszy Świętej oraz 
konieczność takiego życia, które by po-
zwoliło godnie sprawować tajemnicę 
eucharystyczną.

Punkt pierwszy – codzienne sprawo-
wanie Mszy Świętej – w czasach Zało-
życiela nie był bynajmniej czymś oczy-
wistym. Wielu kapłanów nie miało zwy-
czaju odprawiać Mszy Świętej codzien-
nie. Jeszcze kodeks prawa kanoniczne-
go z 1917 roku przypominał księżom 
o obowiązku sprawowania Eucharystii 
kilkakrotnie w ciągu roku (pluries per 
annum, kan. 805). Zarówno biografo-
wie Eugeniusza de Mazenoda, jak i on 
sam w dzienniku i w listach, wspomina-
ją o ofiarach i wyrzeczeniach, jakie mu-
siał sobie nakładać, zwłaszcza podczas 
podróży, z powodu obowiązkowego po-
stu eucharystycznego.

W akcie wizytacyjnym prowincji 
angielskiej pisze na ten temat: „Nigdy 
i pod żadnym pretekstem nie zwalniaj-
cie się ze sprawowania Mszy Świętej. 

Krzywda, jaką byście wyrządzili sami 
sobie i Kościołowi, chwała, jakiej nie 
oddalibyście Bogu, jak również wszyst-
kie inne znane wam racje, których nie 
warto tutaj przypominać, zmuszają 
mnie, żebym wam to nakazał jako obo-
wiązek sumienia. Postępować inaczej 
znaczyłoby oderwać się całkowicie od 
ducha naszego Instytutu oraz od tego, 
co jest w nim nieustannie praktykowa-
ne [...]. Nalegam na to, ku wielkiemu 
zdziwieniu spotkałem bowiem niektó-
rych naszych ojców winnych tej nie-
wybaczalnej letniości i prawdziwego 
złamania jednej z najważniejszych na-
szych Reguł [...]. Moi kochani, nie trać-
my z oczu tego, iż jesteście wezwani do 
walki z mocarzem w jednym z jego naj-
potężniejszych szańców i że potrzeba 
wam, ni mniej, ni więcej, tylko mocy 
samego Boga, aby móc zwyciężyć tego 
potężnego wroga. A gdzie mielibyście 
czerpać tę moc, jeśli nie u świętych oł-
tarzy i od Jezusa, naszego Pana?”37

Drugim źródłem natchnienia dla ob-
latów jest jakość życia wymaganego do 
sprawowania Eucharystii: „Tak będą 
żyli, aby móc codziennie godnie spra-
wować Najświętszą Ofiarę”. Stąd wy-
pływa wymóg cotygodniowej spowie-
dzi (art. 300), dokładnego przestrzega-
nia rubryk, przeznaczenia na sprawo-
wanie Eucharystii odpowiednio długie-
go czasu (art. 301-302), przygotowania 
oraz dziękczynienia (art. 303-304). Jed-
nak oblaci dostrzegali w tych tekstach 
przede wszystkim wymaganą głębię ży-
cia wewnętrznego dla utożsamienia się 
z tajemnicą Chrystusa, Kapłana i żert-
wy.

Drugim momentem dnia charaktery-
stycznym dla duchowości eucharystycz-
nej jest modlitwa wieczorna. „Dwukrot-
nie w ciągu dnia, mianowicie rano [...] 
i wieczorem, w kościele, przed Najświęt-
szym Sakramentem, oddamy się wspól-
nej modlitwie myślnej [...]” (art. 254). 
Nie miejsce tutaj na dywagacje o meto-
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dzie modlitwy. Możemy jednak podkre-
ślić dwa aspekty dotyczące naszego te-
matu: modlitwa powinna odbywać się 
przed Najświętszym Sakramentem i po-
winna być wspólna.

Trzecim momentem jest codzienne 
nawiedzenie Najświętszego Sakramentu 
(art. 257), do czego należy dodać zwykłe 
nawiedzenie Eucharystii zarówno przed 
wyjściem z domu, jak i po powrocie (art. 
81 i 336).

Początkowo oracja wieczorna była 
raczej rozumiana jako przedłużenie na-
wiedzenia Najświętszego Sakramentu. 
W rękopisie Reguły z 1818 roku czyta-
my bowiem: „[...] a wieczorem, wokół 
ołtarza, na sposób nawiedzenia Naj-
świętszego Sakramentu przez pół 
godziny”38. Mocny własnym doświad-
czeniem, Założyciel zawsze będzie 
uważał spędzenie tej chwili modlitwy 
przed Najświętszym Sakramentem za 
rzecz podstawową: „Uważam za nie-
zbędne urządzenie wewnętrznej kapli-
cy, gdzie mógłby spocząć Najświętszy 
Sakrament – napisze do ojca Delpeucha 
w 1856 roku. – Nasza modlitwa wie-
czorna powinna w zasadzie odbywać 
się w obecności naszego Pana, którego 
można by było często odwiedzać w cią-
gu dnia, co jest niemożliwe wówczas, 
gdy trzeba się udawać do kościoła 
publicznego”39.

Oracja odbywa się nie tylko przed 
Najświętszym Sakramentem (a nie, na 
przykład w pokoju, jak w wypadku me-
dytacji ignacjańskiej), lecz także wspól-
nie, jako akt całej wspólnoty. Wskazuje 
to na jasne zrozumienie eklezjalnego wy-
miaru tajemnicy eucharystycznej. Jak wi-
dzieliśmy w doświadczeniu Eugeniusza 
de Mazenoda, Eucharystia jest zworni-
kiem i miejscem spotkania wszystkich 
oblatów rozproszonych po całym świe-
cie. Tworzy ona wspólnotę. Dobrze uwy-
datnia ten aspekt ojciec Joseph Fabre, 
kiedy, komentując ten artykuł, pisze, że 
modlitwa wspólna stanowi „bezcenny 

pożytek; Zbawiciel powiedział nam: Ubi 
sunt duo vel tres congregati in nomine 
meo, ibi sum in medio eorum (gdzie dwaj 
albo trzej są zgromadzeni w imię moje, 
tam Ja jestem pośród nich – Mt 18, 
20)”40.

Jak widzieliśmy, Eugeniusz de Ma-
zenod nauczał, jak należy modlić się 
przed Najświętszym Sakramentem: ad-
oracja, wyraz miłości, uwielbienia 
i dziękczynienia; kontemplacja tajemnic 
Chrystusa, która przeistacza się w źródło 
natchnienia dla naszego życia; prośba 
o łaski dla Zgromadzenia, Kościoła, 
osób, do których jesteśmy posłani; roze-
znanie w zakresie własnej drogi ducho-
wej oraz naszej posługi.

W Konstytucjach i Regułach nie 
brak aluzji do Eucharystii. Szczegól-
nie jest nimi nacechowane nasze po-
słannictwo. Przed udaniem się w dro-
gę misjonarze przyjmują błogosławień-
stwo Najświętszym Sakramentem razem 
z całą wspólnotą41. Będąc zaś w dro-
dze, gdy przejeżdżają przez jakieś mia-
sto lub wioskę, udają się do kościoła na 
adorację, a w przypadku gdyby nie mo-
gli się zatrzymać, „z daleka będą zanosić 
modlitwy do naszego Pana w Najświęt-
szym Sakramencie”42. Misja rozpoczyna 
się wystawieniem i błogosławieństwem 
Najświętszym Sakramentem43. Nawie-
dzenie rodzin poprzedza się nawiedze-
niem Najświętszego Sakramentu dla 
„zawierzenia naszemu Panu Jezusowi 
Chrystusowi tej doniosłej posługi, która 
w znacznym stopniu może wpłynąć na 
powodzenie misji”44. I wreszcie, w cza-
sie całej misji brewiarz jest odmawiany 
przed Nim na klęczkach45.

 2. KONSTYTUCJE I REGUŁY Z 1966 
ROKU

Artykuły Konstytucji i Reguł doty-
czące Eucharystii pozostały w zasadzie 
nie zmienione aż do roku 1966, kiedy 
to wprowadzono znaczne zmiany za-
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równo w tym punkcie, jak i w wielu in-
nych. Sobór dał nowe tchnienie życiu li-
turgicznemu Kościoła, sytuując miste-
rium eucharystyczne w centrum litur-
gii. Przytaczając niemal dosłownie tekst 
Soboru, artykuł 49 Konstytucji i Reguł 
z 1966 roku w sposób ściśle dogmatycz-
ny uwydatnia wzniosłą rolę, jaką Eucha-
rystia powinna spełniać w dziele osobi-
stego uświęcenia oblata, w jego działal-
ności apostolskiej oraz w braterskich re-
lacjach z ludźmi, do których jest posła-
ny. Stoimy tutaj wobec tekstu, którego 
jak najbardziej pewne i prawowite pod-
stawy teologiczne powinny służyć jako 
punkty odniesienia i pożywienie dla ob-
lackiego życia osobistego, wspólnoto-
wego i apostolskiego46.

W tekście z 1966 roku jest jeszcze 
mowa o nawiedzeniu (R 115) i o mod-
litwie przed Najświętszym Sakramen-
tem, chociaż w zapomnienie poszedł ich 
wymiar wspólnotowy (R 110). Zachodzi 
jednak pewna istotna zmiana w stosunku 
do poprzedniej Reguły, która znajduje 
wyraz w nowym stylu życia duchowego, 
skupionego na modlitwie zakotwiczo-
nej w liturgii. Jak słusznie zauważono, 
„duchowość Założyciela jest owocem 
jego czasów, czasów niespokojnych, ale 
mniej naglących niż nasze. Dziś trudniej 
zachować w całości praktyki pobożne, 
zalecane przez Konstytucje i Reguły dla 
rozwoju zażyłości z Chrystusem i pod-
sycenia gorliwości apostolskiej. Wyjąt-
kiem pod tym względem są oblaci pra-
cujący w formacji lub będący na eme-
ryturze. Większość oblatów zaangażo-
wanych czynnie nie jest w stanie spro-
stać tym wszystkim obowiązkom. Ich 
kapłaństwo natomiast zasadniczo i co-
dziennie urzeczywistnia się w liturgii: 
w Eucharystii i Liturgii godzin. W na-
szych czasach rozwijanie u oblatów doj-
rzałej pobożności liturgicznej jest sposo-
bem uniknięcia duchowego niedożywie-
nia, czym grozi im właściwie nieunik-
niona nadmierna aktywność.

„Należy utrzymać takie praktyki asce-
tyczne i duchowe, jak: medytacja, oracja, 
szczegółowy rachunek sumienia, post 
i rekolekcje. Życie duchowe bowiem nie 
sprowadza się wyłącznie do udziału w li-
turgii (SC 12). Ten sam Sobór zaleca jed-
nak, aby ćwiczenia i praktyki pozalitur-
giczne »zgadzały się z liturgią, z niej po-
niekąd wypływały i do niej wiernych pro-
wadziły, ponieważ ona ze swej natury 
znacznie je przewyższa« (SC 13). W ten 
sposób można zapewnić jedność obla-
ckiego życia duchowego, a zarazem jego 
maksymalną wydajność”47.

 3. KONSTYTUCJE I REGUŁY Z 1982 ROKU

Konstytucje i Reguły z 1982 roku 
przyjmują nową perspektywę; Reguły 
z roku 1966, wprowadzają jednak nie-
które elementy tradycyjne. Na przykład 
w całości przywrócono artykuł 299 
z pierwszej Reguły, usunięty w 1966 
roku. Artykuł 33 aktualnych Konstytucji 
i Reguł podaje nam w ten sposób prze-
dziwnie bogatą syntezę: „Eucharystię, 
źródło i szczyt życia Kościoła, oblaci 
stawiają w centrum swego życia i działa-
nia. Będą żyli w ten sposób, aby móc 
każdego dnia godnie ją sprawować. 
Uczestnicząc w niej całym swym jeste-
stwem, ofiarują samych siebie wespół
z Chrystusem Zbawicielem. W miste-
rium współdziałania z Nim dostępują 
odnowienia, zacieśniają więzy swej apo-
stolskiej wspólnoty i poszerzają hory-
zonty gorliwości do granic świata. W du-
chu wdzięczności za dar Eucharystii 
często będą odwiedzać Pana obecnego 
w tym Sakramencie”.

Artykuł ten uwydatnia różne elemen-
ty:

– Centralne miejsce, jakie Euchary-
stia zajmuje w życiu Kościoła, którego 
jest źródłem i szczytem. Wystarczy przy-
pomnieć nauczanie Soboru Watykańskie-
go II, z którego Reguła czerpie natchnie-
nie: „[...] Eucharystia przedstawia się 
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jako źródło i szczyt całej ewangelizacji 
[...]. W Najświętszej bowiem Euchary-
stii zawiera się całe duchowe dobro Koś-
cioła, a mianowicie sam Chrystus, nasza 
Pascha i chleb żywy, który przez Ciało 
swoje ożywione i ożywiające Duchem 
Świętym daje życie ludziom, zaprasza-
jąc ich i doprowadzając w ten sposób do 
ofiarowania razem z Nim samych siebie, 
swojej pracy i wszystkich rzeczy stwo-
rzonych” (PO 5).

– Miejsce, jakie Eucharystia zajmuje 
w sercu życia i działalności oblata. Jak 
zauważono, „słowo »serce« nie zostało 
umieszczone na samym początku arty-
kułu tylko ze względu na budowę zda-
nia [...]”. „Podkreśla ono element afek-
tywny, jaki zakłada Eucharystia, który 
wychodząc z serca, powinien przeni-
kać i zapładniać naszą codzienną dzia-
łalność. W istocie bowiem nie sprawuje 
się Eucharystii ani się w niej nie uczest-
niczy jedynie przez kilka chwil gorliwo-
ści poświęconych aktowi liturgicznemu. 
Eucharystię sprawuje się i uczestniczy 
się w niej po to, aby była mocnym mo-
mentem zjednoczenia z Bogiem. Całe 
następstwo innych chwil dnia będzie tyl-
ko echem i przedłużeniem tego uprzywi-
lejowanego spotkania z Panem”48.

– Przywracając 299 artykuł z Regu-
ły Założyciela, przypomina się wymóg 
takiego życia, które by pozwalało na 
godne sprawowanie Eucharystii każde-
go dnia.

– Ponownie został podkreślony kla-
syczny element duchowości oblackiej, 
jakim jest więź między Eucharystią 
a oblacją. Uznając Eucharystię za Ofia-
rę, oblat składa w ofierze samego siebie,
sprawuje własną mszę w zjednoczeniu 
z ofiarą, jaką Chrystus składa z siebie 
samego.

– Eucharystia jednoczy oblata z Chry-
stusem tak zażyle, iż stanowi on z Nim 
już jedno i w ten sposób może się stać 
Jego współpracownikiem: „[...] w mi-
sterium współdziałania z Nim dostępują 

odnowienia”. Reguła stwierdza, że jest 
to misterium zjednoczenia, które – nie-
ustannie wzrastając – nigdy się nie koń-
czy. Konstytucje powracają później do 
tego tematu, stwierdzając, że nowicjusze 
„przyzwyczajają się [...] spotykać (Pana) 
w Eucharystii” (K 56).

– Eucharystia jest także tajemnicą 
komunii wszystkich członków wspólno-
ty. Jednocząc każdą osobę z inną i prze-
mieniając ją w Jezusie Chrystusie, Eu-
charystia sprawia, że wszyscy stanowią 
już tylko jedno. I znów – jak w Regule 
pierwotnej – kładzie się nacisk na wspól-
notowy wymiar modlitwy: „Zgodnie ze 
swą tradycją codziennie poświęcają jed-
ną godzinę na modlitwę myślną, a część 
tego czasu spędzają wspólnie w obecno-
ści Najświętszego Sakramentu”. W ten 
sposób „zacieśniają więzy swej apostol-
skiej wspólnoty”.

W końcu uwidacznia się również apo-
stolski wymiar pobożności eucharystycz-
nej. Eucharystia znajduje się przecież 
w „samym sercu ich życia i działalności”, 
tak że oblaci „poszerzają horyzonty gorli-
wości do granic świata”. Konstytucja 40 
ponownie podkreśla wagę codziennej 
modlitwy przed Najświętszym Sakra-
mentem i wskazuje na jej treść: „Jakie-
kolwiek byłyby wymagania posługi, to 
jednym z najważniejszych momentów 
w życiu wspólnoty apostolskiej jest czas 
wspólnej modlitwy. Zgromadzona przed 
Panem – w duchowej łączności z tymi, 
którzy są nieobecni – wspólnota zwraca 
się do Niego, aby Go wielbić i szukać 
Jego woli, błagać o przebaczenie i wypra-
szać siły, aby lepiej Mu służyć”.

 III. EUCHARYSTIA W ŻYCIU OBLA-
TÓW

W przeciwieństwie do innych wymia-
rów życia oblackiego, temat Eucharystii 
rzadko był przedmiotem wyraźnej i po-
głębionej refleksji. Temat ten na ogół uj-
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mowano w szerszym kontekście tajemni-
cy Chrystusa. W myśli oblackiej Eucha-
rystia zawsze była postrzegana jako nie-
zbędna droga utożsamiania się z Chry-
stusem, który pozwala nam współdziałać 
w swoim planie zbawienia.

Zanim jednak stała się przedmio-
tem refleksji, Eucharystia była dla obla-
tów doświadczeniem życiowym. W tym 
względzie badania musiałyby być nie-
zmiernie obszerne i trudne, bo powin-
ny ogarnąć całe życiowe doświadczenie 
oblackie, które rozciąga się na wiele po-
koleń i nie zawsze było skodyfikowane.
Wracając do życiowego doświadczenia 
oblatów, dwa rysy wydają mi się znaczą-
ce: ścisła więź pomiędzy oblacją i Eu-
charystią oraz między misją a Euchary-
stią. Ta ostatnia więź powinna być rozu-
miana w sensie raczej zawężonym, jako 
umocnienie, którego Sakrament może 
udzielić w pracy apostolskiej, szczegól-
nie w czasie osamotnienia.

 1. EUCHARYSTIA A OBLACJA

Zarówno doświadczenie życiowe, jak 
i refleksja doktrynalna skoncentrowały
się przede wszystkim na ścisłym związ-
ku między Eucharystią a oblacją. W stu-
dium na temat oblacji Émilien Lamiran-
de przedstawia duży wybór misternie 
dobranych tekstów, w których poprzez 
oblacką konsekrację przejawia się ofia-
ra eucharystyczna. Oblacja ma wartość 
i sens, ponieważ dokonuje się w jednoś-
ci z oblacją, czyli ofiarą Zbawiciela49.

W wartościowych pod względem hi-
storycznym pismach scholastyka Fran-
çois-Marie Campera, którego biogra-
fia została opublikowana w 1859 roku, 
a więc jeszcze za życia Eugeniusza de 
Mazenoda, można przeczytać taki oto 
znaczący fragment: „Trawi mnie wielkie 
pragnienie [...] upodobnienia mego ży-
cia we wszystkich jego chwilach i oko-
licznościach do życia Jezusa Żertwy na 
Kalwarii oraz w Najświętszym Sakra-

mencie. Oblat znaczy żertwa. Chciał-
bym być żertwą Jezusa, tak jak każdego 
dnia On jest moją żertwą. Dlatego znaj-
duję upodobanie w rozważaniu Jego ży-
cia ukrytego, Jego pokory, Jego łagodno-
ści i cierpliwości, Jego ofiary, Jego stanu
nieustannej skromności i unicestwienia 
oraz Jego ofiary za mnie w Sakramen-
cie Ołtarza. Z miłości ku Niemu chciał-
bym móc [...] praktykować, w zjedno-
czeniu z Nim, wszystkie cnoty, które On 
praktykuje, cierpieć tak jak On i tak jak 
On ofiarować samego siebie”50. Współ-
brzmi z tym jego wizja kapłaństwa: „Eu-
charystia jako ofiara: jest to nieustannie
trwająca ofiara Krzyża, ta sama żertwa,
ten sam ofiarnik, te same owoce, te same
skutki, ta sama wartość [...]. W obydwu 
przypadkach kapłan powinien widzieć 
w Jezusie wzór, jaki ma wiernie w sobie 
odtworzyć [...]”51.

Chodzi tutaj o intuicję, która prze-
trwała w dziejach Zgromadzenia aż do 
naszych dni. Zmarły w 1990 roku oj-
ciec Giuseppe Ladié okazuje się wier-
nym spadkobiercą tej tradycji, kiedy pi-
sze pod koniec życia: „Jestem w trakcie 
przeżywania i odkrywania Eucharystii 
w sposób szczególny. Na ogół odpra-
wiam Mszę Świętą w kaplicy domowej 
na siedząco [...]. A więc kiedy w czasie 
konsekracji mówię: »To jest Ciało moje, 
które za was będzie wydane«, to mó-
wię sobie: przecież jestem cząstką Mi-
stycznego Ciała Chrystusa; mogę zatem 
prawdziwie ofiarować samego siebie,
ofiarować swoje życie za Kościół, świat, 
Zgromadzenie, Prowincję, za drogie 
mi osoby, itd. Tak samo »To jest moja 
Krew...«: mogę uczynić dar z mojej cho-
roby, mojej niemocy, z moich cierpień... 
Nigdy tak jak obecnie nie przeżywałem 
mojego kapłaństwa i nigdy nie czułem 
się »oblatem«, »ofiarowanym« tak jak
teraz”52.

Eucharystia jest równocześnie wzo-
rem życia konsekrowanego i kapłań-
skiego, jaki oblat ma przed oczami, oraz 
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środkiem do utożsamienia się z Chrystu-
sem w Jego tajemnicy Odkupienia. Tę 
relację pomiędzy Eucharystią a zjedno-
czeniem z Chrystusem można już odkryć 
w dyrektorium dla nowicjuszy i schola-
styków z 1876 roku53.

Joseph-Marie Simon być może naj-
więcej pracował nad tym tematem: „[...] 
dla nas oblatów – pisze w ważnym stu-
dium na temat oblackiej duchowości – 
Msza Święta [...] jest ośrodkiem, ku któ-
remu winny zmierzać wszystkie inne 
(praktyki zakonne). Dlaczego? Chrystus 
jest pierwszym »Oblatem Maryi Niepo-
kalanej«. [...] Stąd narzuca się wniosek: 
jeśli pragniemy kroczyć śladami pierw-
szego Oblata, to cała nasza działalność 
duchowa i apostolska winna koncentro-
wać się na ofierze kalwaryjskiej, uobec-
nianej na naszych ołtarzach. Nie chodzi 
więc o ustawienie jakiejś szczelnej prze-
grody czy wprowadzenie absolutnego 
rozdziału pomiędzy Mszą Świętą a resz-
tą naszego życia [...]. Inaczej mówiąc, 
Msza Święta powinna wchodzić w na-
sze życie tak, jak nasze życie powinno 
wchodzić w naszą Mszę Świętą [...].

Ale Msza Święta nie jest tylko ofia-
rą naszego Pana Jezusa Chrystusa; jest 
ona również ofiarą Kościoła, naszą ofia-
rą [...]. Stąd też każdego poranka należa-
łoby przynieść na ofiarę jakiś bogaty dar
osobisty; więcej, cały nasz dzień powi-
nien być ustawiczną oblacją, prowadzą-
cą do Ofiary Eucharystycznej sprawowa-
nej nazajutrz; wszystkie nasze czynności 
powinny być spełniane z taką wewnętrz-
ną doskonałością, aby się przemieniały 
w bezcenny dar, ofiarę bez zmazy, godną
tego, by zostać złożoną na ołtarzu obok 
ofiary Jezusa. Wówczas Msza Święta bę-
dzie naszą ofiarą, ponieważ będzie zna-
kiem naszej osobistej oblacji [...].

Dzięki przeistoczeniu Jezus staje się 
naszą żertwą i rodzi w nas tę wewnętrz-
ną oblację, której On będzie nie tylko 
znakiem, ale i przyczyną. Powierzmy 
się zatem przemieniającemu działaniu 

naszej żertwy, która ukształtuje nas na 
swój obraz i podobieństwo [...]. Jezus 
uzgadnia nasze myśli ze swoimi myśla-
mi, nasze serca ze swoim sercem”54.

Oracja w obecności Eucharystii, jak 
również nawiedzenie Najświętszego Sa-
kramentu zawsze były uważane za dwa 
środki przedłużające celebrację eucha-
rystyczną, a prowadzące do stopniowe-
go utożsamienia się z Chrystusem aż po 
całkowitą przemianę w Niego55.

 2. EUCHARYSTIA A MISJA

Drugim aspektem powracającym re-
gularnie w tradycji oblackiej jest zna-
czenie Eucharystii dla misjonarzy, któ-
rzy ze względu na wymogi posługi zmu-
szeni byli żyć samotnie. Czerpali oni siłę 
niezbędną do wytrwania w codziennym 
kontakcie z Jezusem w Eucharystii. Tu 
również wystarczy kilka świadectw.

Pierwsze z nich pochodzi od świad-
ków świętości ojca Józefa Gérarda. 
Uderzał ich jego stosunek do Euchary-
stii, stanowiącej sekret jego apostolskiej 
wytrwałości: „Nigdy nie opuszczał koś-
cioła, kiedy był w nim wystawiony Naj-
świętszy Sakrament. Nawet wtedy, gdy 
nie było wystawienia, bardzo często 
przebywał w kościele. Mszę Świętą od-
prawiał powoli i z wielką gorliwością”. 
„O jego wielkiej miłości do Najświętsze-
go Sakramentu wnioskowaliśmy z jego 
długich modlitw w kościele [...]. Kiedy 
zanosił Najświętszy Sakrament chorym, 
zapraszał chrześcijan oraz dzieci szkol-
ne, aby mu towarzyszyły w procesji”56.

Inne świadectwo pochodzi z Kanady. 
Jedenastego listopada 1883 roku ojciec 
Léonard Van Tighen pisze z Fort Mac-
Leod: „Jestem w odległości ponad 300 
mil od Saint-Albert [...], wśród ludzi 
będących prawie poganami [...]. Przed 
ośmiu laty opuściłem katolicką Flandrię 
i moich rodziców [...] i oto nagle znala-
złem się w zupełnie innej rzeczywisto-
ści. Nie ma wspólnoty, nie ma współ-
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braci ani radosnych rekreacji, ani nawet 
niedużego ogródka czy drzewa, pod któ-
rym można by znaleźć cień i schronie-
nie. Tak, powtarzam: jakaż to dla mnie 
zmiana! Jedno mi jednak pozostaje, i to 
jest najważniejsze: mam ze sobą Naj-
świętszy Sakrament. W tym powiedzia-
ne jest wszystko”57.

U kresu swej działalności apostolskiej 
również biskup Jules Cénez przyznaje, że 
właśnie z Eucharystii czerpał męstwo do 
wytrwania na swej drodze. Opuszczając 
Basutoland, gdzie przez 40 lat był misjo-
narzem, powiedział współbraciom: „Nie 
zapomnijcie o tym, aby każdego dnia, 
nawet wśród najbardziej absorbujących 
zajęć, znaleźć kilka chwil na adorację 
Najświętszego Sakramentu. Tam, przy 
Jezusie, odnajdziecie odwagę, siłę i po-
ciechę w cierpieniach. Przy Nim nauczy-
cie się stawać i pozostawać zawsze do-
brymi i świętymi oblatami, misjonarzami 
napełnionymi żarliwą gorliwością”58.

 IV. EUCHARYSTIA W POSŁUDZE 
OBLATÓW

Oblaci są powołani nie tylko do 
przeżywania misterium eucharystycz-
nego, lecz także do krzewienia go jako 
„źródła i szczytu wszelkiej ewangeliza-
cji” (PO 5).

Wyczerpujące studium powinno, na 
przykład, ukazać nam aktywny udział 
oblatów w międzynarodowych i regio-
nalnych Kongresach Eucharystycznych, 
których często byli inspiratorami i ani-
matorami. Badania mogłyby się rów-
nież skupić na studiach i publikacjach 
oblatów na temat Mszy Swiętej i Eu-
charystii. Rzeczą interesującą byłoby 
także prześledzić, jak – za wzorem bi-
skupa de Mazenoda – niektórzy bisku-
pi oblaccy wprowadzali w swoich diece-
zjach wieczystą adorację lub inne dzie-
ła eucharystyczne, jak na przykład to 
z Montmartre’u59.

Wystarczy tutaj, tytułem zwięzłego 
przykładu, podać kilka zaleceń na temat 
katechezy oraz codziennego duszpaster-
stwa oblatów, zwłaszcza na terenach mi-
syjnych. Misjonarze bowiem czują się 
zobowiązani do pobudzania zmysłu eu-
charystycznego, który od uczestnictwa 
w tym Sakramencie i zgłębiania jego ta-
jemnic przechodzi do konkretnych prak-
tyk, takich jak adoracja, nawiedzenie, 
procesje... Wystarczy tylko przewerto-
wać „Missions”, aby znaleźć systema-
tyczne opisy uroczystych nabożeństw 
eucharystycznych z udziałem tysięcy 
wiernych, czy też świadectwo skrom-
nej codziennej katechezy. Doprowadze-
nie do Komunii Świętej stanowiło jedno 
z podstawowych założeń zarówno mi-
sji ludowych, jak i zwyczajnego dusz-
pasterstwa oblatów w powierzonych im 
parafiach. Uczestnictwo w Eucharystii 
było bowiem uważane za znak nawróce-
nia oraz istotny warunek autentycznego 
życia chrześcijańskiego.

Kto wie, o ilu innych parafiach moż-
na by było powiedzieć to, co arcybiskup 
Quebecu pisał kiedyś do ojca Hormidasa 
Legaulta, proboszcza parafii pod wezwa-
niem Najświętszego Zbawiciela w Qué-
becu: „Wasza piękna parafia Najświęt-
szego Zbawiciela wyróżnia się spośród 
wszystkich innych nabożeństwem do 
Najświętszego Sakramentu [...]. Adora-
cja, w której co miesiąc po pracy uczest-
niczą setki waszych robotników, jest jed-
nym z najbardziej budujących widoków; 
wszędzie mówi się o tym z entuzjastycz-
nym podziwem”60.

Pouczenie ojca Charlesa Bareta, no-
szące tytuł Le sacrifice eucharistique
(Ofiara Eucharystyczna), pozwala nam 
uchwycić treść katechez udzielanych 
podczas misji: „Spójrzcie teraz na Eucha-
rystię – czytamy w tym pouczeniu – przy-
wołajcie tu wszystkie ziemskie matki; 
niech przyjdą z całą inwencją oraz forte-
lami swej wzniosłej miłości. Między nimi 
a Bogiem ołtarza wciąż będzie istnieć ol-
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brzymia przepaść. Żadna ludzka miłość 
nie potrafiłaby zstąpić z tak wysoka, a ty-
siączne przeszkody powstrzymują ją na 
drodze uniżenia. Bóg Eucharystii zstępu-
je z najwyższych szczytów, a Jego uni-
żenie zatraca się w nieskończoności [...]. 
Nie widzę tu już ani Boga, ani człowie-
ka. Bóg-Człowiek całkowicie znika i za-
traca się. Nieskończony jest już tylko ato-
mem; wydaje się, że styka się z nicością. 
Tak, Eucharystia jest ostatnim stopniem 
uniżenia się Słowa, a tym samym jest ona 
najwyższym kresem Jego wznoszenia się 
w miłości [...]. Miłość unicestwionego 
Boga przyzywa i prowokuje waszą mi-
łość; nie będzie się mówiło, że nieskoń-
czona miłość na próżno stosowała wo-
kół was tyle powabów i tyle cudów! [...] 
Nasz uwielbiony Mistrz, ukrywający swą 
postać pod skromnymi zasłonami, chciał 
nas nauczyć, że prawdziwa miłość jest je-
dynie owocem ofiary i że niezawodnym 
sposobem, aby miłować po Bożemu i po 
Bożemu być miłowanym, jest dobrowol-
ne ofiarowanie siebie”61.

Innym elementem, regularnie powra-
cającym w katechezie, jest wezwanie do 
częstej Komunii Świętej. I tak na przy-
kład w liście skierowanym do czasopis-
ma „L’Eucharistie” brat Eugène Grous-
sault pisze: „Wszyscy nasi misjonarze 
na Cejlonie uważają naturalnie za swój 
obowiązek zaprowadzanie wśród wier-
nych – tam, gdzie jest to możliwe – czę-
stej Komunii Świętej”. I opowiada, jak 
on sam przygotowuje dzieci do Pierw-
szej Komunii Świętej i jakie trudy po-
dejmują ludzie, żeby móc uczestniczyć 
we Mszy Świętej, przemierzając pieszo 
nawet wiele kilometrów [...]62.

Inne świadectwo, pochodzące tym 
razem z misji wśród Indian kanadyj-
skich, ukazuje znaczenie, jakie misjo-
narze przywiązywali do kultu Euchary-
stii: „Katechezy poranne i wieczorne po-
zwoliły im zrozumieć, w jaki sposób Je-
zus Chrystus miał przyjść i zamieszkać 
w kościele, to znaczy sakrament Eucha-

rystii. Mówiliśmy im o Jego rzeczywi-
stej obecności, o hostii, kielichu, cybo-
rium, wiecznej lampce palącej się przed 
Najświętszym Sakramentem, o przy-
klękaniu, sposobie wchodzenia, za-
chowania się i wychodzenia z kościo-
ła, gdy Najświętszy Sakrament znajdu-
je się na ołtarzu, o dekoracji ołtarza oraz 
o nawiedzeniu naszego Pana obecnego 
w tabernakulum”63. Nie chodzi bynaj-
mniej o czysto zewnętrzny rytualizm. 
Nauczanie o Eucharystii sięga znacznie 
głębiej: „Jeśli wierzycie, że Jezus Chry-
stus jest teraz obecny duszą i ciałem pod 
osłonami eucharystycznymi w tym ta-
bernakulum, to w ciągu dnia przyjdzie-
cie Go nawiedzić, przecież to wyłącznie 
dla was przyszedł On zamieszkać w tej 
świątyni. Przychodźcie więc do Niego 
wy, którzyście mu zadali ból grzechami, 
przychodźcie opłakiwać w Jego obec-
ności swoje winy, błagając o Jego prze-
baczenie i obiecując już więcej Go nie 
obrażać. Przychodźcie do Niego rów-
nież wy, którzy jesteście słabi i zasmu-
ceni; przychodźcie błagać Go o pomoc, 
światło i siłę”64.

W katechezach oblackich nie brak 
również akcentowania owego zmy-
słu katolickości i jedności, który Euge-
niusz de Mazenod uważał za istotnie za-
leżny od misterium eucharystycznego. 
Arcybiskup Durbanu, Denis E. Hurley, 
tłumaczy na przykład, że „do podzia-
łów rasowych i społecznych w świecie 
mamy wprowadzać pokój eucharystycz-
ny”. W wystąpieniu zatytułowanym The 
Eucharist and Unity of the Family (Eu-
charystia a jedność rodziny), jakie wy-
głosił na XXXVIII Międzynarodowym 
Kongresie Eucharystycznym, biskup 
oblat, niestrudzenie walczący z segrega-
cją rasową, mówił: „Dlatego mogliśmy 
i nadal możemy uczestniczyć w ofierze,
dzielić posiłek z naszymi braćmi i sio-
strami w wierze i wychodzić z domu 
Ojca nie ze świadomością naszej jednoś-
ci w Chrystusie i dopiero co wspólnie 
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przeżytego nieodpartego doświadcze-
nia, lecz tego, co wciąż nas dzieli: istnie-
jących barier pogardy oraz niemożności 
porozumiewania się pomiędzy klasami, 
kolorami, rasami i językami. Stawiam 
sobie pytanie, czy cierpienia Jezusa tam-
tej nocy nie były w jakimś sensie powią-
zane ze zbrodniami dyskryminacji, które 
posłużyły ludziom za środek do narzu-
cenia izolacji, upokorzenia i hańby swo-
im braciom w człowieczeństwie, do po-
mniejszenia ich i do ich zubożenia w cie-
le, w duchu i w sercu”65. Raz jeszcze Eu-
charystia jawi się jako najgłębsza więź, 
jaka istnieje wśród chrześcijan, dlatego 
że jest ona zdolna zburzyć wszelkie za-
pory i doprowadzić do jedności.

 V. EUCHARYSTIA  A TOŻSAMOŚĆ 
OBLACKA

Postaramy się teraz dokonać syntezy 
omówionych dotychczas elementów, tak 
żeby jednocześnie usytuować misterium 
Eucharystii w centralnym miejscu obla-
ckiego charyzmatu.

Eucharystia pojęta tak, jak była prze-
żywana przez Założyciela i w trady-
cji oblackiej, pomaga nam lepiej zro-
zumieć więź łączącą nas z Chrystusem 
Zbawicielem, którego mamy być współ-
pracownikami, wspólnotowy wymiar 
naszego powołania i wreszcie dzieło 
ewangelizacji. Można by nawet poku-
sić się o odczytanie wszystkich aspek-
tów charyzmatu uwydatnionych na kon-
gresie w Rzymie w 1975 roku (Chrystus, 
ewangelizacja, ubodzy, Kościół, wspól-
nota, życie zakonne, Maryja, kapłań-
stwo, sprawy pilne66) w świetle Eucha-
rystii i odwrotnie.

 1. UTOŻSAMIENIE SIĘ Z CHRYSTUSEM 
ZBAWICIELEM

Eucharystię pojmujemy przede 
wszystkim w świetle naszego powołania 

do tego, aby być współpracownikami 
Chrystusa Zbawiciela. Wiemy bowiem, 
że „aby być Jego współpracownika-
mi, (oblaci) powinni głębiej Go poznać, 
z Nim się utożsamić, pozwolić Mu, aby 
w nich żył” (K 2). Eucharystia jest drogą 
obowiązkową.

W niej Chrystus pozostawił nam 
swoją odkupieńczą miłość, która zawiod-
ła Go aż na krzyż. Jeśli „krzyż obla-
cki, otrzymany w dniu wieczystej pro-
fesji” jest zewnętrznym znakiem, któ-
ry „będzie nam stałym przypomnie-
niem miłości Zbawiciela, który pragnie 
przyciągnąć do siebie wszystkich ludzi 
i wysyła nas jako swoich współpracow-
ników” (K 63), to Eucharystia jest tego 
codziennym przypomnieniem. Dlate-
go przyswajamy sobie „oczy ukrzyżo-
wanego Pana”, którymi mamy „patrzeć 
na świat, Krwią Jego odkupiony, żywiąc 
pragnienie, żeby ludzie, w których nadal 
trwa Jego męka, poznali także moc Jego 
zmartwychwstania” (K 4).

W Eucharystii wciąż uczymy się 
istoty naszego życia zakonnego, naszej 
konsekracji, naszej oblacji, polegającej 
na odtwarzaniu Chrystusa w naszym ży-
ciu „nawet aż do śmierci” (K 2). Eucha-
rystia jest najwyższym darem Chrystusa, 
objawieniem największej miłości, ponie-
waż „nie ma większej miłości od tej, gdy 
ktoś życie swoje oddaje”. Tak więc na-
sza oblacja znajduje wzorzec w Eucha-
rystii; tak jak w wypadku Chrystusa jest 
całkowitym darem z siebie w przejawie 
najwyższej miłości. Jesteśmy oblatami, 
to znaczy całkowicie, bezwarunkowo 
i bezpowrotnie oddanymi, stając się ca-
łopaleniem, ofiarą całego naszego jeste-
stwa złożoną Temu, który oddał się nam 
bez reszty. W ten sposób możemy być 
miłosną odpowiedzią na miłość, jaką Je-
zus Chrystus nas umiłował i z jaką wy-
dał się za nas (zob. Ga 2, 20).

Paweł VI przypomniał wszystkim 
zakonnikom: „W chwili waszej profesji 
zakonnej Kościół ofiarował was Bogu
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w ścisłej łączności z Ofiarą Euchary-
styczną. Niechże ta ofiara z was samych, 
dzień po dniu, staje się konkretnie i nie-
ustannie odnawianą rzeczywistością”67.

Oblacja pozwala nam stanowić jedno 
z Chrystusem. Chodzi o to, żeby umrzeć 
wraz z Nim, aby w Nim być, stracić swo-
je życie, żeby je zachować (zob. Mk 8, 
35) w Nim. Żyjemy w misterium, o któ-
rym mówi święty Paweł: „Razem z 
Chrystusem zostałem przybity do krzy-
ża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we 
mnie Chrystus” (Ga 2, 19-20). Nieprze-
rwanie zaszczepieni, dzięki uczestni-
ctwu w Eucharystii, na życiodajnej 
śmierci Chrystusa, możemy żywić na-
dzieję, że staniemy się Jego autentycz-
nymi współpracownikami w tajemnicy 
paschalnej. Podobnie jak ofiara z same-
go siebie, którą Jezus złożył Ojcu, jest 
drogą zbawienia dla rodzaju ludzkiego, 
tak i nasza oblacja, zaszczepiona na Jego 
oblacji i przez nią potwierdzona, będzie 
mogła stać się sekretem naszego apo-
stolskiego owocowania.

Maryja, która „całkowicie poświęci-
ła samą siebie, jako pokorną służebnicę, 
osobie i dziełu Zbawiciela” (K 10), po-
zostaje niezrównanym wzorem oblacji.

Wreszcie w codziennym związku 
z Eucharystią może dojrzewać owa „mi-
łość kapłańska”, o której mówi Przed-
mowa. Nawet scholastycy nauczą się 
„cenić dar kapłaństwa”, aby kiedyś „w 
bardzo szczególny sposób uczestniczyć 
w Chrystusowej posłudze kapłana, paste-
rza i proroka” (K 66); bracia zaś „mają 
udział w jedynym kapłaństwie Chrystu-
sa” (R 3).

 2. WSPÓLNOTA APOSTOLSKA

Innym wymiarem Eucharystii, jaki 
zachował się w tradycji oblackiej, jest 
to, że jest ona centrum komunii. Istotnie, 
jest ona wzorem i więzią jedności, „któ-
rej stosownym znakiem i cudowną przy-
czyną jest ten Najświętszy Sakrament” 

(LG 11). „Ponieważ jeden jest chleb, 
przeto my, liczni, tworzymy jedno Cia-
ło” (1 Kor 10, 17).

Dzięki Eucharystii żyje również 
wspólnota zakonna, zawarta w obrębie 
wielkiej wspólnoty eklezjalnej. „Eucha-
rystia jako »sakrament miłosierdzia, znak 
jedności, węzeł miłości« (SC 47), czy-
tamy w adhortacji Evangelia testifica-
tio, z istoty swej jest ośrodkiem waszych 
wspólnot zgromadzonych w Jego (Chry-
stusa) imię”68.

Jeśli „wzorem naszego życia jest 
wspólnota Apostołów z Jezusem” (K 3), 
to oblaci przy Eucharystii będą się uczyć 
utrzymywania relacji wspólnotowych, 
ponieważ Pan swą pieczęcią naznaczył 
wspólnotę Dwunastu właśnie na Ostat-
niej Wieczerzy. Wtedy dał im przykaza-
nie wzajemnej miłości, które jest ośrod-
kiem życia wspólnotowego. Ukazał im 
jakość relacji opartą na służbie (umy-
cie nóg). W tej mierze, w jakiej On sam 
utożsamił się z każdym z nich, udzielił 
im zdolności miłowania i służenia tak, 
jak On służył.

Celebracja eucharystyczna jest cza-
sem najwyraźniejszej komunii eklezjal-
nej. Jest ona wreszcie szkołą, w której ob-
laci uczą się wypełniać „swą misję w jed-
ności z pasterzami, których Pan postawił 
na czele swego ludu” (K 6).

 3. EWANGELIZACJA

Trzecim elementem tradycji oblackiej 
jest powiązanie Eucharystii z ewangeliza-
cją. Ten wątek został najsłabiej rozwinię-
ty. Wiemy z doświadczenia, jakie opar-
cie stanowi Eucharystia dla rozwoju ży-
cia misjonarskiego, zwłaszcza gdy jest 
ono przeżywane w samotności. Nie zna-
my jednak wystarczająco eucharystycz-
nej dynamiki ewangelizacji oraz wypły-
wającej z niej miłości apostolskiej. Ist-
nieje ścisła więź pomiędzy naśladowa-
niem Chrystusa Zbawiciela a ewangeli-
zacją ubogich (zob. K 1), pomiędzy po-
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dążaniem za Chrystusem a głoszeniem 
Ewangelii, pomiędzy utożsamieniem się 
z Chrystusem a „bezinteresowną miłoś-
cią w służbie Ludowi Bożemu” (K 2). 
Jeśli Eucharystia jest uprzywilejowanym 
miejscem upodobnienia się do Chrystu-
sa, to staje się zarazem miejscem misjo-
narskiego posłania; jest miejscem, gdzie 
rodzi się codzienna praktyka miłości nie 
tylko w obrębie wspólnoty, ale także 
wobec wszystkich, za których Chrystus 
ofiaruje swoje Ciało i przelewa swoją 
Krew. W ten sposób „chleb Słowa Boże-
go, chleb miłości i chleb Eucharystii nie 
są różnymi chlebami. Jest to Osoba sa-
mego Jezusa, która oddaje się ludziom, 
a uczniów wszczepia w swój akt miłości 
do swego Ojca i do swoich braci”69.

A zatem Eucharystia nie jest tylko ja-
kimś marginalnym aspektem w całościo-
wej wizji życia oblatów; służy kształ-
towaniu i umacnianiu ich charyzmatu. 
W niej bowiem jest rzeczywiście obec-
ny sam Chrystus, „Jedyny Syn Boga 
Żywego, odblask wiekuistej światłości, 
Słowo Wcielone i Odkupiciel ludzi”70, 
aby doprowadzić do pełni nowe i wiecz-
ne przymierze. Przez nią czyni On nas 
swymi współpracownikami we własnym 
dziele zbawienia.
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da, odsyłam do tego, co już napisałem: 
„La relation personnelle avec Jésus eu-
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(Eucharystia w duszpasterskiej działal-

ności Bł. De Mazenoda). W: Vie Oblate 
Life, 38 (1979), s. 36-50; „L’Eucaristia 
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s. 3-22.

4 List pasterski z 8 lutego 1946 r.
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„Posłał mnie, abym głosił Dobrą No-
winę ubogim. Dobra Nowina jest gło-
szona ubogim” (Łk 4, 18; Mt 11, 5). Te 
dwa wyrażenia ewangeliczne stanowią 
hasło wyryte w herbie Zgromadzenia 
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokala-
nej i ich Założyciela Eugeniusza de Ma-
zenoda. Wskazuje ono na misjonarski 
charakter charyzmatu oblackiego i jego 
priorytetową działalność. W nim odnaj-
dują się oblaci pomimo różnorodności 
swych posług.

Może jeszcze bardziej upowszechni-
ło się w Instytucie słowo: misja. Odnosi 
się ono faktycznie do samej nazwy i do 
podwójnego posłannictwa usankcjono-
wanego przez Konstytucje, do misji lu-
dowych i zagranicznych.

Niniejsze studium składa się z dwóch 
części: pierwsza dotyczy czasów Zało-
życiela (nr 1-6), druga mówi o okresie, 
który nastąpił po jego śmierci. 

 I. CZASY ZAŁOŻYCIELA

 1. ŹRÓDŁA CHARYZMATU EWANGELIZACJI

Doświadczenie doprowadziło Euge-
niusza de Mazenoda do tego, że rozpo-

znał potrzeby związane ze zbawieniem 
ludzi. Pobyt we Włoszech i powrót do 
Francji po rewolucji pomógł mu je od-
kryć, szczególnie wśród ludzi bied-
nych. Nie cofa się przed nimi, lecz an-
gażuje jako człowiek świecki. Pracuje 
wśród więźniów, katechizuje młodzież 
na wsiach, przeciwstawia się janseni-
zmowi itd. „Nawrócenie” w Wielki Pią-
tek wpływa na jego nowy stosunek do 
Chrystusa i ukazuje mu nową wizję Koś-
cioła nabytego za cenę Jego Krwi. Jest 
gotowy opuścić wszystko, aby bezwa-
runkowo oddać się Jego służbie.

Po formacji w seminarium Świętego 
Sulpicjusza w Paryżu, gdzie osobiście 
zetknął się z trudnościami, jakich dozna-
wał papież i Kościół, powraca do rodzin-
nego miasta Aix-en-Provence i oddaje 
się niezwykłemu apostolatowi. W bar-
dzo prosty sposób głosi ciągle kazania 
ubogim, robotnikom i służącym, po-
uczając ich o zasadniczych prawdach 
wiary. Gromadzi młodzież zróżnicowa-
ną wiekiem, zapewniając jej rozrywki i 
chrześcijańską formację w założonym w 
Aix Stowarzyszeniu Młodzieży Chrześ-
cijańskiej.

Gorączkowy apostolat tych trzech 
lat pozwolił księdzu de Mazenodowi 

EWANGELIZACJA I MISJA

SPIS TREŚCI: I. Czasy Założyciela: 1. Źródła charyzmatu ewangelizacji; 2. Misje 
ludowe – pierwszy cel Zgromadzenia: a. Zaangażowanie w misje parafialne; b. Cel 
i kształt misji; 3. Misje zagraniczne – szczęśliwy zwrot w historii Instytutu: a. Misje 
zagraniczne – pogłębienie charyzmatu; b. Gorączka pierwszej ewangelizacji; c. Misje 
– radykalne naśladowanie Apostołów; 4. Odwaga wobec nowych wyzwań; 5. Wizja 
Założyciela: a. Odpowiedzieć na potrzeby Kościoła; b. Jak Chrystus ewangelizator, 
którego jesteśmy współpracownikami; c. Przede wszystkim przez posługę Słowa; 
d. Poprzez świadectwo życia konsekrowanego; 6. Reakcja oblatów na punkt widze-
nia Założyciela. II. Ewangelizacja po śmierci Założyciela: 1. Ewangelizacja w pierw-
szym stuleciu po śmierci Założyciela: a. Kapituły generalne; b. superiorzy generalni; 
2. Przełom soborowy i Reguły z 1966 roku; 3. Ankieta i studia na temat ewangeliza-
cji w charyzmacie oblackim; 4. Wizja odgórna; 5. Kierunki przyjęte przez kapituły 
po Soborze; 6. Konstytucje i Reguły z 1982 roku. Zakończenie.



odkryć zakres potrzeb i niewystarczal-
ność swej odpowiedzi na nie. Pod wpły-
wem „dziwnego wstrząsu” decyduje się 
utworzyć wspólnotę z kilku kapłanami, 
aby ewangelizować opuszczoną lud-
ność wsi poprzez posługę misyjną.

Intencje Eugeniusza są jasne, po-
cząwszy od pierwszych dokumentów 
dotyczących fundacji. Świadczą o tym 
listy do księdza Henry’ego Tempie-
ra i do wikariuszy generalnych diece-
zji, Reguła z 1818 roku, wspomnienia 
osobiste i jego pierwszych towarzyszy. 
Z dokumentów tych wynika, że swo-
je stanowisko prezentował, wychodząc 
od przedstawienia ówczesnej sytuacji 
i potrzeb związanych ze zbawieniem. 
Do księdza Henry’ego Tempiera pi-
sze: „Proszę rozważyć dobrze sytuację 
mieszkańców naszych wsi, stan religii 
wśród nich, apostazję, która każdego 
dnia rozszerza się coraz bardziej i czyni 
straszne spustoszenia. Proszę przyjrzeć 
się słabości środków, jakie dotychczas 
przeciwstawiono temu zalewowi zła”1. 
Prośba o zatwierdzenie, skierowana do 
wikariuszy generalnych w Aix, utrzy-
mana jest w tym samym tonie: „Niżej 
podpisani kapłani żywo przejęci opła-
kaną sytuacją małych miast i wsi pro-
wansalskich, które prawie całkowicie 
utraciły wiarę, wiedząc z doświadcze-
nia, że zatwardziałość i obojętność tych 
ludzi czynią niewystarczającą i wręcz 
daremną zwyczajną pomoc, jaką słu-
życie im, troszcząc się o ich zbawienie 
[...]”2.

Jako rozwiązanie proponuje głosze-
nie misji. W ten sposób idzie za zalece-
niami papieża i za przykładem duchow-
nych z innych diecezji francuskich, 
szczególnie za wzorem swego towarzy-
sza z czasów seminarium, Charlesa de 
Forbin-Jansona. Do księdza Tempiera 
pisze: „A zatem, mój drogi, bez więk-
szego wdawania się w szczegóły mówię 
Księdzu, że Ksiądz jest koniecznie po-
trzebny do dzieła, które Pan nam pole-

cił wykonać. Ponieważ głowa Kościo-
ła jest przeświadczona, że w nieszczęs-
nym stanie, w jakim znajduje się Fran-
cja, tylko misje mogą sprowadzić lu-
dzi do wiary, którą faktycznie porzuci-
li, gorliwi duchowni z różnych diecezji 
jednoczą się, aby wspierać zamysł naj-
wyższego Pasterza. Poczuliśmy nieod-
zowną konieczność posłużenia się tym 
środkiem na naszych terenach i, pełni 
ufności w dobroć Opatrzności, położy-
liśmy fundamenty pod dzieło, które sta-
le będzie dostarczać naszym wioskom 
gorliwych misjonarzy”3. A do wikariu-
szy generalnych: „Będąc przekonany-
mi, że misje są jedynym środkiem, aby 
wyprowadzić z ogłupienia tych zbłą-
kanych ludzi [...], misjonarze [...] będą 
przemierzali wioski, żeby tam głosić 
Słowo Boże”4.

Analiza potrzeby zbawienia i wola, 
aby odpowiedzieć na nie poprzez misje, 
uwidacznia się jeszcze bardziej w Przed-
mowie do Konstytucji i Reguł, która jest 
postrzegana jako statut ideału misjonar-
skiego Oblatów Maryi Niepokalanej. 
Eugeniusz de Mazenod proponuje od sa-
mego początku nie tylko konkretną dzia-
łalność misjonarską, ale również rodzaj 
wspólnego życia, wymagającego i okre-
ślonego, wzór misjonarza stale poświę-
cającego się nie tylko przygotowaniu do 
ważnego posłannictwa, ale również do 
tego, aby stać się świętym.

 2. MISJE LUDOWE – PIERWSZY CEL 
ZGROMADZENIA

Od czasu założenia Zgromadzenia 
Eugeniusz de Mazenod widział w gło-
szeniu misji najbardziej skuteczny śro-
dek, aby schrystianizować wioski połu-
dniowej Francji, aby „na nowo ożywić 
wiarę gasnącą w sercach wielkiej liczby 
jego dzieci, [...] nauczyć ludzi, aby po-
stępowali jak istoty rozumne, potem – 
jak chrześcijanie, a wreszcie dopomóc 
im stać się świętymi”5.

193 EWANGELIZACJA I MISJA
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W liście, który skierował do biskupa 
Adinolfiego, sekretarza Kongregacji do
spraw Zakonów, aby uzyskać zatwier-
dzenie Konstytucji i Reguł, Eugeniusz 
de Mazenod pisze: „Nasze Stowarzysze-
nie – jak to Ksiądz Biskup mógł zauwa-
żyć w Regułach – pracuje w wioskach 
i tam poświęca się wszelkiego rodza-
ju dobrym dziełom, ale na pierwszym 
miejscu – z całą gorliwością, na jaką 
je stać – oddaje się ewangelizowaniu 
opuszczonych dusz ubogich [...], rozpo-
wszechnianiu znajomości Jezusa Chry-
stusa i [...] rozszerzaniu Jego duchowe-
go Królestwa w duszach”6.

W liście zatwierdzającym Reguły, 
podpisanym przez papieża Leona XII, 
czytamy: „Już około jedenastu lat temu 
nasz poprzednik Pius VII [...] wyraził 
pragnienie, aby zobaczyć po rewolu-
cyjnych rozruchach misjonarzy, którzy 
sprowadzą na właściwą drogę zbawie-
nia zbłąkane owce. W tym samym cza-
sie, aby odpowiedzieć na to pragnienie, 
w diecezji Aix, na terenie południowych 
prowincji Francji, powstało małe stowa-
rzyszenie księży, w celu poświęcenia się 
temu posługiwaniu [...].

Otóż Zgromadzenie to stawia sobie 
różne cele, z których pierwszym i naj-
bardziej zasadniczym jest ten, aby jego 
członkowie, związani ślubami [...], po-
święcali się szczególnie świętej sprawie 
misji, obierając zwłaszcza za przedmiot 
swojej gorliwości kraje pozbawione po-
mocy i posługując się w przepowiada-
niu językiem ludowym. Stowarzysze-
nie to zamierza także przyjść z pomocą 
klerowi, bądź to przejmując prowadze-
nie seminariów [...], bądź też pozostając 
bez przerwy do dyspozycji proboszczów 
i innych pasterzy, aby pracować nad od-
nową obyczajów poprzez przepowiada-
nie i inne ćwiczenia duchowe. Obejmuje 
również swoją opieką i troską młodzież, 
tę wybraną cząstkę ludu chrześcijańskie-
go, którą zbiera w pobożnych związ-
kach, by chronić ją przed współczesny-

mi pokusami. Wreszcie udziela sakra-
mentów i rozdziela chleb Słowa Bożego 
więźniom [...]”7.

Papieski list zatwierdzający, zapew-
ne zasugerowany przez Założyciela8, 
przypomina różne cele Instytutu: misje 
parafialne, pomoc klerowi, duszpaster-
stwo młodzieży i więźniów. Misje zosta-
ły uznane za pierwszy powód jego zało-
żenia i za jego główny cel.

 a. Zaangażowanie w misje parafialne

Ten priorytet przyznawany misjom 
został nakreślony w pierwszej Regu-
le z 1818 oraz w Regule zatwierdzonej 
w 1826 roku, choć nie były one posługi-
waniem wyłącznym9. Od 1818 do 1861 
roku oblaci we Francji wygłosili oko-
ło trzech tysięcy misji i rekolekcji10. Od 
czasów Założyciela stanowiły one głów-
ny przedmiot posługiwania oblatów we 
wschodniej Kanadzie. W pierwszym 
roku przynajmniej 14 parafii skorzysta-
ło z działalności pierwszej grupy misjo-
narzy. Od 1842 roku oblaci głosili misje 
parafialne w USA, wychodząc z kana-
dyjskiej bazy w Longueuil. Od 1856 do 
1862 roku oblaci z Buffalo, pod kierun-
kiem ojca Édouarda Chevaliera wygłosi-
li 108 misji lub rekolekcji parafialnych,
zwracając się do imigrantów pocho-
dzenia irlandzkiego albo kanadyjsko-
francuskiego.

Przepowiadanie, jakie praktykowano 
na misjach ludowych, stało się wzorem 
dla innych form posługiwania. Dlatego 
też w Kanadzie ewangelizacja Indian od-
bywała się według tej metody. Byli oni 
wówczas jeszcze ludem koczowniczym. 
Oblaci ewangelizowali ich więc w miej-
scach i w czasie ich zebrań, nauczając ich 
bez ustanku. Posługa wśród drwali 
w miejscach ich pracy prowadzona była 
również według tej metody. Parafie obję-
te w Teksasie w celu zajęcia się Meksyka-
nami były uważane za ustawiczne misje i 
za centra rozpowszechniania Ewangelii. 
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Obecność oblatów w sanktuariach maryj-
nych dawała szczególną możliwość od-
działywania poprzez głoszenie misji w re-
gionie oraz przygotowania lub pogłębie-
nia tego przepowiadania poprzez przyj-
mowanie pielgrzymów.

Przez całe życie Założyciel kładł na-
cisk na wagę i skuteczność misji para-
fialnych. Ojciec Alfred Yenveux poświę-
ca 144 strony komentarza do Reguły, na 
cytowanie licznych wypowiedzi Założy-
ciela na ten temat11.

 b. Cel i kształt misji

Eugeniusz de Mazenod wybrał prze-
de wszystkim misje ludowe, aby ewan-
gelizować najbardziej opuszczone dusze, 
te, które zwyczajne posługiwanie obej-
mowało najmniej. Jego celem było dać 
im poznać Jezusa Chrystusa i rozwinąć 
w nich Jego Królestwo, sprowadzić ich 
do Kościoła i do praktyk chrześcijańskich 
przez pouczanie o podstawowych praw-
dach wiary oraz o jej wymogach prak-
tycznych. Misje stanowiły dość wydłużo-
ną i intensywną formę przepowiadania, 
które zmierzało do chrześcijańskiej prze-
miany obyczajów12. Zmierzały one nie 
tylko do pouczenia, ale i do nawrócenia13. 
Sakrament pojednania, czyli spowiedź, 
odgrywała w nich ważną rolę14.

Misje były starannie przygotowywa-
ne przez misjonarzy, którzy w tym celu 
część czasu spędzanego we wspólnotach 
mieli poświęcać na studia, modlitwę 
i przygotowanie tematów konferencji.

Z zasady głoszono misję w parafii,
którą należało ewangelizować. Po dniu 
modlitwy i postu misjonarze zazwy-
czaj udawali się pieszo do wyznaczone-
go miejsca, gdzie kapłani z ludem przyj-
mowali ich ze specjalnymi obrzędami. 
Misja była prowadzona przez kilku mi-
sjonarzy, co najmniej przez dwóch, a na 
ogół przez czterech lub pięciu. Trwała 
od trzech do sześciu tygodni. W czasie 
pierwszych dni nawiązywano kontakt 

z ludnością, odwiedzając rodziny i za-
praszając je do wzięcia udziału w misji.

Każdego dnia odbywały się dwa bar-
dzo ważne ćwiczenia dla wszystkich. 
Wcześnie rano, zanim mieszkańcy wy-
szli w pole, odprawiano Mszę z kateche-
zą o obowiązkach chrześcijanina, o poda-
nych w Credo prawdach wiary, o przy-
kazaniach i o sakramentach. Wieczorem, 
w klimacie modlitwy, głoszono ważne ka-
zanie misyjne. Całe nabożeństwo składało 
się z różańca, modlitwy do Ducha Świę-
tego, kazania, modlitwy pokutnej, błogo-
sławieństwa Najświętszym Sakramentem 
i ogłoszeń na temat misji. Kazanie trwało 
około 45 minut i mówiło o miłości i bo-
jaźni Bożej, o zbawieniu i łasce, o grzechu 
i nawróceniu, o rzeczach ostatecznych 
(śmierć, sąd, piekło, niebo) i o Maryi...

W ciągu dnia kierowano również 
inne pouczenia do poszczególnych grup. 
Przez dwa lub trzy dni odbywały się re-
kolekcje dla dzieci, które stawały się 
propagatorami misji w rodzinach. Osob-
ne kazania były skierowane do młodzie-
ży i kobiet, zwłaszcza w niedziele, gdy 
były wolniejsze do zajęć. Również męż-
czyźni mieli pewne przystosowane dla 
nich pouczenia.

Specjalne ceremonie podczas misji 
stwarzały okazję do modlitwy, dokształ-
cenia i refleksji. Oprócz otwarcia misji
i jej zakończenia, kiedy ustawiano krzyż 
w centrum parafii, odbywała się ceremo-
nia odnowienia przyrzeczeń chrzciel-
nych lub ogłoszenia prawa Bożego, ob-
rzędowa modlitwa za zmarłych z proce-
sją na cmentarz i procesja pokutna.

Spowiedź stanowiła szczyt przebie-
gu nawrócenia. Mogło się na nią składać 
wiele spotkań z kapłanem. Misjonarze 
przygotowywali ją troskliwie i byli go-
towi przyjmować penitentów. Ustawicz-
nie zachęcano do modlitwy o nawróce-
nie grzeszników. Wieczorem przez 10-
15 minut biły dzwony. Cała wieś miała 
wtedy klękać i modlić się o nawrócenie 
grzeszników.
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Misja zmierzała również do nawró-
cenia wspólnoty i rozwiązania pewnych 
problemów moralnych społeczności. W 
ten sposób w pierwszych latach po re-
wolucji powstawały trybunały, aby roz-
strzygać problem dóbr nabytych w nie-
dozwolony sposób. Tworzono kółka, 
aby przezwyciężyć takie powszechne 
wady jak uczęszczanie mężczyzn do 
knajp oraz młodzieży na bale. W następ-
nych miesiącach jeden lub dwóch misjo-
narzy wracało do tych miejsc, aby na 
nowo zapalić i umocnić odnowę wpro-
wadzoną przez misje.

Można zauważyć kilka charaktery-
stycznych cech misji parafialnych:

– Przede wszystkim centralne miej-
sce zajmowało w nich Słowo Boże, gło-
szone w sposób zrozumiały i dostępny 
dla ludzi; używano języka, jakim posłu-
giwał się lud, i poruszano istotne proble-
my, które miały wpływ na życie.

– Przeżywano je w kontekście wiary. 
Wzywano łaski Bożej, o którą należało 
prosić w modlitwie. Nalegano na nawró-
cenie osobiste i wspólnotowe. Angażo-
wano przy tym całą wspólnotę parafial-
ną, poczynając od księży do świeckich, 
od dzieci po różne kategorie osób. Ko-
rzystano z wielu sposobów, by zbliżyć 
się do siebie: poczynając od wizyt w ro-
dzinach po dyspozycyjność w słuchaniu 
spowiedzi, od codziennego głoszenia 
kazań do specjalnych ceremonii.

– Świadectwo misjonarzy miało ta-
kie samo znaczenie jak słowo, które gło-
sili. Ich styl życia, modlitwa, dyspozy-
cyjność, stanowiły integralną część mi-
sji. Ich przepowiadanie Chrystusa i ich 
świadectwo miały źródło w ich doświad-
czeniu Chrystusa.

 3. MISJE ZAGRANICZNE – SZCZĘŚLIWY 
ZWROT W HISTORII INSTYTUTU

W 1840 roku, 25 lat po założeniu, 
Zgromadzenie charakteryzowała gorli-
wość apostolska, ale napotykało ono na 

trudności w rozwoju. Liczyło 55 profe-
sów, z których 40 było kapłanami. Byli 
oni zgrupowani w sześciu wspólnotach 
misjonarskich, nie licząc dwóch innych 
zatrudnionych w seminarium w Marsylii 
i w Ajaccio. Przyjęcie misji zagranicz-
nych w 1841 roku stanowiło dla Zgro-
madzenia decydujący zwrot, który był 
początkiem jego ekspansji geograficz-
nej, wzrostu liczebności i pogłębieniem 
charyzmatu ewangelizacyjnego. Dwa-
dzieścia lat później, w chwili śmierci 
Założyciela w 1861 roku, ponad 400 ob-
latów będzie pracowało na różnych kon-
tynentach, a średnia ich wieku będzie 
wynosić 35,7 lat.

Wybór misji zagranicznych nie po-
wstał z szaleńczego zrywu. Wynikał 
z logiki wizji Założyciela i pragnień ob-
latów. W pierwszej Regule z 1818 roku 
Eugeniusz de Mazenod pisał: „Są oni 
powołani, aby być współpracownikami 
Zbawiciela, współodkupicielami rodza-
ju ludzkiego; choć obecnie z uwagi na 
zbyt szczupłą ich liczbę oraz bardziej 
naglące potrzeby otaczającego ich ludu 
muszą na razie ograniczyć swą gorli-
wość do ubogich naszych wiosek i miast, 
to jednak ich ambicje powinny ogarniać 
swymi pragnieniami rozległy obszar ca-
łej ziemi”15.

Od czasu pierwszego zatwierdze-
nia przez Rzym w 1826 roku, niektó-
rzy towarzysze Eugeniusza de Mazeno-
da – wśród których znajdowali się ojco-
wie: Domenico Albini, Hippolyte Guil-
bert, Pascal Ricard, Jean-Joseph Touche 
– mówili, że są gotowi wyjechać. To po-
zwoliło Założycielowi napisać do kar-
dynała Pediciniego, który przedstawiał 
Regułę do zatwierdzenia: „Wielu człon-
ków Zgromadzenia ma dobrą wolę, by 
głosić Ewangelię niewiernym. Gdy tyl-
ko wzrośnie ich liczba, będą mogli sta-
rać się, by superiorzy wysyłali ich do 
Ameryki, aby nieść pomoc biednym ka-
tolikom, pozbawionym wielkiego dobra 
duchowego, aby dla naszej wiery zdo-
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bywać nowe tereny”16. W 1831 roku ka-
pituła przyjęła jednogłośnie wniosek, 
w którym prosiła superiora generalnego, 
„aby niektórzy z nas zostali wysłani na 
misje zagraniczne, gdy tylko znajdzie on 
odpowiednią okazję”17. W roku następ-
nym Założyciel bezskutecznie próbował 
otworzyć misję w Algierii. Odpowied-
nia okazja miała się nadarzyć 10 lat póź-
niej, gdy nowy biskup Montrealu, przy-
bywszy do Europy, by szukać kapłanów, 
zniechęcony niepowodzeniem swych za-
biegów, w drodze do Rzymu przejeżdżał 
przez Marsylię. Wtedy właśnie spotkał 
się z biskupem Eugeniuszem de Maze-
nodem. Konsultowane Zgromadzenie 
odpowiedziało przychylnie i przeszło do 
działania.

Szesnastego listopada 1841 roku 
czterech kapłanów i dwóch braci wy-
płynęło do Montrealu. W tym sa-
mym roku postanowiono otworzyć 
placówkę w Anglii, wysyłając tam 
ojca Williama Daly’ego. Cztery 
lata później oblaci wyjechali do za-
chodniej Kanady, do diecezji Saint- 
-Boniface i natychmiast rozpoczę-
li posługę wśród Indian, rozchodząc 
się w ciągu niewielu lat na całe teryto-
rium prerii i lodów polarnych w poszu-
kiwaniu plemion jeszcze koczujących. 
W 1847 roku postanowili założyć dwie 
nowe placówki: pierwszą w Stanach 
Zjednoczonych na wybrzeżu Pacyfiku,
a drugą w Jaffnie na Cejlonie, obec-
nie Sri Lance. W 1848 roku osiedlono 
się w Algierii, gdzie Założyciel bez-
skutecznie usiłował otworzyć misję od 
1832 roku. Niepowodzenie w Algierii 
pozwoliło w 1851 roku przyjąć propo-
zycję Kongregacji Rozkrzewiania Wia-
ry objęcia misji w Natalu. Tymczasem 
w 1849 roku dotarto aż do granic Mek-
syku, a trzy lata później osiedlono się 
w Teksasie. Wyliczanie fundacji z tru-
dem oddaje myśl o niezbędnej odwa-
dze, gdy bierze się pod uwagę trudności 
z transportem i z integracją jak również 

zadania podejmowane szybko na coraz 
bardziej rozległych terytoriach.

 a. Misje zagraniczne – pogłębienie cha-
ryzmatu

W liście wysłanym do pierwszych 
misjonarzy udających się do Montrea-
lu, Założyciel wyraził ojcowską troskę 
i przeczucie, że otworzą oni nowe pole 
apostolatu i drzwi do zdobywania dusz 
w innych krajach. Kładzie nacisk na da-
wanie świadectwa i na wewnętrzną mi-
łość.

Wkrótce zdał sobie sprawę, że misje 
zagraniczne są pogłębieniem jego pierw-
szej wizji ewangelizacji, darem z siebie, 
na wzór Apostołów i poszukiwaniem 
dusz najbardziej opuszczonych18.

Ewangelizacja na misjach zagranicz-
nych polegała nie tylko na tym, aby bu-
dzić uśpioną wiarę, ale także na przeka-
zaniu jej w całym jej radykalizmie. Ós-
mego stycznia 1847 roku Założyciel pi-
sał do ojca Pascala Ricarda, wysłanego 
do diecezji Wala Wala w Stanach Zjed-
noczonych: „Nie mówię wam nic o tym, 
jak wspaniała w oczach wiary jest posłu-
ga, którą macie wypełnić. Trzeba sięgnąć 
aż do kolebki chrześcijaństwa, aby zna-
leźć coś podobnego. Łączycie się z Apo-
stołem i te same cuda, których dokony-
wali pierwsi uczniowie Jezusa Chrystu-
sa, ponowią się za naszych dni dzięki 
wam, moje drogie dzieci, które Opatrz-
ność wybrała spomiędzy tylu innych, 
aby głosić Dobrą Nowinę tylu niewolni-
kom demona, gnuśniejącym w ciemnoś-
ciach bałwochwalstwa i nie znającym 
Boga. To prawdziwy apostolat, który się 
odnawia w naszych czasach. Dziękuje-
my Bogu, że zostaliśmy uznani za god-
nych, aby przyczyniać się do tego w tak 
aktywny sposób [...]”19.

Do tego samego ojca Ricarda cztery 
lata później napisze: „Misje zagraniczne, 
w porównaniu z naszymi misjami w Eu-
ropie, należą do wyższego porządku, bo 
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jest to prawdziwy apostolat, aby zwia-
stować Dobrą Nowinę narodom, które 
nie zostały jeszcze wezwane do pozna-
nia prawdziwego Boga i Jego Syna, na-
szego Pana, Jezusa Chrystusa [...]. Jest 
to misja Apostołów: »Euntes, docete 
omnes gentes!« (Mt 28, 19). Trzeba, aby 
to nauczanie prawdy dotarło do narodów 
najbardziej oddalonych, aby zostały od-
nowione w wodach chrztu. Należycie do 
tych, do których Jezus Chrystus skie-
rował te słowa, zlecając wam misję jak 
Apostołom, którzy zostali posłani, aby 
nawrócić naszych ojców. Z tego praw-
dziwego punktu widzenia nie ma nic po-
nad waszą posługę”20.

Misje zagraniczne nie były kopią 
tych, które głoszono we Francji dla ludu 
zaniedbanego przez zwyczajne dusz-
pasterstwo. Były one skierowane prze-
de wszystkim do niechrześcijan, aby im 
głosić po raz pierwszy Chrystusa i na-
wrócić ich do Niego.

 b. Gorączka pierwszej ewangelizacji

Do superiora misji w Jaffnie, wzglę-
dem której od spotkania z biskupem Bet-
tachinim żywił wielkie nadzieje, Zało-
życiel pisze z pewną niecierpliwością: 
„Nie podajesz mi wystarczającej licz-
by szczegółów o waszym sposobie by-
cia, mieszkania i posługiwania. Kiedy 
rozpoczniecie nawracać niewiernych? 
Czy na nowej wyspie nie jesteście tyl-
ko proboszczami starych chrześcijan? 
Zawsze sądziłem, że idzie o nawracanie 
pogan. Jesteśmy do tego powołani jesz-
cze bardziej niż do czego innego. W Eu-
ropie jest dość dużo złych chrześcijan, 
aby nie jechać szukać ich aż tak daleko. 
Podaj mi na ten temat więcej informa-
cji. Czy w tym względzie nadal są tylko 
nadzieje?”21 Dwa i pół roku później po-
wraca do tego samego tematu: „Bądźcie 
cierpliwi, a kiedy będziecie mogli zaata-
kować bałwochwalstwo, zobaczycie, że 
w tym napotkacie mniej trudności i do-

znacie więcej pociech niż w waszych 
zmaganiach z tymi zdegenerowanymi 
chrześcijanami, którzy napawają was tak 
wielkim zniechęceniem”22.

Do biskupa Jeana-François Allarda, 
wikariusza apostolskiego w Natalu, pi-
sze: „Jest się czym smucić, widząc nie-
powodzenie waszej misji wśród Kafrów. 
Mało jest przykładów podobnej jałowo-
ści. Cóż! Ani jeden z tych biednych nie-
wiernych, do których zostaliście posła-
ni, nie otworzył oczu na światło, które 
im przynieśliście. Jestem niepocieszony, 
bo nie zostaliście posłani do kilku he-
retyków, którzy mieszkają w waszych 
wsiach. Zostaliście wysłani do Kafrów. 
Kościół oczekuje ich nawrócenia po-
przez wasze święte posługiwanie, któ-
re wam powierzył. Do nich zatem po-
winniście kierować wszystkie myśli i z 
nimi powinny się wiązać wszystkie wa-
sze plany. Bardzo trzeba, aby wszyscy 
nasi misjonarze o tym wiedzieli i tym się 
przejęli”23.

Kilka miesięcy później pisze jesz-
cze bardziej zdecydowanie do tego sa-
mego biskupa: „Trzeba przyznać, mój 
drogi Biskupie, że twoje listy są ciągle 
bardzo zasmucające. Do tej pory wasza 
misja jest chybiona. Po prostu nie wy-
syła się wikariusza apostolskiego i dość 
dużej liczby misjonarzy, aby opiekowali 
się kilkoma rozproszonymi domostwami 
starych katolików. Do odwiedzania tych 
chrześcijan wystarczyłby jeden misjo-
narz. Jest rzeczą oczywistą, że w tym re-
gionie ustanowiono wikariat po to, aby 
ewangelizować Kafrów. A oto jesteście 
tam już sporo lat i zajmujecie się zupeł-
nie czym innym. Prawdę mówiąc, uwa-
żam, że nie wypełniasz swojej misji, nie 
robiąc wszystkiego, co od Ciebie zale-
ży, aby być użytecznym dla osadników 
angielskich [...]. Widzę, że gdzie indziej 
wikariusze apostolscy przykładają rękę 
do dzieła tak jak każdy inny misjonarz. 
W pewnych wikariatach sami zajmują 
się misją, w innych osobiście przemie-
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rzają kraj i tu i ówdzie wśród niewier-
nych, do których zostali posłani, zakła-
dają placówki, na które następnie posy-
łają misjonarzy, aby kontynuowali ich 
dzieło. Aby wypełnić tę właściwą ich 
urzędowi posługę, uczą się narodowych 
języków, niezależnie od tego, jak trud-
na może być taka nauka. Krótko mó-
wiąc, stoją na czele wszystkiego, czym 
może ich natchnąć gorliwość o zbawie-
nie niewiernych. Wydaje mi się, że ty tak 
nie postępujesz, i być może, że dotych-
czasowy brak sukcesów w waszej misji 
wśród niewiernych trzeba przypisać wa-
szemu sposobowi postępowania” 24.

Ojcu Józefowi Gérardowi, który 
wszelkimi środkami usiłuje ewangeli-
zować niechrześcijan, dodaje otuchy 
i nadziei: „Z największym zainteresowa-
niem śledzę to, co robisz dla nawrócenia 
tych biednych Kafrów, którzy z diabel-
skim uporem opierają się wszystkiemu, 
co twoja gorliwość ci podsuwa, by do-
prowadzić ich do poznania prawdziwe-
go Boga i do uświęcenia. Ich upór jest 
naprawdę godny pożałowania i musi być 
dla ciebie przedmiotem wielkiego zmar-
twienia. Od tylu lat żadnego nawróce-
nia. To straszne! Nie trzeba się tym znie-
chęcać. Przyjdzie moment, gdy miło-
sierna łaska Boża dokona pewnego ro-
dzaju eksplozji i wasz Kościół Kafrów 
uformuje się. Być może, że w tym celu 
trzeba by było trochę głębiej wniknąć 
w tubylcze plemiona. Gdybyście spot-
kali takie, które jeszcze nie są przepojo-
ne doktryną heretyków i które nie mia-
ły kontaktów z białymi, prawdopodob-
nie mielibyście lepsze sukcesy. Nie trać-
cie tego z oczu i przypomnijcie o tym 
dobremu ojcu Bompartowi, że zostali-
ście posłani na podbój dusz. Nie trze-
ba więc wzbraniać się przed przypusz-
czeniem szturmu i trzeba ścigać wroga 
do ostatnich jego szańców. Zwycięstwo 
obiecano tylko wytrwałym. Na szczęś-
cie nagroda należy się nie tylko za suk-
ces. W tym celu wystarczy praca, aby go 

osiągnąć”25. Wszystkie te teksty świad-
czą o tym, że według Założyciela misje 
zagraniczne mają na względzie przede 
wszystkim ewangelizację niechrześcijan 
i że głoszenie Słowa jest w centrum cha-
ryzmatu oblackiego.

 c. Misje – radykalne naśladowanie Apo-
stołów

Poza tym przez misje zagraniczne 
można dosięgnąć dusze najbardziej 
opuszczone. Do ojców przebywających 
nad Czerwoną Rzeką Założyciel pisze: 
„Wychodzicie z mojego łona, aby lecieć 
na podbój dusz, a nawet śmiało można 
powiedzieć, że na podbój dusz najbar-
dziej opuszczonych. Bo czyż można 
znaleźć dusze bardziej opuszczone niż 
dusze tych biednych tubylców, do ewan-
gelizowania których wezwał nas Bóg 
bezcennym przywilejem? Dobrze wiem, 
przez jakie ofiary, jakie niedostatki i ja-
kie utrapienia musicie przejść, aby osiąg-
nąć wyniki waszych zamierzeń. I to tak 
bardzo ciąży mi na sercu. Ale też jaka 
będzie wasza zasługa przed Bogiem, 
skoro wierni swojemu powołaniu staje-
cie się narzędziami Jego miłosierdzia 
nad tymi biednymi niewiernymi, któ-
rych wyrywacie szatanowi, który uczy-
nił z nich swą zdobycz i w ten sposób 
szerzycie Królestwo Jezusa Chrystusa 
aż po krańce ziemi”26.

Ideał całkowitego daru z siebie, opi-
sany w Przedmowie do Reguły, realizuje 
się w pełni na misjach, w których prowa-
dzi się pierwszą ewangelizację. Biskup 
de Mazenod pisze do ojca Augustina 
Maisonneuve’a: „Najmniejszy szczegół, 
który odnosi się do was, interesuje mnie 
i porusza. Jak mógłbym być nieczuły na 
cierpienia znoszone przez was w celu 
poszerzenia Królestwa Jezusa Chrystusa 
i odpowiedzenia na to piękne powołanie, 
które was wezwało na najbardziej chwa-
lebną misję, jaką znam. Zdobywacie du-
sze za cenę swojej krwi. Jesteście pierw-
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szymi apostołami tych dusz, które Bóg 
chce zbawić przez waszą posługę”27.

Do ciężko chorego ojca Josepha- 
-Alexandre’a Ciamina w Jaffnie Zało-
życiel pisze 26 stycznia 1854 roku: „Je-
śli dobry Bóg wzywa cię do siebie, to 
jakie znaczenie ma fakt, czy to doko-
nuje się przez strzały niewiernych lub 
śmierć zadaną przez katów czy przez 
mały ogień choroby nabytej w czasie 
wykonywania wielkiej posługi przepo-
wiadania ewangelicznego i uświęcania 
dusz? Męczeństwo z miłości nie będzie 
mniej wynagrodzone niż męczeństwo 
za wiarę”28.

Założyciel widzi oblatów jako współ-
zawodników Apostołów poprzez wolę 
podążania za Chrystusem i posługę Sło-
wa, której się poświęcają. W pracy 
pierwszej ewangelizacji podobieństwo 
do Apostołów wydaje mu się jeszcze 
bardziej radykalne, bo jest ona zakorze-
niona w wierze29. Odpowiadając ojcu 
Henri’emu Faraudowi, po wyrażeniu  
podziwu dla tego, co musi on znosić, 
aby zdobywać dusze dla Chrystusa, do-
daje: „Trzeba się cofnąć do pierwszego 
kazania świętego Piotra, by znaleźć coś 
podobnego. Jesteś apostołem, tak jak on, 
posłanym, aby głosić Dobrą Nowinę tym 
narodom [...], pierwszym, który im mówi 
o Bogu i daje im poznać Jezusa Zbawi-
ciela, pokazuje im drogę prowadzącą do 
zbawienia i odradza ich w świętych wo-
dach chrztu. Jesteś tak uprzywilejowany 
pośród braci w Kościele Bożym, który 
Cię wybrał do dokonywania tych cudów, 
że trzeba by przed Tobą upaść na 
twarz”30.

Dwa lata później pisze do tego sa-
mego ojca: „Wiem, że ofiarujecie Bogu
wszystkie wasze cierpienia dla zbawie-
nia tych biednych dusz tak bardzo opusz-
czonych, które dzięki Jego łasce prowa-
dzicie do poznania prawdy, do miłości 
Jezusa Chrystusa, do wiecznego zbawie-
nia. W tym właśnie znajduję pociechę, 
zwłaszcza wtedy, gdy uświadamiam so-

bie, że zostaliście wybrani jak pierwsi 
Apostołowie, aby głosić Dobrą Nowi-
nę narodom, które bez was nigdy nie po-
znałyby Boga... To wspaniałe, to cudow-
ne móc bardzo realnie stosować do sie-
bie piękne słowa Nauczyciela: Elegi vos 
ut eatis (J 15, 16). Co za powołanie!”31

Na ten sam temat pisze do misjonarzy 
z Île-à-la-Crosse: „Uważam was, moje 
drogie dzieci, za prawdziwych aposto-
łów. To właśnie wy zostaliście wybrani 
przez naszego Boskiego Zbawiciela, aby-
ście  jako pierwsi szli głosić Dobrą No-
winę o zbawieniu tym biednym ludom, 
które aż do waszego przybycia do nich 
butwiały pod władzą demona w najwięk-
szych ciemnościach. Robicie wśród nich 
to samo, co pierwsi ewangeliczni Apo-
stołowie robili wśród najdawniej zna-
nych narodów. Jest to zarezerwowany dla 
was przywilej, który – jeżeli dobrze ro-
zumiecie wzniosłość waszej misji – upo-
dabnia waszą zasługę do zasługi pierw-
szych Apostołów, propagatorów nauki 
Jezusa Chrystusa. Na miłość Boską! Nie 
traćcie najmniejszego kwiatka z waszego 
wieńca”32.

 4. ODWAGA WOBEC NOWYCH WYZWAŃ

Eugeniusz de Mazenod nie daje się 
zamknąć we wcześniejszych zamiarach. 
Jako człowiek o wielkich aspiracjach 
i ze zdrowym realizmem szuka woli Bo-
żej w życiu osobistym i w prowadzeniu 
Zgromadzenia. Nie brakuje mu roztrop-
ności, ale jeszcze bardziej cechuje go 
odwaga. W jasnej wizji głoszenia Sło-
wa Bożego, aby przez misje parafialne
i zagraniczne nauczyć błądzących, kim 
jest Chrystus, umie odkryć nowe wy-
zwania, które stanowią okazję do posze-
rzenia pola działalności apostolskiej. Po-
trafi przyjąć nowe propozycje biskupów
i  współbraci oblatów i, po odpowiednim 
rozeznaniu, udzielić im poparcia.

Zakładając wspólnotę w Aix, usiłu-
je oddać się misjom w diecezji, z której 
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pochodził. Gdy dwa lata później biskup 
z Digne proponuje mu sanktuarium w No-
tre-Dame du Laus, modli się do Pana i ra-
dzi się oblatów. Jak pisze w dzienniku: 
„Wszyscy podzielali to zdanie i proszo-
no mnie, abym zajął się na serio i szyb-
ko redagowaniem Konstytucji i Reguł, 
które mieliśmy przyjąć”33. Wraz z przy-
jęciem sanktuarium Zgromadzenie prze-
żyło pierwszą ekspansję; przyjęło regułę 
i styl życia zakonnego oraz otwarło się na 
posługę w sanktuariach maryjnych. Tam, 
jak pisze Założyciel w akcie z wizytacji 
sanktuarium w Notre-Dame de l’Osier 
16 lipca 1835 roku „prowadzi się nie-
ustanną misję, a ponadto szerzy się kult 
Dziewicy”34. Sanktuaria stanowią idealne 
centra, z których oblaci promieniują na 
okolicę, głosząc misje od października do 
Wielkanocy. W okresie letnim przyjmują 
w nich pielgrzymów.

Od początku Założyciel był poruszo-
ny, a zarazem poirytowany stanem opusz-
czenia kleru. Aby na to odpowiedzieć 
w sposób pozytywny, wybiera drogę ka-
płaństwa, a następnie zakłada wspólno-
tę misjonarską, która według pierwszej 
Reguły powinna współpracować w dzie-
le reformy kleru, przyjmując kapłanów 
i prowadząc rekolekcje. Kierowanie se-
minariami było wykluczone. Ale po przy-
chylnym zdaniu, wyrażonym przez kapi-
tułę z 1824 roku, a zwłaszcza po zachęcie 
z Rzymu w 1825 i 1826 roku, Założyciel 
otwiera się na prowadzenie seminariów. 
Uważa je za ściśle związane z głównym 
celem Zgromadzenia: ewangelizowaniem 
ubogich. Założyciel przyjął prowadzenie 
pięciu seminariów we Francji i jednego w 
Stanach Zjednoczonych oraz zaofiarował
usługi dwóm innym. Rok po jego śmierci 
pozostaną z nich jednak tylko dwa.

W swoim apostolstwie misjonarze 
zwracają się szczególnie do ubogich na 
wsiach. Dlatego w Anglii oblaci zaczy-
nają pracę od zajmowania się małymi 
wspólnotami katolickimi, otoczonymi 
opieką przez niektórych lordów i od ot-

warcia się na anglikanów. Ale gdy w na-
stępstwie głodu wywołanego przez za-
razę ziemniaczaną w latach 1848-1849 
masowo przybywają katolicy irlandzcy, 
którzy osiedlają się w uprzemysłowio-
nych miastach, Założyciel zachęca obla-
tów, aby zajęli się nimi w metropoliach. 
W ten sposób przechodzi się od rolni-
ków w rejonach wiejskich do robotni-
ków-imigrantów w okręgach miejskich. 
Założyciel pisze wówczas do ojca Ca-
simira Auberta: „Sądziłem, że powin-
niście osiedlić się w tym wielkim mie-
ście Manchesterze, tak jak zamierzali-
ście się osiedlić w Liverpoolu. Bardzo 
by mi zależało, żebyście mogli osiąść 
w dużych miastach, gdzie jest tyle do-
bra do zrobienia, ale trzeba by było być 
u siebie”35. Oblatów przebywających 
w Kanadzie zachęca, aby osiedlili się 
w Quebecu i w Bytown (obecnie Otta-
wa). Nie interesują go miejsca, ale oso-
by, przede wszystkim te, które powinny 
być ewangelizowane.

Podobnie opieka nad sezonowymi 
robotnikami budowlanymi w Kanadzie, 
a później troska o rodziny, które podej-
mowały przygodę kolonizacji karczo-
wanych ziem, stanowią nowe wyzwa-
nia. Założyciel chce, aby ewangelizowa-
no najuboższych. Tym bardziej zachę-
ca do ewangelizowania Indian, mimo 
ofiar, podróży i samotności, jakich to 
wymaga. Nie chce zaprzepaścić oka-
zji. Ojcu Jeanowi-Baptiste Honorato-
wi, wahającemu się, czy przyjąć funda-
cję w Bytown, pisze: „Na pewno trzeba 
być przedsiębiorczym, gdy jest się po-
wołanym do zdobywania dusz. Tupałem 
ze złości, że znajduję się o 200 mil od 
was i że mogę dać ci usłyszeć mój głos 
dopiero po dwóch miesiącach. [...] Nie 
próbę należało podejmować. Trzeba było 
udać się tam z mocnym postanowieniem, 
aby przezwyciężyć wszystkie przeszko-
dy, zamieszkać tam i osiąść. Jak moż-
na się wahać? Czy może być piękniej-
sza misja? Pomoc w miejscach budo-
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wy, misje wśród tubylców, osiedlenie się 
w mieście z wielką przyszłością. Ależ to 
piękny ideał, który się realizował, a wy 
mielibyście pozwolić mu zginąć? Myśl 
o tym przyprawia mnie o drżenie! Zbierz 
więc całą odwagę i osiedlcie się jak na-
leży. Tylko tak ściąga się na siebie Boże 
błogosławieństwo”36.

Misja w Teksasie przyjęta w 1852 
roku dostarcza innych wyzwań. Katoli-
cy, pozbawieni księży i rozproszeni na 
ogromnych terenach, potrzebują paste-
rzy. Oblaci przyjmują więc parafie, któ-
re stają się centrami ewangelizacji i pro-
mieniowania, ustawicznymi misjami, 
jak mówił ojciec Augustin Gaudet 28 
sierpnia 1858 roku. Historyk tak opisu-
je sytuację: „W owym czasie mieliśmy 
rezydencje z parafiami w Brownsville 
i w Roma oraz przez pewien czas w Ma-
tamoros i Ciudad Victoria w Meksyku. 
Ale oblata z Teksasu łatwiej było spot-
kać na koniu, w wielkim sombrero, prze-
mierzającego z przenośnym ołtarzem 
piaszczyste równiny”37.

 5. WIZJA ZAŁOŻYCIELA

Eugeniusz de Mazenod dokonał jas-
nych wyborów apostolskich, do któ-
rych nieustannie zachęcał Zgromadze-
nie. Jego wybory nie wynikały z abs-
trakcyjnych rozważań, lecz z głębokiej 
wiary uwzględniającej ówczesne potrze-
by Kościoła z Chrystusowego punktu 
widzenia. Przez głoszenie Słowa Boże-
go i świadectwo konsekrowanego życia 
pragnął współpracować z Chrystusem 
dla zbawienia dusz najbardziej opusz-
czonych.

 a. Odpowiedzieć na potrzeby Kościoła

Będąc wygnańcem, repatriantem, 
następnie seminarzystą rozwijającym 
się w atmosferze prześladowań, a w 
końcu gorliwym kapłanem pracującym 
poza strukturami parafialnymi, Euge-

niusz udoskonalał swój sposób patrzenia 
na społeczeństwo i Kościół. Jak pisze 
do matki w 1809 roku, zdecydował się 
zostać kapłanem, „aby iść na pomoc tej 
dobrej Matce prawie dogorywającej”38, 
„temu biednemu Kościołowi, tak 
strasznie opuszczonemu, wzgardzone-
mu, zdeptanemu, a który przecież nas 
wszystkich zrodził w Jezusie Chrystu-
sie, [...] Oblubienicy Jezusa Chrystusa, 
którą ten Boski Mistrz uformował przez 
wylanie całej swojej Krwi”39. Ze wzglę-
du na potrzeby Kościoła dokona kon-
kretnego wyboru swego posługiwania 
i założy swój Instytut. Patrzy jednak na 
ten Kościół z wiarą w jego tajemniczy 
związek z Chrystusem i widzi, że jest 
on w stanie opuszczenia spowodowane-
go przez masową ignorancję i beztroskę 
kleru, a przy tym często prześladowany. 
W takim Kościele dostrzega pilne po-
trzeby 40.

 b. Jak Chrystus ewangelizator, którego 
jesteśmy współpracownikami

Aby odpowiedzieć na potrzeby Koś-
cioła, obserwuje postępowanie Chry-
stusa: „Jak bowiem postąpił nasz Pan, 
Jezus Chrystus, gdy pragnął nawrócić 
świat? Wybrał pewną liczbę apostołów 
i uczniów, zaprawił ich do pobożności, 
napełnił swoim duchem i [...] wysłał na 
podbój świata [...]”41.

Od Chrystusa Założyciel przyjął rolę 
ewangelizatora. Taki jest specyficzny
charakter jego charyzmatu, wyrażonego 
w dewizie: „Posłał mnie, abym ubogim 
niósł Dobrą Nowinę. Ubogim głosi się 
Ewangelię” (Łk 4, 18; Mt 11, 5). Chce 
on zatem podążać za Chrystusem w ten 
konkretny sposób42. Patrząc na prze-
szłość Zgromadzenia w świetle Regu-
ły, w notatkach rekolekcyjnych z 1831 
roku pisze: „Czy kiedykolwiek będzie-
my mieć odpowiednie pojęcie o tym 
wzniosłym powołaniu? Na to trzeba by 
było zrozumieć wzniosłość celu naszego 
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Instytutu, niezaprzeczalnie najdoskonal-
szego, jaki można sobie na tym świecie 
wyznaczyć, ponieważ cel naszego Insty-
tutu jest taki sam, jaki miał Syn Boży, 
przychodząc na ziemię: chwała Jego 
Ojca niebieskiego i zbawienie dusz. »Ve-
nit enim filius hominis quaerere et sal-
vum facere quod perierat« (Łk 19, 10). 
Został On w szczególności posłany, aby 
ewangelizować ubogich »Evangelizare 
pauperibus misit me«, a my zostaliśmy 
ustanowieni właśnie po to, aby pracować 
nad nawróceniem dusz, szczególnie zaś, 
by ewangelizować ubogich. [...] Środki, 
jakie stosujemy, aby osiągnąć ten cel, są 
tak samo wzniosłe jak cel. Są one nie-
zaprzeczalnie najdoskonalsze, ponie-
waż są to dokładnie te same środki, jaki-
mi posługiwał się nasz Boski Zbawiciel, 
Jego Apostołowie i uczniowie, to zna-
czy dokładne praktykowanie rad ewan-
gelicznych, przepowiadanie i modlitwa, 
szczęśliwe połączenie życia aktywnego 
i kontemplacyjnego, którego przykład 
dał nam Jezus Chrystus i Apostołowie, 
a które tym samym bezsprzecznie jest 
szczytem doskonałości, jaki dzięki łasce 
Bożej poznaliśmy, a którego nasze Re-
guły są tylko rozwinięciem [...]”43.

Eugeniusz de Mazenod był „zafascy-
nowany Chrystusem”, jak powiedział 
papież Paweł VI z okazji jego beatyfi-
kacji. Doświadczenie Wielkiego Piąt-
ku, prawdopodobnie w 1807 roku, było 
punktem zwrotnym w jego drodze do 
nawrócenia oraz początkiem życia po-
święconego wyłącznie Jezusowi i ciąg-
łego wzrastania ku Niemu.

Poprzez ewangelizację ubogich i dą-
żenie do świętości stajemy się współ-
pracownikami Chrystusa. W chwili pró-
by Eugeniusz pisze z Paryża do swo-
jej wspólnoty: „Nasz Pan Jezus Chry-
stus zlecił nam troskę, by kontynuować 
wielkie dzieło odkupienia ludzi. Jedynie 
ku temu celowi powinniśmy kierować 
wszystkie nasze wysiłki. Dopóki nie za-
angażujemy się całym życiem i nie od-

damy całej krwi, aby temu podołać, nie 
będziemy mieli nic do powiedzenia; 
tym bardziej jeśliśmy dali dopiero kil-
ka kropli potu i trochę marnego zmęcze-
nia. Ten duch całkowitego poświęcenia 
się dla chwały Bożej, służby Kościoło-
wi i zbawienia dusz jest duchem właści-
wym naszemu Zgromadzeniu, co praw-
da małemu, ale takiemu, które zawsze 
będzie potężne, dopóki będzie święte”44. 
W pierwszej Regule napisał: „Są oni po-
wołani, aby być współpracownikami 
Zbawiciela, współodkupicielami rodza-
ju ludzkiego”45.

 b. Przede wszystkim przez posługę Sło-
wa

Z odpowiedzi Chrystusowi na po-
trzeby Kościoła zrodziła się wizja i za-
miar Założyciela: ewangelizacja ubo-
gich. Ewangelizacja ta realizuje się 
w kraju przez misje głoszone chrześcija-
nom najbardziej opuszczonym, a jeszcze 
bardziej za granicą przez misje organi-
zowane wśród niechrześcijan. Obydwie 
formy zmierzają do pouczenia, kim jest 
Chrystus, i prowadzą ku Niemu. Głosze-
nie Słowa jest uprzywilejowanym środ-
kiem nawrócenia46.

Głoszenie Słowa powinno wypływać 
z rozważania Pisma Świętego, z przyswo-
jenia go sobie na modlitwie oraz z kon-
taktu z Chrystusem. Jest ono spełniane 
w imieniu Kościoła. „[Misje] nie są ni-
czym innym, jak sprawowaniem władzy 
nauczania udzielonej przez Jezusa Chry-
stusa Kościołowi. Skoro wiadomo, że 
kapłani, którzy to robią [...], są posyłani 
przez biskupów, a ci – przez Jezusa Chry-
stusa [...], to są one prawowitym głosze-
niem Słowa Bożego po to, aby pouczać 
i nawracać dusze [...]. Są one tym samym 
przepowiadaniem, jakie Jezus Chrystus 
powierzył Apostołom, którzy sprawili, że 
usłyszano je w całym świecie”47.

Doświadczenie świadczy o skutecz-
ności działania Ducha Świętego w bez-
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pośrednim głoszeniu Słowa: „Poznacie 
tak jak my, że cały sukces naszych prac 
zależy od Jego łaski i tylko od Jego ła-
ski. To ona przenika do serc, gdy nasze 
słowa trafiają w uszy i na tym polega 
ogromna różnica między naszymi kaza-
niami i – z innych względów – o wie-
le doskonalszymi, uroczystymi przemó-
wieniami mówców. Na głos misjonarza 
mnożą się cuda, a niezwykłe zjawisko 
tylu nawróceń jest tak olśniewające, że 
biedne narzędzie tych dziwów pierwsze 
jest nimi zmieszane i – wielbiąc Boga 
oraz radując się – korzy się z powodu 
swojej małości i nicości. Co za potwier-
dzenie stanowią te cuda, a czy kiedykol-
wiek były większe niż te, które dokonu-
ją się na misjach, niż te, jakich wy sami 
dokonaliście?”48

Dlatego też głoszenie powinno wy-
pływać z ufności w łaskę Jezusa Chry-
stusa i z modlitwy. Założyciel pisze do 
ojca Jeana-Josepha Magnana przebywa-
jącego na misji w Brignoles: „Śmiało! 
Jeżeli zostaliście posłani w imię Pana, 
pozostawcie raz na zawsze wszystkie te 
ludzkie rozważania, które są skutkiem 
źle ukrywanej pychy i braku ufności 
w łaskę Jezusa Chrystusa, którego na-
rzędziami byliście przecież tyle lat. Za-
służylibyście, żeby ta Boska łaska usta-
ła w waszym posługiwaniu i wtedy mo-
glibyście się obawiać ludzkiego sądu, 
ale dopóki ona będzie z wami, będzie-
cie nawracać dusze swymi prostymi 
przemówieniami, mało wyszukanymi, 
a jedynie natchnionymi duchem Bo-
żym, który nie przychodzi przez gład-
kie zdania i piękny język krasomów-
ców [...]”49.

Oprócz zaufania Bogu i modlitwy 
potrzebne jest jednak niezbędne przy-
gotowanie. W akcie wizytacyjnym pro-
wincji angielskiej Założyciel pisze: 
„Dzięki głoszeniu, któremu towarzyszy 
modlitwa, wniesiecie światło w dusze. 
Istnieje gotowość, aby was słuchać. 
Chodzi o to, aby mówić tak jak trzeba, 

a do tego dojdziecie tylko przez 
studium”50. Stosownie do Reguły pisze 
do ojca Marca de L’Hermite’a: „Naka-
zuję także wam wszystkim, abyście nie 
zaniedbywali studium. [...] Nie staraj-
cie się o to, co jest błyskotliwe, ale o to, 
co solidne, o to, co jest zrozumiałe dla 
wszystkich waszych słuchaczy, o to, co 
poucza i prowadzi do trwałych nawró-
ceń. Tej rady udzielam nie tobie osobi-
ście, ale wszystkim dla większego 
dobra”51.

 d. Poprzez świadectwo życia konsekro-
wanego

Posługa słowa powinna iść w pa-
rze ze świadectwem przykładnego ży-
cia. O tym pisze Założyciel w pamięt-
nikach: „Powiedziałem, że wówczas, 
gdy decydowałem się na posługę mi-
sji, by pracować nad nauczaniem i na-
wracaniem dusz najbardziej opuszczo-
nych, moją intencją było naśladowanie 
przykładu Apostołów w ich życiu peł-
nym poświęcenia i wyrzeczenia. Byłem 
przekonany, że aby osiągnąć te same 
rezultaty naszego przepowiadania, trze-
ba iść w ich ślady i praktykować, o ile 
to możliwe, te same cnoty. Uważałem 
więc, że koniecznie należy przyjąć rady 
ewangeliczne, którym oni byli tak wier-
ni, aby z naszymi słowami nie było tak, 
jak to wielokrotnie dostrzegałem w sło-
wach tylu innych, głoszących te same 
prawdy, to znaczy, aby nie były mie-
dzią brzęczącą i dźwiękiem brzmiących 
cymbałów. Zawsze pragnąłem, aby na-
sza rodzina zakonna poświęciła się 
Bogu i na służbę Kościołowi poprzez 
śluby zakonne[...]”52.

Tylko mężowie apostolscy mogą 
ewangelizować z sukcesem. Praktyka 
rad ewangelicznych, wierność Regule, 
życie wspólnotowe w posłuszeństwie i 
miłości, życie wiary i modlitwy, są istot-
ne dla tego, kto chce być autentycznym 
misjonarzem.
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 6. REAKCJA OBLATÓW NA PUNKT WI-
DZENIA ZAŁOŻYCIELA

Zgromadzenie otrzymuje charyzmat 
od Ducha Świętego poprzez swego za-
łożyciela. Wszyscy ci, którzy w nim 
uczestniczą, również wpływają na nie-
go, zwłaszcza te osoby, które odegrały 
ważną rolę w pierwszych latach istnienia 
Instytutu. Ze względu na bliską współ-
pracę z Założycielem i przez wpływ na 
całość Instytutu tacy ojcowie jak: Hen-
ry Tempier, Casimir Aubert, Hippolyte 
Guibert, Dominique Albini i Józef Gé-
rard wywarli wpływ na charyzmat.

„W tej ewolucji – pisze historyk 
Zgromadzenia – można wyróżnić cztery 
zasadnicze czynniki: zasadniczą prakty-
kę, animację i prowadzenie przez Założy-
ciela, który był jednocześnie superiorem 
generalnym, decyzje kapituł generalnych 
i kodyfikowanie tych głównych decyzji
w Regule”53. W ciągu życia Eugeniusz 
de Mazenod potrafił utrzymać w ręku ster 
Zgromadzenia, świadomy tego, że należy 
interpretować jego ducha i cel.

Oblaci pójdą śladami Założyciela 
często w sposób bardziej bezkompromi-
sowy niż on sam. Przyswoili sobie jego 
wizję i zaangażowanie w misje parafialne
i zagraniczne, całkowicie nastawione na 
ewangelizację ubogich i najmniejszych. 
W pełni świadczą o tym studia przepro-
wadzone w związku z kongresem na te-
mat ewangelizacji54. Ekspansja na różne 
kontynenty, różnorodność kontekstów, 
zwiększanie się liczby personelu, leżą 
u początku przyjmowania nowych po-
sług i innych odpowiedzialnych stano-
wisk po to, aby odpowiedzieć na nowe 
wyzwania. Ale orientacja na ewangeli-
zację ubogich była niezmienna, a nowe 
inicjatywy czerpały natchnienie z do-
świadczenia misji ludowych. Można po-
wiedzieć, że ewangelizacja ubogich (w 
sensie głoszenia Słowa) była wspólnym 
priorytetem oblatów współczesnych Za-
łożycielowi.

Pod tym względem odpowiedź obla-
tów francuskich była wzorowa55. Mie-
li w sobie „powszechne poczucie” ko-
nieczności prowadzenia misji ludowych 
i zagranicznych. Ojciec Tempier, mimo 
że nie był zdolnym mówcą, był gorą-
cym obrońcą misji, a kiedy był za to 
odpowiedzialny, angażował do nich oj-
ców w sposób niemal przesadny. Dwa-
dzieścia cztery domy założone we Fran-
cji za rządów Założyciela były oddane 
misjom. Również sanktuaria maryjne 
przyjęte w tym czasie były zaangażo-
wane w ten rodzaj przepowiadania. Po-
wszechne poczucie obowiązku oblatów 
pod tym względem było tak głębokie, 
że posługi drugorzędne przyjmowa-
no z rezerwą. Dlatego ojciec Toussaint 
Dassy, poproszony przez Założyciela 
o wygłoszenie kazań wielkopostnych 
także po to, by dać poznać Zgromadze-
nie w nowych diecezjach, oświadczył 
Założycielowi, że woli misje. Posługi 
parafialnej nie przyjmowano łatwo. Oj-
ciec Melchior Burfin poparty przez ojca
Tempiera prosi Założyciela o uwolnie-
nie swej wspólnoty od prac parafialnych
w diecezji Limoges. Posługa w semina-
riach, która stopniowo stawała się ce-
lem Instytutu, nie była pożądana nawet 
przez tak świętych ludzi, jak ojcowie 
Albini i Guibert. Gdy ten ostatni był su-
periorem seminarium w Ajaccio, pisał 
do Założyciela w 1840 roku: „Poczułem 
się szczęśliwy, że na piętnaście dni mog-
łem zawiesić moje zwykłe zajęcia, aby 
podjąć posługę, która dla mnie jest już 
tylko wspomnieniem. Doświadczyłem 
prawdziwej radości z powodu powrotu 
do naszego apostolatu i gdyby mi zbyt 
słabe zdrowie nie przeszkadzało, aby 
mu się oddać z całym zapałem woli, ty-
siąckroć prosiłbym Ojca, aby mnie po-
słał do ubogich, których Jezus Chry-
stus dał nam, by ich ewangelizować”56. 
Dwadzieścia lat później ojciec Antoi-
ne Andric, profesor tegoż seminarium 
w Ajaccio pisze do ojca Tempiera: „Mi-
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sje zawsze były przedmiotem moich 
pragnień [...]”57. Z powodu ogólnego 
zapału do głoszenia misji oblaci zarzu-
cili apostolską pracę wśród młodzieży, 
mimo że została ona podjęta ze wzglę-
du na ewangelizację ubogich, a Zało-
życiel zachęcał inne instytuty, żeby się 
tym zajęły58.

W tym samym duchu podejmowa-
no w Anglii nowe wyzwania powstające 
w bardzo różnych sytuacjach59. Popar-
cie otrzymane od lordów katolickich 
pozwoliło na początku zająć się mały-
mi wspólnotami katolickimi na wsiach 
i zainteresować się nawracaniem angli-
kanów. Wraz z masowym przybyciem 
Irlandczyków oblaci osiedlają się w ta-
kich miastach jak Liverpool, Manchester 
i Leeds. Ich apostolat zwraca się do ubo-
gich imigrantów, będących w potrzebie 
oraz otwartych na opiekę duszpasterską. 
Założyciel wolał promieniujące cen-
tra misyjne otwarte na całe miasto niż 
parafie, ale konkretne potrzeby kazały
mu przyjąć drugie rozwiązanie, z zasa-
dy mniej pożądane. Świadczy to o jego 
elastyczności w realizowaniu swych za-
miarów, byle tylko Chrystus był głoszo-
ny ubogim.

Na Sri Lance praca ewangelizacyj-
na nie przebiegała według przewidywań 
Eugeniusza de Mazenoda, pomimo zalet 
ludzi tam posłanych60. Założyciel prag-
nie ewangelizacji i nawrócenia hindu-
istów i buddystów i z niecierpliwością 
powraca do tego tematu w koresponden-
cji z ojcem Étienne’em Semerią i z in-
nymi oblatami na wyspie61. Nie omiesz-
kał wyrazić radości, gdy ojciec Con-
stant Chounavel osiągął sukcesy wśród 
buddystów62. Może zdawał sobie sprawę 
z trudności nawróceń w kontekście azja-
tyckim. Tam oblaci osiągnęli więcej suk-
cesów w reorganizacji wspólnot chrześ-
cijańskich tylko poprzez misje ludowe.

Założyciel czuł się usatysfakcjonowa-
ny ewangelizacją ubogich prowadzoną 
przez oblatów w Kanadzie63. Wśród fran-

kofońskich katolików z powodzeniem 
organizuje się misje parafialne i przyj-
muje się ich styl w duszpasterstwie rze-
mieślników. Ewangelizacja Indian, jesz-
cze koczowników, postępuje szybko 
z takim sukcesem i heroizmem, że bu-
dzi głęboki i stały podziw biskupa Mar-
sylii: „Wspaniała misja, za której powie-
rzenie nam nie potrafimy dość dziękować
Zbawicielowi”64. „Trzeba przyznać – pi-
sał kilka lat później do tego samego ojca 
– że ta misja wśród tubylców znad Zato-
ki Hudsona jest ponad naturalne siły. Po-
trzeba nieustannej i cudownej opieki, aby 
tam nie zginąć”65.

Misja w zachodniej Kanadzie na po-
czątku napotkała na większe trudności, 
ale jej rozwój był jeszcze bardziej cha-
rakterystyczny. Misje w północnej Ka-
nadzie stały się szybko symbolem mi-
sjonarskiego heroizmu. Ojciec Henri 
Grollier, zmarły w trzydziestym ósmym 
roku życia z powodu wyczerpania zwią-
zanego z poszukiwaniem grupy Indian 
i Eskimosów, oświadczył krótko przed 
śmiercią: „W ciągu całego życia chwa-
ła Boża była jedynym motywem moje-
go działania. Jeśli chwała Boża wyma-
ga także, abym opuścił tę ziemię, czy-
nię to z głębi serca”. Jego towarzysz, 
ojciec Jean Séguin, dodaje: „Chwała 
Boża i zbawienie dusz były jego jedy-
nym celem w życiu i to jest także tema-
tem jego majaczenia”66. Biskup Alexan-
dre Taché pisał do matki: „Jakie to po-
cieszające, dobra mamo, widzieć, jak 
służy się dobremu Bogu i jak jest On ko-
chany w tych miejscach, gdzie przed 10 
laty – by tak rzec – nie wiedziano o Jego 
wzniosłym istnieniu... Jak mogłabyś 
chcieć, bym nie był zadowolony z tego, 
że jestem misjonarzem”67. Misjona-
rze usiłowali nie tylko ewangelizować, 
dając poznać Pana, ale także otwierali 
szkoły i ułatwiali kontakty pomiędzy In-
dianami a europejskimi kolonizatorami. 
Ale zbawienie dusz poprzez ewangeli-
zację było celem, dla którego byli goto-
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wi na wszystko. Biskup Taché pisał do 
współbrata: „Ta misja nie jest bardzo 
ważna z powodu liczby tubylców. Gdy-
by nawet tu był choćby tylko jeden, to 
czy jego dusza nie jest ceną Krwi mego 
Zbawiciela i czy misjonarz może wahać 
się z przyjściem mu z pomocą?”68

Poprzez misje ludowe, głoszone naj-
pierw w Kanadzie, oblaci nawiązali kon-
takt ze Stanami Zjednoczonymi Amery-
ki. Do pierwszego stałego osiedlenia się 
w 1848 roku w Oregonie doszło ze wzglę-
du na Indian. Fundacja w Teksasie nastą-
piła trochę później. Szczególną uwagę 
skierowano na ludność hiszpańskojęzycz-
ną, sprawując posługę wędrowną, która 
sięgała aż do granic Meksyku. Podejmu-
jąc bardzo charakterystyczną decyzję, ob-
laci wycofali się z dwóch diecezji w Ore-
gonie dlatego, że biskupi nie uznawali za-
konnego charakteru misjonarzy. Wycofa-
li się także z kolegium Maryi Panny, gdy 
przestało ono być seminarium69.

 II. EWANGELIZACJA PO ŚMIERCI 
ZAŁOŻYCIELA

 1. EWANGELIZACJA W PIERWSZYM STU-
LECIU PO ŚMIERCI ZAŁOŻYCIELA

W ciągu stulecia po śmierci Założy-
ciela Zgromadzenie przeżywało wzrost 
liczby członków. Rozwinęło się w wie-
lu krajach i przyjęło rozmaite posługi. 
W jego różnorodnych zaangażowaniach 
ewangelizacja ubogich stanowiła ideał 
apostolski. Podjęto już studium tego te-
matu w tym, co dotyczy kapituł, wypo-
wiedzi superiorów generalnych i Kon-
stytucji i Reguł, ale jeszcze nie zajęto się 
jego konkretną ewolucją, chociaż istnie-
je obfita dokumentacja dotycząca tego
przedmiotu. Wystarczy pomyśleć o spra-
wozdaniach prowincjalnych z okazji 
każdej kapituły generalnej i o relacjach 
publikowanych w „Missions”, oficjal-
nym piśmie administracji generalnej.

 a. Kapituły generalne

Główną troską kapituł, które odby-
wały się w tym czasie, była ocena prze-
strzegania Konstytucji i Reguł jako spo-
sobu ewangelizacji70. Regularnie zwra-
cano uwagę na głoszenie misji jako na 
pierwszorzędny cel Zgromadzenia, do 
tego stopnia, że kapituła z 1947 roku za-
żądała, aby założono domy dla kazno-
dziejów nawet w krajach misyjnych. 
Priorytet przyznawany głoszeniu misji 
ludowych był powodem wahań, a cza-
sem polemik na temat parafii i domów 
nauczania. Misje zagraniczne cieszyły 
się zawsze uznaniem i poparciem. Jeśli 
idzie o określenie ubogich, to wiele kapi-
tuł (1904, 1920, 1926, 1932) zatrzymy-
wało się na klasie robotniczej. Kapituła 
z 1947 roku wypowiedziała się w spo-
sób bardzo znamienny: „Prawdziwym 
misjonarzem oblatem jest tylko ten, kto 
usiłuje zdobywać dla Chrystusa masy, 
które się od Niego oddalają. Kapituła 
domaga się także, aby nasz apostolat co-
raz bardziej opierał się na świeckich, ko-
rzystając z Akcji Katolickiej”71.

 b. Superiorzy generalni

Superiorzy generalni popierali mi-
sje parafialne w krajach chrześcijań-
skich, kładąc nacisk na świętość życia 
jako źródło płodności apostolskiej oraz 
na kompetencję misjonarza72.

Ojciec Joseph Fabre starał się pro-
wadzić Zgromadzenie, pozostając moż-
liwie jak najbardziej wierny Regule, 
„skarbowi rodziny, jej cennemu dobru”. 
Od początku rządów w 1862 roku przy-
pomina: „Do czego zostaliśmy powoła-
ni, moi najdrożsi Bracia? Do tego, aby 
stać się świętymi, żeby móc skutecznie 
pracować dla uświęcenia dusz najbar-
dziej opuszczonych. Oto nasze powoła-
nie. Nie traćmy go z oczu i przykładajmy 
się najpierw, aby je dobrze zrozumieć”73. 
Komentując pierwszy artykuł Reguły, pi-
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sze: „Oto cel, jaki nam wyznaczył nasz 
czcigodny Ojciec. Powinniśmy ewan-
gelizować ubogich, dusze najbardziej 
opuszczone. Chcąc podołać temu wznio-
słemu powołaniu, musimy naśladować 
cnoty, których tak wspaniały przykład 
dał nam nasz Boski Mistrz. Być misjo-
narzem ubogich i wieść życie zakonne, 
oto powołanie prawdziwego oblata Ma-
ryi Niepokalanej, oto wasze, oto nasze 
powołanie”74.

Ojciec Louis Soullier napisał dłu-
gi okólnik zatytułowany „Przepowiada-
nie Misjonarza Oblata Maryi Niepokala-
nej według Leona XIII i Reguł Instytu-
tu”. Na 51 stronach omawia wagę prze-
powiadania, jego konieczność, godność 
i płodność, wiedzę i przygotowanie, któ-
rego ono wymaga, oraz jego charaktery-
styczne cechy. W aneksie umieszczono 
okólnik o przepowiadaniu opublikowa-
ny na polecenie Leona XIII przez Kon-
gregację do spraw Biskupów i Zakonni-
ków.

Ojciec Soullier pisze: „Jeżeli cha-
rakterystyczną cechą naszego apostola-
tu [...] jest misja, to naszym szczegól-
nym powołaniem jest być misjonarzami, 
a tym, co przede wszystkim tworzy mi-
sjonarza, jest przepowiadanie”. Dalej pi-
sze w stylu sobie współczesnym: „Gdy 
Bóg ustanawia apostoła, daje mu do ręki 
krzyż i poleca mu, aby szedł ukazywać 
i głosić ten krzyż. Ale przedtem umiesz-
cza go w jego sercu i w miarę jak krzyż 
jest mniej lub bardziej zanurzony w ser-
cu apostoła, krzyż, który trzyma w ręce, 
dokonuje mniej lub więcej zdobyczy”. 
Ojciec Soullier rozwija fundamentalne 
tematy życia chrześcijańskiego skupio-
nego na Chrystusie tak, aby nawrócić 
dusze poprzez poznanie i umiłowanie 
Jezusa Chrystusa. Generał pisze: „Dać 
poznać i ukochać Jezusa Chrystusa tak 
nieznanego przez naszych zdeprawowa-
nych chrześcijan, poszerzyć Jego Króle-
stwo poprzez przestrzeganie Jego praw, 
zniszczyć panowanie demona poprzez 

wytępienie grzechu, tępić wszelkiego 
rodzaju zbrodnie, nauczyć cenić i prak-
tykować wszystkie cnoty – oto, Misjo-
narze Oblaci Maryi Niepokalanej, wasz 
wzniosły program”75.

Znajdując poparcie w decyzjach pod-
jętych przez kapitułę, która go wybrała na 
superiora generalnego, ojciec Cassien Au-
gier odsyła do listu swojego poprzednika 
o przepowiadaniu, dodając następujące 
słowa: „Nasi ojcowie powinni czerpać 
natchnienie z tych pouczeń”76. A kilka lat 
później, w ślad za kapitułą z 1904 roku, 
oświadcza: „Chociaż misje są pierwszym 
i głównym celem Instytutu, to jednak 
apostolat wśród robotników, we wszyst-
kich formach zaaprobowanych przez Sto-
licę Świętą i Episkopat [...], jest nie tylko 
zgodny z celem Instytutu, ale także powi-
nien być żywo podtrzymywany w obec-
nych czasach”77.

Ojciec Théodore Labouré stwier-
dza, że misja jest „dziełem albo raczej 
posługą w najwyższym stopniu charak-
terystyczną dla naszego drogiego Zgro-
madzenia”, a ojciec Léo Deschâtelets 
oświadcza: „To właśnie sprawia, że je-
steśmy przede wszystkim misjonarza-
mi”. Ewolucja, przez którą przeszły kra-
je zachodnie, doprowadziła ojca Hilaire’a 
Balmèsa do przyjęcia parafii zdechrystia-
nizowanych lub niemal pogańskich. Oj-
ciec Deschâtelets zachęca członków ka-
pituły z 1953 roku do popierania apo-
stolatu przeciwstawiającego się komu-
nizmowi, a w 1959, do ożywienia apo-
stolatu wśród robotników. W 1972 roku 
przypomina kapitulantom, że „ten prob-
lem sprawiedliwości w świecie rzeczy-
wiście jest zawarty w ramach naszego 
pełnego apostolatu ewangelizacyjne-
go. Jako misjonarze ubogich jesteśmy 
jak najbardziej zaangażowani w tę wal-
kę o pokój na świecie poprzez zaprowa-
dzanie sprawiedliwości we wszystkich 
dziedzinach”78.

Na kapitule w 1966 roku ojciec De-
schâtelets przedstawia problem celów 



209 EWANGELIZACJA I MISJA

i metod naszej misji. „Pytanie zostało 
postawione i pochodzi z wielu miejsc. 
Bylibyśmy skłonni przyjąć, że dano na 
nie właściwą odpowiedź. Wynikałoby 
z niej, że to właśnie jest jedną z najgłęb-
szych przyczyn aktualnego kryzysu po-
wołań do naszego Zgromadzenia. Nie 
wiedząc dobrze, kim jesteśmy i dlacze-
go istniejemy w Kościele, Zgromadze-
nie nie mogłoby przedstawić prawdzi-
wego obrazu siebie tym, którzy mieli-
by zamiar wstąpić do nas”79. Odpowiedź 
znajduje się w tekście nowych Konsty-
tucji i Reguł z 1966 roku.

Superiorzy generalni wpływali na 
misje zagraniczne przez przyjmowanie 
nowych pól pracy i udzielanie pierw-
szych obediencji. Bezpośredni następ-
ca Założyciela, ojciec Fabre dokładał 
starań, aby rozwijać misje już istnie-
jące. Przyjął dwie nowe: misję w Ko-
lombo, której pragnął już Założyciel, 
i w Windhoek, w dzisiejszej Namibii, 
aby umożliwić osiedlenie się Zgroma-
dzenia w Niemczech. Ojciec Soullier 
był pierwszym, który wizytował tereny 
misyjne, a ojciec Auguste Lavillardière 
oddzielił władzę zakonną od kościel-
nej. Arcybiskup Augustin Dontenwill, 
dawny misjonarz w Kolumbii Brytyj-
skiej, przyjął misje w Pilcomayo i w 
Kongu Belgijskim. O dziele misjonar-
skim pisał, że jego rolą było „utrzymy-
wać w wierze ludy nawrócone, tworzyć 
i podtrzymywać wszelkiego rodza-
ju dzieła, aby umocnić ich wytrwanie 
i gorliwość w życiu nadprzyrodzonym 
oraz stale rozwijać ewangelizację lu-
dów, które nie znają jeszcze chrześci-
jańskiej wiary”80. Ojciec Théodore La-
bouré zreorganizował struktury misyj-
ne wśród Indian i przygotował przeka-
zanie niektórych dziedzin klerowi die-
cezjalnemu na Sri Lance.

Administracje generalne zasadniczo 
były wstrzemięźliwe przy przyjmowa-
niu nowych terytoriów, aby móc rozwi-
jać misje już powierzone i w ten sposób 

odpowiadać na stałe oczekiwania perso-
nelu, pochodzące od naszych wikariuszy 
apostolskich. Być może nie zdawały one 
sobie sprawy z ważnych potrzeb, któ-
re istniały na terytoriach powierzonych 
innym. Ojciec Deschâtelets był bar-
dziej odważny. Mimo zalecenia kapituły 
z 1947 roku, aby umacniać tylko misje 
istniejące, potrafił otworzyć się na po-
trzeby Kościoła. Dzięki wzrostowi licz-
by powołań, mógł przyjąć co najmniej 
28 nowych fundacji.

Uważam, że w ewolucji zaangażowa-
nia misyjnego w ciągu wieku po śmierci 
Założyciela można wyróżnić następują-
ce wielkie tendencje81:

– Posługa misji ludowych utrzyma-
ła się w wielu prowincjach, zwłaszcza 
w Europie i w Kanadzie. Inne prowin-
cje, takie jak argentyńska, były założone 
w tym celu82.

– Nowe tereny misyjne, takie jak Na-
mibia, Zair, Laos, Kamerun, Pilcomayo i 
inne, zostały przyjęte z zamiarem pierw-
szej ewangelizacji.

– Tworzono prowincje, by zająć się 
chrześcijańskimi emigrantami: prowin-
cję Maryi Panny w Kanadzie i prowincję 
centralną w Stanach Zjednoczonych dla 
emigrantów pochodzenia niemieckiego; 
prowincję Wniebowzięcia w Kanadzie 
i wiceprowincję we Francji i Beneluksie 
dla Polaków; prowincję Świętego Jana 
Chrzciciela w Stanach Zjednoczonych 
dla Amerykanów pochodzenia francu-
skiego.

– Tworzono prowincje, by pomóc 
robotnikom w Chile i w Boliwii.

– W dawnych misjach liczniejsza 
obecność oblatów gwarantowała więk-
szą stabilność i pozwalała organizować 
struktury parafialne i szkolne.

– Wszędzie po trochu, ale przede 
wszystkim w prowincjach anglojęzycz-
nych przyjmowano parafie, które w ten 
sposób stawały się głównym miejscem 
posługi oblackiej. Charakter tych parafii
jest jednak bardzo zróżnicowany.
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 2. PRZEŁOM SOBOROWY I REGUŁY 
Z 1966 ROKU

W pierwszej połowie lat 60. odbył 
się Sobór Watykański II (1962-1965), 
który był wydarzeniem budzącym wiel-
kie nadzieje, czynną komunię, refleksję
i rozeznanie teologiczne. Znak przełomu 
w Kościele, który pozwolił mu lepiej zro-
zumieć swoją naturę i misję. Niektórym 
wydawało się, że wszystko w Kościele 
zaczyna się od początku. Decyzje sobo-
rowe zamieszczone w odpowiednich do-
kumentach stanowiły punkty odniesienia 
dla działalności i dla hierarchicznego ma-
gisterium oraz dla całego wysiłku, który 
podjęto w celu odnowy, łącznie z odnową 
życia zakonnego.

Sobór odbywał się w momencie, kie-
dy zaczynały się coraz głębsze zmiany 
społeczno-kulturowe: koniec epoki ko-
lonialnej i pojawienie się nowych naro-
dów, eksplozja środków masowej komu-
nikacji, rozwój technologiczny i rosnąca 
przepaść ekonomiczna między ludami, 
rozwijający się pluralizm kultur, religii 
i opinii oraz emigracja z półkuli połu-
dniowej na północną. Niełatwo oddzie-
lić wstrząs soborowy od wstrząsu spo-
wodowanego tymi zmianami.

Wstrząs soborowy i zmiany społecz-
no-kulturowe wywarły duży wpływ na 
życie zakonne. Po okresie wzrostu po-
wołań, który zaistniał po wojnie, obser-
wowano zmniejszanie się liczby kandy-
datów i mnożące się odejścia. Wyzwa-
nie Soboru wraz z odnową, którą on pro-
ponował, było podejmowane w różnym 
tempie i na różnych poziomach.

W tym klimacie wrzenia, przed upły-
wem trzech miesięcy po zakończeniu So-
boru, odbyła się kapituła generalna (25 
stycznia – 23 marca). Dała ona Zgroma-
dzeniu całkiem nowy tekst Konstytucji, 
przyjmując język i perspektywy soboro-
we. Wydaje mi się, że najważniejsze dla 
naszego tematu są następujące elementy 
tekstu Konstytucji z 1966 roku:

a. Odróżnia się wyraźnie cel od środ-
ków, ewangelizację ubogich (K 1, 3) od 
służących jej środków (R 20-36). Misje 
ludowe są ukazane jako sposób ewange-
lizacji (R 21-23)83.

b. Wśród różnych środków pozosta-
jących do dyspozycji przypomina się 
potrzebę rozeznania w aktualnych za-
angażowaniach i w priorytetach, które 
należy przyjąć, aby dojść do celu. Jest 
to warunek odnowy działalności pa-
storalnej. Ten aspekt będzie podkreśla-
ny przez następne administracje gene-
ralne, poczynając od administracji ojca 
Deschâteles’go84.

c. Działalność ewangelizacyjna jest 
zawarta w perspektywie charyzmatu, ja-
ko dar Ducha, uczestnictwo w tajemnicy 
Chrystusa i służba Kościołowi. Przed-
mowa Założyciela jest tego uprzywilejo-
wanym wyrazem85. W tej perspektywie 
życie zakonne i życie apostolskie uzu-
pełniają się. Oblat jest ukazany jako mąż 
apostolski. Jako żywa rzeczywistość, 
charyzmat potrzebuje instytucji, a jed-
nocześnie ją przerasta; zatem musi ona 
dostosowywać się do jego przemiany.

d. Opierając się na dekrecie misyjnym 
Ad Gentes, a w szczególności na paragra-
fie 6, który wyraża również nasze do-
świadczenie, Reguła ukazuje misjonarski 
charakter Zgromadzenia. Artykuł 3 Kon-
stytucji jest bardzo charakterystyczny: 
„Całe Zgromadzenie jest misyjne, a jego 
pierwszym zadaniem jest niesienie pomo-
cy najbardziej opuszczonym. Przez świa-
dectwo życia, jak i przez posługę Słowa 
powinno ukazywać, »kim jest Chrystus«, 
aby pobudzać lub ożywiać wiarę i na tej 
wierze budować żywy Kościół, który sze-
rzy w świecie miłość i w ten sposób zmie-
rza do swej pełni. Dlatego Zgromadzenie 
głosi Ewangelię ludom, które jej jeszcze 
nie przyjęły, a tam, gdzie Kościół już ist-
nieje, w środowiskach i okolicach najbar-
dziej od niego oddalonych [...]”. Najczęś-
ciej używanymi słowami w tym tekście 
są: misja i misjonarz86.



211 EWANGELIZACJA I MISJA

e. Wybór ubogich jest potwier-
dzony i zaakcentowany. Często się go 
przypomina87. Akcent położony na so-
cjalno-ekonomicznej sytuacji ubogich 
jest ujęty w perspektywie wiary88.

f. Tekst dostatecznie przypomina po-
sługę Słowa89, ale jednocześnie komen-
tarze ją relatywizują. Rozważa się ją ra-
czej w stosunku do słów ludzkich i do 
ich wiarygodności niż w jej odniesieniu 
do Słowa Bożego. Nalega się na koniecz-
ność Słowa raczej przeżywanego niż gło-
szonego. Związek pomiędzy ewangeliza-
cją i przekazywanym Słowem jest raczej 
zamazany90.

 3. ANKIETA I STUDIA NA TEMAT EWAN-
GELIZACJI W CHARYZMACIE OBLACKIM

Nowe Konstytucje i Reguły ad exper-
imentum z 1966 roku, szczególnie w wy-
żej podanych punktach, wytyczyły drogę, 
którą miało iść Zgromadzenie. Ankieta 
socjologiczna, która przygotowywała do 
kapituły z 1972 roku, pozwoliła stwier-
dzić, jak były one przyjęte i przeżywane 
przez oblatów91. Ankieta ukazywała, co 
następuje:

– 90% oblatów myśli, że aby być 
prawdziwym misjonarzem, oblat powi-
nien zająć się przede wszystkim głosze-
niem Dobrej Nowiny (pytanie 145).

– 97% myśli, że elementem, który 
ukazuje działalność misjonarską Zgro-
madzenia, jest głoszenie Ewangelii ubo-
gim (pytanie 150).

– 61% sądzi, że elementem, który 
ukazuje działalność misjonarską Zgro-
madzenia, jest praca nad nawróceniem 
niechrześcijan (pytanie 153).

– 69% myśli, że działalność misjo-
narską Zgromadzenia ukazuje zbliżenie 
się do tych, którzy są najdalej od Chry-
stusa (pytanie 156).

– 45% utrzymuje, że profetyczne 
piętnowanie rażącej niesprawiedliwo-
ści stanowi część ewangelizacji (pyta-
nie 147).

Ewangelizacja ubogich pozostaje więc 
wartością bardzo mocno obecną w świa-
domości oblatów nawet w chwili ogól-
nych przemian. Jedynie miłość braterska 
została uznana przez oblatów za wartość 
ważniejszą.

Potwierdził to także odbyty w 1976 
roku kongres na temat charyzmatu 
oblackiego92. Ewangelizacja jest jednym 
z elementów charakterystycznych i za-
sadniczych, uznanym przez wszystkich. 
Chodzi więc o rozważenie jednego z czte-
rech zasadniczych elementów przy ocenie 
oraz odnowie życia i dzieł Zgromadzenia. 
Tymi elementami są: Chrystus, ewange-
lizacja, ubodzy i wspólnota. Stwierdzono 
tam między innymi, że: „ewangelizacja 
jest naszą podstawową misją. [...] Ewan-
gelizacja dokonuje się przez nasze słowo, 
działanie i życie. [...] Dla nas, oblatów, 
wyraźne głoszenie, kim jest Chrystus, 
było i pozostaje priorytetem”93.

Oprócz kongresu na temat chary-
zmatu trzeba wspomnieć kongres z 1982 
roku, poświęcony ewangelizacji, a do 
którego często odwołuje się ten artykuł94. 
Przedstawione studia zostały przedysku-
towane na zebraniu. Komitet opracował 
syntezę dyskusji95 według pięciu prze-
widzianych tematów: pogląd i postępo-
wanie Założyciela, odpowiedź oblatów 
na pogląd i postępowanie Założyciela, 
ewangelizacja według kapituł general-
nych i superiorów generalnych, ewange-
lizacja według Konstytucji i Reguł oraz 
oblacka ewangelizacja dziś.

Ocena dzisiejszej ewangelizacji jest 
pozytywna: „1. Nasza wspaniała trady-
cja oblacka jest żywa i należy ją konty-
nuować. Celem do osiągnięcia jest wia-
rygodne głoszenie Chrystusa Zbawiciela 
i Wyzwoliciela, i to ubogim, to znaczy 
tym, którzy Go nie znają, którzy są od 
Niego daleko, a także przeciw bożkom 
świata zachodniego [...]. 2. My, oblaci, 
także potrzebujemy ewangelizacji [...]. 
3. O naszej misji nie decyduje ideologia 
lub stronniczość, ale wola i misja Zba-
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wiciela [...]. 6. Musimy dobrze słuchać 
Chrystusa, znać tak dobrze Jego życie 
i miłość jak Założyciel. Musimy głosić 
to samo orędzie, jakie głosił Chrystus, 
oraz przekazywać tę samą pewność. 
Musimy również dobrze wsłuchiwać się 
w świat [...]. 7. Nie możemy nie znać 
negatywnych zjawisk występujących 
w świecie, ale wyzwaniem dla nas jest 
to, co w świecie pozytywne: Bóg kocha 
świat taki, jaki jest, chce go zbawić i po 
to nas powołuje i posyła”96.

W tym samym roku odbył się inny 
kongres, w Ottawie, od 9 do 20 sierpnia, 
na temat: Oblaci i ewangelizacja w społe-
czeństwach zsekularyzowanych97. Miał 
on być uzupełnieniem kongresu w Rzy-
mie i dać odpowiedź na aktualne proble-
my. Liczba uczestników była trzy razy 
większa niż na kongresie rzymskim, 
a prelegentów wybrano spośród wielkich 
specjalistów światowych, ale wnioski 
były raczej mizerne. W końcowej synte-
zie, dotyczącej perspektyw, ukazano po-
zytywne aspekty sekularyzacji, globalną 
niesprawiedliwość światowego systemu 
ekonomicznego, związek między historią 
ludzkości a historią zbawienia oraz ko-
nieczność inkulturacji. Z praktycznego 
punktu widzenia „pierwszym krokiem 
w ewangelizacji jest wsłuchanie się nas 
samych w Dobrą Nowinę. W ten sposób 
zachowujemy misjonarskie zadanie i per-
spektywę ewangelizacji opartą na nawró-
ceniu do Chrystusa, nawróceniu osobi-
stym i ponawianym, w życiu posługi 
i dialogu, zjednoczonym działalnością 
i modlitwą. Ewangelizacja dokonuje się 
w i poprzez wspólnotę wierzących, ot-
wartą na Ducha i wielbiącą Boga żywe-
go. Każdy członek wspólnoty chrześci-
jańskiej wezwany jest do ewangelizowa-
nia [...]. Popieramy pełną odpowiedzial-
ność świeckich i rozwijamy małe wspól-
noty kościelne [...]. Powinniśmy poszuki-
wać nowych dróg katechizowania, szcze-
gólnie młodzieży i rodzin. Za absolutny 
priorytet przyjmujemy to, że idziemy do 

ubogich, do tych, którzy szukają wyzwo-
lenia i walczą z gnębicielskimi struktura-
mi społecznymi”98.

Trzy miesiące wcześniej, w sanktua-
rium w Notre-Dame du Cap, ojciec Fer-
nand Jetté wygłosił konferencję na te-
mat ewangelizacji w zsekularyzowanym 
świecie, która stanowi jego najlepszą re-
fleksję nad głoszeniem Jezusa Chrystusa
przez oblata99.

 4. WIZJA ODGÓRNA

Superior generalny i członkowie jego 
rady mają regularne kontakty z wszystki-
mi członkami Zgromadzenia i są uprzy-
wilejowanymi obserwatorami tego, co 
się robi i co myśli na temat ewangelizacji. 
„Communiqué”, jedyna oficjalna publi-
kacja administracji generalnej, wzmian-
kuje o tym regularnie100.

Tak samo sprawozdania superiorów 
generalnych na różnych kapitułach sta-
nowią odpowiednią i przemyślaną lektu-
rę na temat tendencji misjonarskich Zgro-
madzenia. W 1980 roku ojciec Jetté syg-
nalizował cztery zasadnicze tendencje:

– opcja nastawiona na ubogich;
– poszukiwanie bardziej specyficz-

nych zaangażowań oblackich;
– stałe zainteresowanie misjami ad 

Gentes;
– promocja laikatu chrześcijański-

ego101.
Na kapitule w 1986 roku ojciec Jet-

té wymienił w związku z działalnością 
misjonarską kilka charakterystycznych 
cech na temat podejmowanego działa-
nia, nowych fundacji i kryteriów dzia-
łalności. Na temat działania odnotował 
między innymi:

„1. W niektórych prowincjach po-
ważne usiłowanie ponownego podjęcia 
posługi przepowiadania. Zazwyczaj od-
powiedź ludzi przekraczała oczekiwa-
nia.

2. Powolny, ale rzeczywisty postęp 
we włączaniu aspektu »sprawiedliwości 
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społecznej« do naszego zaangażowania 
misjonarskiego [...].

3. Większą otwartość na współpra-
cę między prowincjami w celu utrzyma-
nia lub rozwinięcia niektórych ważnych 
dzieł oblackich [...].

4. Spotkania, studia i poszukiwania 
międzyprowincjalne wyspecjalizowane 
i bardzo przydatne w określonym rodza-
ju posługiwaniu [...].

5. Stopniowe opuszczanie [...] wielu 
parafii, szczególnie miejskich [...].

6. Wysiłek [...] zmierzający do przy-
znania świeckim więcej miejsca w Koś-
ciele oraz większego związania ich z na-
szą posługą”102.

Na temat nowych fundacji ojciec Jet-
té sądził, że „w ciągu nadchodzących lat 
(Zgromadzenie) będzie raczej musiało, 
po poważnej ocenie, ograniczyć licz-
bę swych dzieł, a zachować, wzmocnić 
i rozwijać te, które bardziej odpowiadają 
jego misyjnemu charyzmatowi, starając 
się, by zachować siły konieczne do nie-
których nowych zaangażowań, żeby od-
powiedzieć na nowe wyzwania”103.

W związku z naszym działaniem oj-
ciec Jetté podkreślił dwie cechy posługi 
oblackiej: „głosić Ewangelię Bożą po-
przez nasze życie, dzieła i słowo: jest to 
2 i 7 artykuł naszych Konstytucji; i, na 
drugim miejscu, być bardzo elastycznym, 
wolnym i odważnym w wyborze innych 
posług zgodnie z „potrzebami zbawiania” 
ubogich tam, gdzie jesteśmy powołani. 
Ilustracją tego jest artykuł 8 i 9”104.

W sprawozdaniu na kapitule w 1992 
roku ojciec Marcello Zago, który już od 
1966 roku z bliska śledził misjonarską 
przemianę Zgromadzenia, przyznawał 
ważne miejsce misji oblackiej, konfron-
tując obecne życie z nowymi Konstytu-
cjami i Regułami.

Po przypomnieniu jedności między 
życiem i działaniem powraca do wraż-
liwości misjonarzy na potrzeby zbawie-
nia ludzi jako motorze gorliwości i od-
nowy oraz warunku właściwego wybo-

ru priorytetów. Rośnie opcja na rzecz 
ubogich. „Celem, głównym zaangażo-
waniem, które od początku cechowa-
ło nasze dzieje, było nauczyć, kim jest 
Chrystus [...]. Głoszenie Ewangelii po-
zostaje jednak ciągle celem naszej misji 
i przyczynia się do jej wyjaśnienia”105. 
Rzuciwszy okiem na posługę parafialną,
którą zajmuje się większość oblatów, ale 
w której istnieje wielka różnorodność 
sytuacji, ojciec Zago rozważa niektóre 
posługi związane z bezpośrednim prze-
powiadaniem Słowa: misje ludowe od-
krywane w nowym kontekście, domy re-
kolekcyjne, sanktuaria i środki społecz-
nego przekazu. Ocenia realizację trzech 
wymogów całej działalności misjonar-
skiej, to znaczy promocję sprawiedliwo-
ści, dialog i inkulturację.

Zaangażowanie w promocję laikatu 
w jej różnych postaciach zostało w ra-
porcie przedstawione w związku z Koś-
ciołem i udziałem w charyzmacie obla-
ckim. Konkludując, ojciec Zago wyod-
rębnia pięć kryteriów oceny  i skutecz-
ności:

„a. Misja charakteryzuje nas jako 
oblatów. Nowe fundacje, tak zewnętrzne 
jak i wewnętrzne, są jej znakiem. Misjo-
narska mentalność i otwartość powinna 
cechować nas wszystkich, szczególnie 
prowincje, które mają więcej powołań.

b. Trudności związane z brakami per-
sonalnymi staną się w najbliższych latach 
bardziej dotkliwe, szczególnie na półku-
li północnej. Konieczne będzie stopnio-
we dokonywanie wyborów opartych na 
zdrowym realizmie, uwzględniającym 
personel i sprzyjającym współpracy.

c. Nie możemy jednak zamykać się 
w sobie. Powinniśmy utrzymać i po-
większać naszą odwagę, aby dokonywać 
nowych wyborów, odpowiadających mi-
syjnym wyzwaniom tam, gdzie jeste-
śmy, i w innych krajach.

d. Trzeba, aby ewangelizacja ubo-
gich stawała się coraz bardziej charak-
terystyczną cechą naszego apostola-
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tu. Przepowiadanie nie powinno jednak 
osłabiać dialogu jako metody i specy-
ficznej działalności ani pozwolić nam
zapomnieć o integralności jego wymia-
rów, takich jak zaangażowanie na rzecz 
sprawiedliwości.

e. Coraz więcej świeckich okazuje za-
interesowanie charyzmatem oblackim. 
Myślę, że jest to tendencja, która z naszej 
strony wymaga wysiłków zmierzających 
do koordynacji i animacji. Należałoby ze-
brać informacje o tym, co się robi, oraz 
popierać wspólną formację oblacką”106.

 5. KIERUNKI PRZYJĘTE PRZEZ KAPITUŁY 
PO SOBORZE

Decyzje powzięte na kapitułach wy-
rażają rozumienie przez kapitulantów 
wyzwań i odpowiedzi, jakie należało 
dać w określonym momencie historii 
Zgromadzenia. Z racji swej reprezenta-
tywności i autorytetu kapituły spowodo-
wały wstrząs w życiu Instytutu. Kapituły 
od 1972 do 1992 roku przejawiły twór-
cze podejście do sprawy misji107. Kapi-
tuły z 1966 i 1980 roku zatrzymały się 
nad tekstami Konstytucji i Reguł i zasłu-
gują na osobną uwagę.

Kapituła z 1972 roku wypracowała 
Perspektywy misjonarskie, tekst, który 
wzbudził dyskusje, entuzjazm, ale tak-
że krytykę. Za przykładem Założyciela, 
który „poświęcił się służbie dla najbar-
dziej opuszczonych”108, kapitulanci pa-
trzą na świat, by odkryć potrzeby zba-
wienia ludzkości (nr 1-8). Przypomina-
ją kilka charakterystycznych cech tożsa-
mości oblackiej, do których należy po-
święcenie się misjom we wspólnotach 
apostolskich z misjonarskimi prioryteta-
mi (nr 9-13). Zasugerowano trzy kierun-
ki działalności: pierwszeństwo dla ubo-
gich, solidarność z ludźmi współczesny-
mi i twórcza wola (nr 14-17).

Chodzi o ewangelizację osadzo-
ną w kontekście pierwszeństwa dla 
ubogich. „Nigdy nie zapomnimy fak-

tu, przypomnianego przez naszych bra-
ci z Azji, że najgorszą formą ubóstwa 
jest nieznajomość Chrystusa i że dziś 
dwie trzecie ludności świata czeka jesz-
cze na pierwsze głoszenie Dobrej Nowi-
ny o zbawieniu. Zrobimy wszystko, aby 
głosić Ewangelię tym, którzy nigdy jesz-
cze jej nie słyszeli, jak i tym, którzy po 
spotkaniu się z nią nie czują już potrze-
by obecności Chrystusa w swym życiu 
(nr 15b)”. Na podstawie 3 konstytucji 
z 1966 roku przypomina się zaangażo-
wanie w bezpośrednie głoszenie Ewan-
gelii w kontekście całościowej misji 
Zgromadzenia. Inne aspekty działalno-
ści misjonarskiej, takie jak rozwój i wy-
zwolenie, zostały potraktowane w spo-
sób bardziej rozproszony, bez podania 
porządku zasad lub praktyki.

Kapituła z 1974 roku wystosowała 
do oblatów list, w którym wyznaje włas-
ną wiarę w żyjącego Chrystusa w życiu 
zakonno-apostolskim i wspólnotowym. 
W ten sposób położyła nacisk na to, by 
bardziej „być”, niż „robić”, wiedząc, że 
to drugie zależy od pierwszego. Była 
to odpowiedź na kryzys spowodowany 
odejściem superiora generalnego.

Kapituła z 1986 roku skupiła się na 
wyzwaniach misyjnych dzisiejszego 
świata. We wprowadzeniu do wydanego 
przez nią dokumentu przypomina o prio-
rytecie naszego życia misjonarskiego: 
„Jak nasz Założyciel jesteśmy przeko-
nani, że pierwszą potrzebą ludzi jest po-
znać »kim jest Jezus Chrystus«. Naszym 
posłannictwem jest przede wszystkim 
pomóc poznać Jezusa Chrystusa i Jego 
Królestwo tym, którzy Go nie znają, 
oraz tym, którzy stracili nadzieję, jaką 
On nam przynosi, a przez to doprowa-
dzić ich do pełni życia”109. W dzisiej-
szym świecie nasza praca ewangeliza-
cyjna powinna podjąć sześć wyzwań: 
ubodzy i sprawiedliwość, sekularyza-
cja, inkulturacja, współpraca ze świe-
ckimi, relacje z Kościołem i życie we 
wspólnocie. To wszystko wymaga od-
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powiedniej formacji. Kapituła z 1986 
roku powraca w różnych kontekstach 
do bezpośredniego głoszenia Jezusa 
Chrystusa110. Głoszenie to jest przed-
stawione jako charakterystyczny aspekt 
naszego charyzmatu: „Mamy właści-
wą nam służbę w Kościele: »ukazywać 
Chrystusa i Jego Królestwo najbardziej 
opuszczonym«”111. Jest to jeden z moty-
wów skłaniających do poszukiwania po-
wołań oblackich112. Ono decyduje o for-
macji oblackiej113. Obecność wśród ubo-
gich, inkulturacja, współpraca ze świe-
ckimi, życie wspólnotowe są postrzega-
ne w związku z bardziej wiarygodnym 
i skutecznym przepowiadaniem. Posługi 
te, tak samo jak posługa parafialna po-
winny kłaść „akcent na reewangeliza-
cję chrześcijan obojętnych lub stojących 
poza Kościołem”114.

Można powiedzieć, że ewangeliza-
cja jako głoszenie przemieniające osoby 
i społeczności otrzymuje centralne miej-
sce w globalnej misji oblatów.

Poprzez dokument „Świadkowie we 
wspólnocie apostolskiej” kapituła z 1992 
roku zaprasza „do ponownego odczytania 
naszych głównych źródeł oblackich pod 
kątem jakości naszego życia, by udosko-
nalić nasze świadectwo we współczes-
nym świecie”115. Po przedstawieniu po-
trzeb zbawienia ludzi kapituła podkreśla 
związek między wspólnotą a ewangeli-
zacją: „Wybieramy więc wspólnotę jako 
środek, aby móc nieustannie ewangeli-
zować i być świadkami Dobrej Nowiny 
we współczesnym świecie [...]. Stanie-
my się skutecznymi ewangelizatorami 
tylko w takiej mierze, w jakiej będzie-
my się dzielić swoim współczuciem, 
w jakiej ofiarujemy się światu nie jako
koalicja wolnych strzelców, ale zdecy-
dowanie jako jeden zespół misjonarski. 
Aktywnie zadbać o jakość naszej wspól-
noty, naszego przebywania, najpierw 
z oblatami, ale także z wszystkimi ludź-
mi dobrej woli – oto nasze pierwsze za-
danie ewangelizacyjne”116. Stając się au-

tentycznymi wspólnotami ożywiany-
mi przez Ducha, „będziemy zapraszać 
do komunii, która jest znakiem świata 
zrodzonego ze Zmartwychwstania”117. 
„Stając się »jednym sercem i jedną du-
szą« (Dz 4, 32), nasze wspólnoty będą 
coraz bardziej apostolskie poprzez ja-
kość swego świadectwa, przynosząc 
w ten sposób »owoc, który trwa« (J 15, 
16)”118. Temat głoszenia jest powiązany 
z powołaniem119 i z Maryją, która zapra-
sza nas, „byśmy kochali lud, do którego 
jesteśmy posłani, aby mu zanieść Dobrą 
Nowinę”120.

Można więc powiedzieć, że kapitu-
ły od 1966 do 1992 roku poszerzyły po-
jęcie misji, przypisując centralne miej-
sce głoszeniu Jezusa Chrystusa ubo-
gim. Misja obejmuje nie tylko działal-
ność apostolską, ale całe życie osobiste 
i wspólnotowe oblatów, istnienie, a nie 
tylko działanie. Wywiera ona wpływ na 
wszystkie aspekty charyzmatu, takie jak 
duchowość, wspólnota i struktury. Po-
winna przemieniać całe życie osób i spo-
łeczności, do których oblaci są posłani. 
Dlatego zaangażowanie na rzecz spra-
wiedliwości, dialog i inkulturacja stano-
wią istotną część misji ewangelizacyj-
nej. Nawet wówczas, gdy oblaci kładą 
akcent na prorocki aspekt występowa-
nia przeciwko temu, co jest negatywne, 
mają życzliwe spojrzenie na ludzi i kul-
tury, do których się zwracają. Chrystus 
jest centrum przekazywanego orędzia, 
więcej, fundamentem życia osobistego 
i wspólnotowego.

 6. KONSTYTUCJE I REGUŁY Z 1982 
ROKU

Aktualne Konstytucje i Reguły uka-
zują charyzmat oblacki tak, jak jest on 
postrzegany i proponowany przez dzi-
siejszych oblatów. Wychodząc od Regu-
ły z 1966 roku i z globalnej wizji, która 
sięga dużo dalej niż Reguła Założycie-
la, jej sformowania uwzględniają rów-
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nież obecną świadomość teologiczną 
Kościoła i to, co sądzą oblaci. Po licz-
nych konsultacjach przeprowadzonych 
z wszystkimi członkami Zgromadzenia, 
kapituła z 1980 roku przejrzała, prze-
dyskutowała i zaaprobowała wszystkie 
części Konstytucji i Reguł. Całość, po 
kilku modyfikacjach, została zatwier-
dzona przez kompetentną władzę koś-
cielną w 1982 roku. Dziesięć pierw-
szych artykułów przedstawia różne 
aspekty misji Zgromadzenia121. W misji 
oblackiej głoszenie-przepowiadanie jest 
wciąż obecne. Niektóre artykuły są pre-
cyzyjniejsze i dobrze ukazują kontynua-
cję linii Założyciela oraz centralne miej-
sce ewangelizacji122. Osiągnięcia Reguły 
z 1966 roku, takie jak rozróżnienie mię-
dzy celem i posługami, zostały utrzyma-
ne. Tekst podkreśla rolę Chrystusa nie 
tylko jako centrum ewangelizacji, ale 
także jako jej protagonistę. W ten spo-
sób nasza współpraca z Chrystusem, tak 
droga Założycielowi, otrzymała nowe 
naświetlenie. Aby z Nim współpraco-
wać, trzeba podzielać Jego spojrzenie na 
ludzkość i Jego jej umiłowanie. Nowe 
postawy wobec osób, kultur i świa-
ta, nowe podejścia, takie jak poszano-
wanie, dialog, profetyzm, tak samo jak 
nowe aspekty ewangelizacji, takie jak 
zaangażowanie na rzecz sprawiedliwo-
ści, inkulturacja, współpraca z innymi, 
a szczególnie ze świeckimi, mają począ-
tek w takiej wizji Chrystusa i Jego Kró-
lestwa. Zastosowanie tego wszystkie-
go jest zakorzenione i w pewnym sen-
sie wypływa z odniesienia do Chrystusa 
i utożsamienia się z Nim.

Wybór ubogich jest związany z gło-
szeniem Chrystusa, z wiarą, którą na-
leży wzbudzić lub wzniecić na nowo, 
z nowym światem zrodzonym ze zmar-
twychwstania. Numery 5 i 6 Konstytucji 
dla ścisłości winny być cytowane razem. 
Reguła 2 wyciąga praktyczne wnio-
ski: „Głoszenie misji i misje zagranicz-
ne tradycyjnie zajmują pierwsze miej-

sce w naszym apostolstwie. Jednak żad-
na posługa nie jest nam obca, byle tylko 
nie tracić z oczu pierwszorzędnego celu 
Zgromadzenia, którym jest ewangeliza-
cja najbardziej opuszczonych”. W kon-
sekwencji konieczne jest, by każda pro-
wincja ustaliła swe priorytety i okresowo 
oceniała zaangażowania apostolskie123.

 ZAKOŃCZENIE

W całej historii Zgromadzenia ideał 
ewangelizacji ubogich jako cel jego mi-
sji był żywy w duchu i Regule Misjona-
rzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Re-
alizował się w przeróżnych sytuacjach 
i rozmaitych posługach. Ewangeliza-
cja ubogich była rozumiana w całości 
charyzmatu jako wypływająca z ciągłe-
go doświadczania Chrystusa. Jest zwią-
zana z jakością wspólnoty apostolskiej 
i męża apostolskiego, a zatem ze świa-
dectwem.

Patrząc na ewolucję, jaką przeszła 
ewangelizacja zarówno w jej rozumie-
niu, jak i w realizacji, począwszy od Za-
łożyciela aż do dzisiaj, można zauważyć 
kilka istotnych tendencji. Dokonało się 
przejście:

– z ewangelizacji skoncentrowa-
nej, nawet ilościowo, na bezpośrednim 
głoszeniu Słowa poprzez misje ludowe 
i misje zagraniczne, do misji ewange-
lizacyjnej z różnorodnymi działaniami 
i posługami;

– z ewangelizacji skoncentrowanej 
przede wszystkim na religii i moralności 
do ewangelizacji integralnej, która win-
na oświetlać i przekształcać wszystkie 
aspekty życia osobistego, wspólnotowe-
go i kulturalnego124;

– z głoszenia mającego charakter 
magistralny i obiektywny do ewangeli-
zacji dostosowanej do rozwoju słucha-
czy, aby odpowiedzieć na ich oczeki-
wania. Założyciel domagał się, aby „na-
uczać, kim jest Chrystus”, nowe Kon-
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stytucje w zasadniczym artykule mówią 
o „ukazywaniu Chrystusa”;

– z bezpośredniego głoszenia grzesz-
nikom pozbawionym zbawienia do 
ewangelizacji skierowanej do osób, któ-
re, choć potrzebują zbawienia, są kocha-
ne przez Boga, w których Bóg już działa 
i poprzez które misjonarz może się ubo-
gacić; 

– od głoszenia prowadzonego przez 
grupę kapłanów do ewangelizacji, która 
jest dziełem całego Kościoła;

– od głoszenia skoncentrowane-
go na nawracaniu dusz do ewangeliza-
cji mającej potrójny cel, to znaczy na-
wrócenie osobiste i wspólnotowe, ufor-
mowanie odpowiedzialnej i osadzonej 
w kulturze wspólnoty kościelnej oraz 
promocja Królestwa Bożego125. W tej 
perspektywie pewne działania, takie jak 
ludzka promocja, inkulturacja, dialog 
oraz zaangażowanie na rzecz sprawied-
liwości i pokoju są faktycznie działania-
mi misjonarskimi126.

Może należałoby po prostu stwier-
dzić, że w Zgromadzeniu ewangelizacja 
ubogich pogłębiała się coraz bardziej. 
Zarówno refleksja, jak i doświadczenie 
Kościoła z pewnością pozwoliły nam 
lepiej zrozumieć to wszystko, co się 
w niej zawiera. W praktyce bezpośred-
nie głoszenie straciło być może nie tylko 
wagę ilościową, ale również należne mu 
uznanie. Odpowiednio głoszone Słowo 
Boże ma jedyny w swoim rodzaju dy-
namizm i jedyną skuteczność misjonar-
ską. Należałoby zgłębić jego wartość 
na podstwie Pisma Świętego, Tradycji 
i Sobóru Watykańskiego II, w szczegól-
ności na konstytucji Dei Verbum, adhor-
tacji Pawła VI Evangelii Nuntiandi i en-
cykliki Jana Pawła II Redemptoris Mis-
sio. Trzeba by również odkryć potrzebę 
takiego głoszenia dla Kościoła i jesz-
cze bardziej dla dzisiejszej ludzkości. 
Ta ostatnia jest często zdezorientowa-
na i żyje zazwyczaj w pluralizmie, który 
jeszcze bardziej niż w przeszłości wy-

maga jasnego przedstawienia pozwala-
jącego na odpowiedni wybór religijny 
i ludzki. Trzeba by było następnie od-
naleźć dla dzisiejszego Kościoła nowe 
i dawne drogi, które byłyby odpowied-
nikiem tego, czego Założyciel szukał 
w misjach parafialnych i zagranicznych, 
przyznając priorytet głoszeniu Słowa. 
Potrójne rozróżnienie, na jakie wskazu-
je Redemptoris Missio,127 ewangelizacja 
pastoralna, nowa ewangelizacja i ewan-
gelizacja misjonarska, mogłoby stano-
wić punkt wyjścia128.

To, co mówi Jan Paweł II do Koś-
cioła, zgadza się z intuicją, wolą i dzia-
łaniem Eugeniusza de Mazenoda oraz 
z charyzmatem, jaki przekazał. „Prze-
powiadanie jest pierwszym zadaniem 
misji. Kościół nie może uchylać się od 
wyraźnego nakazu Chrystusa, nie może 
pozbawiać Dobrej Nowiny ludzi umi-
łowanych i zbawionych przez Boga. 
[...] Wszystkie formy działalności mi-
syjnej zdążają ku temu przepowiada-
niu, które objawia i wprowadza w ta-
jemnicę ukrytą przez wieki i wyjawioną 
w Chrystusie, który jest w centrum mi-
sji i życia Kościoła jako podstawa ca-
łej ewangelizacji [...]. Wiara rodzi się 
z przepowiadania, a każda wspólnota 
kościelna bierze początek i życie z oso-
bistej odpowiedzi każdego wiernego na 
to przepowiadanie. Tak jak cała ekono-
mia zbawienia skupia się na Chrystusie, 
podobnie działalność misyjna zmierza 
ku głoszeniu Jego tajemnicy”129. W tym 
punkcie Zgromadzenie ma ważne wy-
zwanie, które musi przyjąć i podjąć, by 
być prawdziwie misyjnym w naszym 
świecie oraz aby być wiernym swemu 
charyzmatowi.
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Formacja zawsze była przedmiotem 
szczególnej troski odpowiedzialnych za 
Zgromadzenie w ciągu całej jego histo-
rii. Przyjrzyjmy się najpierw zasadom, 
jakie Założyciel chciał wpoić wycho-
wawcom i tym, którzy im byli powie-
rzeni, aby następnie zobaczyć, w jakim 
stopniu ci, którzy za nim poszli, wierni 
byli jego dyrektywom.

 I. FORMACJA  
WEDŁUG ZAŁOŻYCIELA

Swoje poglądy na formację świę-
ty Eugeniusz wyraża przede wszystkim 
w listach do oblatów francuskich, ponie-
waż za jego czasów większość domów 
formacyjnych znajdowała się we Fran-
cji.

Teksty Założyciela są jasne, zdecy-
dowane i nie wymagające komentarzy. 
Wydaje mi się, że zamiast redagowania 
wykładu na temat jego myśli lepiej bę-
dzie dokładnie go zacytować, układając 
wyrywki z jego listów stosownie do te-
matu.

 1. ŚWIADOM SWEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ojciec de Mazenod jest przekonany, 
że przyszłość misji mogą zapewnić tyl-
ko oblaci dobrze uformowani, stopnio-

wo nasiąkający duchem, który pobudził 
go do założenia Instytutu i dlatego pilnie 
śledzi formację. Zobaczymy go poprzez 
listy, które adresuje do wychowawców 
i do kandydatów oraz poprzez spra-
wozdania, jakich wymaga. Co więcej, 
w miarę możności, pragnie on osobiście 
uczestniczyć w przygotowaniu kandy-
datów: „Dopóki będę w Marsylii, będę 
się skłaniał ku temu, aby nowicjat znaj-
dował się w tym mieście, bo będę mógł 
pomóc mistrzowi i trochę przyjrzeć się 
wychowankom”1. Ten list został napisa-
ny 10 stycznia 1826 roku. Ta sama troska 
pojawia się wiele lat później w związku 
z Montolivet: „Będę miał stałe dni od-
wiedzin u tej interesującej młodzieży 
i z pomocą łaski Bożej wszystko pójdzie 
dobrze”2. Interweniuje nawet w sprawę 
organizacji nowicjatu, na przykład aby 
określić rolę admonitorów3. Korzysta ze 
swych wizyt, aby osobiście spotkać się 
ze scholastykami: „Jestem bardzo zado-
wolony z naszych oblatów. Z 16 z nich 
przeprowadziłem już osobistą dyrek-
cję i jestem nimi zachwycony”4. Mimo 
przeciążonego programu udaje się do 
Montolivet, aby przyjąć śluby dwóch 
scholastyków5. Domagając się wiado-
mości z Montolivet, robi ojcu Mouchet-
te’owi taką propozycję: „Dlaczego któ-
regoś dnia w tygodniu Ojciec nie wpad-
nie do mnie, zwłaszcza wówczas, gdy 
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Ojciec wie, że ja sam do was przyjechać 
nie mogę”6.

Zamierza zebrać przełożonych se-
minariów prowadzonych przez oblatów: 
„Bardzo by mi zależało na tym, aby ze-
brać naszych przełożonych z wyższych 
seminariów celem ustalenia jednoli-
tości nauczania czy też ćwiczeń w ich 
wspólnotach”7. W związku z tym, cho-
ciaż pozostawia uczestnikom pełną swo-
bodę wyrażenia swego zdania, stara się 
też powiedzieć to, co sam myśli. „Chcę 
być bezstronny w tej dyskusji, która po-
winna opierać się przede wszystkim na 
doświadczeniu. Mówię o doborze auto-
rów. Co do reszty, to co innego”8.

Dlatego właśnie, że śledzi z bliska 
formację kandydatów, zadaje sobie trud 
pisania do nich osobiście z okazji ich ob-
lacji lub święceń kapłańskich; przykła-
dy tego są liczne i łatwe do odnalezienia 
w publikowanych listach9.

Dlatego w okólniku z 2 lutego 1857 
roku przedstawia domy formacyjne ze 
znajomością sprawy: „Po moim ostatnim 
okólniku pojawiły się liczne powołania 
i mieliśmy pociechę oglądania nasze-
go nowicjatu w Notre-Dame de l’Osier 
ustawicznie wypełnionego dobrymi oso-
bami. Ponieważ ich liczba w tych ostat-
nich latach wzrosła, musieliśmy otwo-
rzyć drugi nowicjat w Nancy. Nowicjat 
w Anglii też zaczyna się zapełniać do-
brymi nowicjuszami. Te różne nowicjaty 
zasilają dobrymi osobowościami schola-
stykat w Montolivet, w pobliżu Marsy-
lii, który tworzy tę wzorową wspólnotę, 
do jakiej często przychodzę, aby się bu-
dować, i skąd wysyłam Wam niniejszy 
okólnik”10.

 2. WARTOŚCI ZASADNICZE

Nasz Założyciel nie napisał rozpra-
wy o formacji, ale – jak Apostoł Paweł 
– reagował na konkretne przypadki. Dla 
nas istotne jest odszukanie jego najgłęb-
szych przekonań wyrażonych tu i ów-

dzie w jego listach. Jego myśl może-
my przedstawić tak: Podstawą całej for-
macji jest ukochanie Jezusa Chrystusa. 
Zakotwiczeni na tej mocnej podstawie 
młodzi oblaci są zdolni:

– do oderwania się od wszystkiego, 
co nie jest Chrystusem;

– do całkowitego oddania się Bogu 
przez śluby;

– do oddania się na całe życie;
– a zatem do poważnego przygoto-

wania się do tego aktu;
– do przeżywania daru z siebie 

z wielkodusznością;
– do kochania swych współbraci, do 

kochania Zgromadzenia, do doceniania 
ich powołania oraz do kochania Kościo-
ła i Maryi Dziewicy.

 a. Przywiązanie do Jezusa Chrystusa

„Opanowany miłością do Jezusa Chry-
stusa” pragnie dzielić się nią z wszystki-
mi oblatami, aby byli prawdziwymi apo-
stołami: „Tak odnajdujmy się często ra-
zem w Jezusie Chrystusie, naszym wspól-
nym centrum, w którym łączą się wszyst-
kie nasze serca i udoskonalają się wszyst-
kie nasze upodobania”11.

Chrystusa spotyka się przede wszyst-
kim w Eucharystii: „Trzeba pobudzać do 
wielkiej miłości do naszego Boskiego 
Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Należy Mu 
ją okazywać przede wszystkim w sakra-
mencie Eucharystii i dążyć do tego, aby 
stać się jej doskonałymi czcicielami”12. 
Dlatego Założyciel nie godzi się na to, 
aby w nowicjacie nie było kaplicy z Naj-
świętszym Sakramentem: „Widzę dużą 
niedogodność w braku dostępnego dla 
waszych nowicjuszów Najświętszego 
Sakramentu. U stóp Jezusa Chrystusa 
mają się rozpalać. [...] Trzeba by było, 
aby każdy stosownie do impulsu włas-
nego serca mógł często udawać się do 
Zbawiciela i tam wielokrotnie spędzać 
kilka chwil w cichej medytacji”13.

Młodzi oblaci przygotowują się do 
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tego, aby być misjonarzami, kochając 
Chrystusa i nasiąkając Jego duchem: 
„Idzie o ukształtowanie ludzi, którzy po-
winni być całkowicie przesiąknięci du-
chem Jezusa Chrystusa, aby walczyć ze 
straszną potęgą szatańską, [...] pouczać 
świat, aby doprowadzić go do prawdy 
i służyć Kościołowi”14.

Warto zauważyć, że zalecając miłość 
do Chrystusa i naśladowanie Go, Zało-
życiel nalega na powołanie misjonarskie 
na wzór apostolskiego. Na przykład 17 
lutego 1859 roku przenosi się duchem 
do scholastyków w Montolivet: „Wyda-
je mi się, że w każdym z nich widzę apo-
stoła powołanego niezwykłą łaską Bo-
żego miłosierdzia, jak ci, których sobie 
wybrał nasz Zbawiciel w czasie pobytu 
na ziemi, aby na każdym miejscu głosić 
dobrą nowinę o zbawieniu”15.

Pisząc do scholastykatu po swych re-
kolekcjach w roku 1831, zbiera w ogól-
nym zarysie swoje refleksje o powołaniu 
oblackim opublikowane przez ojca Jo-
sepha Fabre’a w 14 numerze okólnika 
z 20 maja 1864 roku: „Naszym głównym 
celem, powiedziałbym prawie jedynym, 
jest ten sam cel, jaki wytknął sobie Jezus 
Chrystus, przychodząc na świat, ten sam 
cel, jaki wyznaczył Apostołom, których 
bez wątpienia nauczył drogi najdosko-
nalszej. Dlatego nasze pokorne Stowa-
rzyszenie nie uznaje innego nauczyciela 
niż Jezus Chrystus [...] ani innych ojców 
niż Apostołowie”16.

 b. Oderwanie

Idąc za Chrystusem, człowiek odry-
wa się od wszystkiego innego: „Nie na 
wiele przydajemy się, jeśli nie potra-
fimy naśladować oderwania zalecane-
go przez Jezusa Chrystusa i praktyko-
wanego przez świętych. O! Jacy jeste-
śmy gnuśni! Dochodzimy do niego tyl-
ko przez refleksję, podczas gdy trzeba
by było być unoszonym przez instynkt 
nadprzyrodzony!”17 Oderwanie pozwa-

la Jezusowi Chrystusowi zająć całe ży-
cie wewnętrzne: „Trzeba rozpocząć od 
zaparcia się siebie; trzeba zrobić miej-
sce, aby Pan budował. [...] Zaparcie się, 
pokora, a następnie święta obojętność 
na wszystko, czego Bóg może od nas 
chcieć i czego poznanie przekazuje nam 
jedynie głosem przełożonych [...]”18.

Oderwanie od krewnych i od kraju 
sprawia, że oblaci są zdolni do czynienia 
dobra wszędzie, gdzie Bóg ich wzywa: 
„Będziecie nalegać na świętą obojętność 
we wszystkim, czego może się domagać 
posłuszeństwo. To oś życia zakonnego. 
Oderwanie od krewnych jest cnotą bar-
dzo chwalebną, którą stanowczo trzeba 
posiadać, jeżeli chce się stać przydat-
nym do czegoś. Tym bardziej należy to 
powiedzieć o oderwaniu od kraju. Cała 
ziemia należy do Pana, a my jesteśmy 
powołani, aby pełnić posługę obojętnie 
gdzie stosownie do potrzeby, wyboru 
i woli przełożonych”19.

 c. Dar z siebie przez śluby

W wielu listach Założyciel przedsta-
wia śluby jako drogę, przez którą czło-
wiek oddaje się całkowicie Chrystuso-
wi do posługi w Kościele. Oto przykład 
szczególnie jasny: „Proszę często powta-
rzać nowicjuszom, że przez konsekrację 
oddają się Kościołowi bez zastrzeżeń, 
że całkowicie umierają dla świata, dla 
rodziny i dla siebie samych; że ofiarują
się na doskonałe posłuszeństwo, w któ-
rym bez zastrzeżeń poświęcają własną 
wolę, aby już chcieć tylko tego, co na-
każe im posłuszeństwo; nie idzie tylko 
o to, by słuchać, lecz także aby zgadzać 
się na posłuszeństwo duchem i sercem, 
żeby być obojętnymi na miejsca, rzeczy 
i na osoby, które bez wyjątku powinni 
kochać tą samą miłością. Niech się ska-
zują także na dobrowolne ubóstwo, któ-
re zobowiązuje ich do niewymagania ni-
czego, do zadowalania się wszystkim, 
do uważania się za szczęśliwych, gdyby 



226FORMACJA

im czegoś mogło brakować i gdyby cier-
pieli na skutek świętego ubóstwa, utra-
ty, a nawet niedostatku. Bez takiej dys-
pozycji ubóstwo jest tylko słowem po-
zbawionym sensu. Czystość zobowiązu-
je ich nie tylko do unikania wszystkie-
go, co jest zakazane w tej materii, lecz 
także do wystrzegania się najmniejszych 
urazów, jakich mogłaby doznać ta pięk-
na cnota. Zgodnie z tą zasadą tak bardzo 
brzydzimy się tymi zmysłowymi upodo-
baniami, które nazywa się przyjaźniami 
partykularnymi, aby je określić mianem 
przyzwoitym, podczas gdy rzeczywi-
ście ranią one cnotę tak delikatną, że po-
dmuch ją przyćmiewa. Bądź nieubłaga-
ny w tym względzie”20.

W ostrzeżeniu przed przyjaźniami 
partykularnymi Założyciel opisuje po-
stawy, w jakich obecnie rozpoznajemy 
skłonności do homoseksualizmu: „Jest to 
namiętność bardzo niebezpieczna, która 
staje się tak samo silna jak to, co nazywa 
się miłością albo – żeby wyrazić się le-
piej – jest to właściwie miłość, której nie 
można obawiać się mniej dlatego, że ma 
za przedmiot osobę tej samej płci”21. Za-
łożyciel jest zatem stanowczy w zajmo-
waniu stanowiska, a jednocześnie wy-
rozumiały, gdy idzie o pomoc w opano-
waniu się temu, kto ma takie skłonności: 
„Moją pierwszą myślą było natychmia-
stowe odesłanie scholastyka, który za-
pomniał się do tego stopnia, że zgorszył 
młodego nowicjusza, którego ojciec nie 
wymienia po nazwisku. Mam jednak na-
dzieję, że to biedne dziecko zatrzyma się 
nad brzegiem przepaści i że będzie jesz-
cze zdolne do przyjęcia rad, jakie zamie-
rzam mu dać. [...] Postanowiłem wezwać 
go tutaj celem skończenia nowicjatu, je-
żeli mnie zapewni o szczerym powrocie 
do cnoty, albo żeby go wydalić, jeśli jego 
choroba wyda mi się nieuleczalna”22.

Zakończmy te zalecenia dotyczące 
ślubów pochwałą posłuszeństwa: „Któż 
może wyrazić moc, światło i potęgę, ja-
kie daje posłuszeństwo. Tą drogą dzia-

ła sam Bóg, my stajemy się narzędziami 
Jego działania w wypełnianiu zadań, ja-
kie On nam powierza”23.

 d. Dar z siebie na całe życie

Dla człowieka wiary, jakim był świę-
ty Eugeniusz, zerwanie zobowiąza-
nia wobec Boga, podjętego w obecno-
ści Chrystusa przez tego, kto sam odda-
je się w chwili oblacji, jest nie do przy-
jęcia: „Nalegajcie bardzo na wagę zobo-
wiązania, jakie zaciąga się przez oblację; 
wolno im nie posuwać się aż tak daleko, 
ale ta konsekracja jest nieodwołalna, ona 
jest wieczna; nie na próżno uroczyście 
przyjmuje się w obecności Chrystusa 
to święte zobowiązanie, które ten Boski 
Mistrz sankcjonuje swoim najświętszym 
Ciałem i swą najdroższą Krwią. Biada, 
po tysiąckroć biada temu, kto zerwałby 
więzy, które nie powinny być rozwią-
zane wolą tego, kto je sobie nałożył”24. 
„Apostazja budzi we mnie taki wstręt, 
że nie potrafiłbym dość zalecać za-
chowania ostrożności względem brata 
Pianellego”25.

 e. Dar z siebie rzetelnie przygotowany

Bezpośrednie przygotowanie koniecz-
nie wymaga rekolekcji: „Jeśli Ksiądz 
musi się u mnie zjawić, niech przybędzie 
osiem dni przed czasem ustalonym na 
Księdza profesję, aby – skoro Ksiądz ma 
ją złożyć – mógł się do tego przygotować 
przez dobre rekolekcje”26.

Przygotowanie realizuje się także 
przez cały nowicjat. Początek formacji 
zakonno-misjonarskiej ma duży wpływ 
na całą resztę życia. Na nowicjacie opie-
ra się nadzieja Zgromadzenia: „Nadzie-
ja Stowarzyszenia opiera się na dobrym 
wykorzystaniu czasu nowicjatu, nic na 
to nie poradzę”27. Trzeba więc, aby no-
wicjat był regularny: „Domagam się, 
aby nowicjat odznaczał się nadzwyczaj-
ną regularnością. [...] Jeżeli nabędzie 
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się dobrego nawyku w czasie nowicja-
tu, nie będzie się narażonym na wyda-
lenie po oblacji”28. Ponieważ nowicjat 
trwa krótko, wypada korzystać z niego 
jak najlepiej: „Zdecydowanie nie uwa-
żając krótkiego czasu poświęconego na 
przygotowanie się za długi, trzeba przy-
znać, że nie wystarcza go na pozbycie 
się resztek starego człowieka, ozdobie-
nie swej duszy tylu cnotami, których 
nam brak, i przysposobienie się w ten 
sposób do złożenia Bogu ofiary możli-
wie najmniej Go niegodnej”29. „Rok jest 
już tak krótki na przygotowanie donio-
słego aktu oblacji, że jeżeli źle się wy-
korzysta choćby tylko jego część, musi 
się być pozbawionym cnót i przygoto-
wania, gdy nadchodzi dzień ukoronowa-
nia. Ideo dormiunt multi. Dlatego właś-
nie tak biedni są zakonnicy”30. Superior 
generalny nie ma prawa skrócenia go: 
„Nie jest w mojej mocy skrócenie tego 
kanonicznego czasu, nie powiem próby, 
lecz przygotowania”31.

Choć z pozoru ma charakter mona-
styczny, nowicjat jest idealnym okresem 
przygotowania się do misji: „Ten chwi-
lowy wypoczynek powinien być uwa-
żany za wielkie dobrodziejstwo Boże-
go miłosierdzia. W tym zbyt krótkim 
okresie pracuje się dla siebie, dla włas-
nego uświęcenia. [...] Proszę zauważyć, 
że nie wstąpił Ksiądz do kartuzów. [...] 
Wprost przeciwnie, został Ksiądz przy-
jęty do tych, którzy za wzorem Aposto-
łów – powołani do kroczenia w ich ślady 
– spędzają tylko kilka miesięcy w zaci-
szu, aby stać się odpowiedniejszymi do 
bardzo aktywnego życia misjonarskie-
go, do posługi najbardziej zróżnicowa-
nej i najowocniejszej w skutki doprawdy 
cudownych błogosławieństw. Ponadto 
dla kapłana tych parę miesięcy poświę-
conych skupieniu i świętym ćwiczeniom 
w gorliwości jest często łagodzonych 
przez pomoc niektórym misjom, które 
wprowadzają go w cuda tego wielkiego 
posługiwania”32. Ta refleksja jest skiero-

wana do kandydata będącego już kapła-
nem, który nie rozumiał, dlaczego musi 
tak długo czekać na oddanie się posłu-
dze.

 f. Dar z siebie przeżywany wspaniało-
myślnie

Dla świętego Eugeniusza wezwa-
nie do wspaniałomyślności powinno 
całkiem naturalnie znaleźć echo w ser-
cu młodych: „Nie chcę bynajmniej, aby 
targowano się z Bogiem, [...] należy sta-
nowczo przykładać się do zdobycia cnót 
właściwych stanowi doskonałości, jaki 
ślubowali. [...] Czyż można dojść do 
tych sukcesów z istotami bez wspaniało-
myślności, bez odwagi, pozbawionymi 
miłości, leniwie zakrzepłymi w rutynie? 
Kiedy to się poczuje, jeśli się tego nie 
rozumie w wieku gorliwości?”33

Wspaniałomyślność przygotowuje 
do apostolstwa: „Idzie o uformowanie 
mężów Bożych, a Wy wiecie, czy tacy 
mężowie są kuszeni, aby się oszczędzać. 
[...] Niech oblaci bardzo się przejmą 
tym, czego Kościół od nich oczekuje; 
mierne cnoty nie wystarczą, aby odpo-
wiedzieć na to, czego wymaga ich świę-
te powołanie. [...] Powinni wiedzieć, 
że ich posługa jest kontynuacją posługi 
apostolskiej i że nie chodzi o nic inne-
go niż o czynienie cudów. Sprawozda-
nia, jakie do nas dochodzą z misji zagra-
nicznych, dowodzą nam, że tak jest”34. 
Właśnie dzięki swej wspaniałomyślno-
ści Zgromadzenie będzie zdolne do do-
konania cudów: „Ten duch całkowitego 
poświęcenia dla chwały Bożej, dla służ-
by Kościołowi i dla zbawienia dusz jest 
właściwym duchem naszego Zgroma-
dzenia, wprawdzie małego, ale takiego, 
które zawsze będzie potężne, dopóki bę-
dzie święte. Trzeba, aby nasi nowicjusze 
dobrze przyswoili sobie te myśli”35.

Kiedy ojciec Vincens prosi go, aby 
był pobłażliwy względem młodzieńca, 
którego sprawowanie pozostawiało coś 
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do życzenia, Założyciel reaguje gwałtow-
nie i notuje w dzienniku: „Nie chcę kno-
tów kopcących w Stowarzyszeniu; trze-
ba płonąć, grzać, świecić albo odejść”36. 
Młodych oblatów zachęca do mierzenia 
bardzo wysoko: „Miejcie zawsze przed 
oczyma szczyt góry, gdzie czeka na was 
płonący krzak i przez święte pragnienia 
oraz przez podtrzymywany zapał przy-
śpieszajcie swoją przemianę”37.

W tych wszystkich apelach zwra-
ca się do przyszłych apostołów, którzy 
powinni być przygotowani do misji, do 
jakiej zostali przeznaczeni: „Wszystkie 
ich czynności powinny być wykony-
wane w takiej dyspozycji, w jakiej byli 
Apostołowie, gdy w wieczerniku czeka-
li, aż Duch Święty, ogarniając ich swą 
miłością, przyjdzie dać im znak, żeby 
wyruszyli na podbój świata. [...] Oblaci 
powinni się zaopatrzyć podwójnie, i dla 
siebie, i dla tych, których będą mieli do-
prowadzić do poznania prawdziwego 
Boga i do praktykowania cnoty”38.

 g. Dar z siebie przeżywany w miłości

Według testamentu, który Założyciel 
pozostawił swym duchowym synom, 
charakterystyczną cechą życia oblackie-
go jest braterska miłość: „Kochajcie się 
nawzajem; niech wszyscy przyczynia-
ją się do utrzymania dobrego porządku. 
[...] W swym ucisku Kościół oczekuje 
od was wszystkich ogromnej pomocy; 
ale bądźcie głęboko przekonani, że bę-
dziecie przydatni do czegokolwiek tyl-
ko o tyle, o ile postąpicie w praktyko-
waniu zakonnych cnót”39. Za wszelką 
cenę trzeba więc unikać uchybień w mi-
łości: „O! Jak martwią mnie te małe 
utarczki między scholastykami. Wiem, 
że usiłuje się szybko naprawić te rany 
zadane miłości, ale nie powinno się po-
padać w te winy, które zawsze szkodzą 
cnocie, jaką należy posiadać w stopniu 
najwyższym. Bardzo polecam im, aby 
się starali wykorzenić tego rodzaju małe 

antypatie, które niszczą serce”40. „Niech 
miłość tak panuje wśród Was, aby wy-
dawało się niemożliwe, żeby ktokol-
wiek uchybiał w niej kiedykolwiek 
w najmniejszych sprawach”41. Mistrzo-
wi nowicjuszów mówi: „Niech Ojciec 
bardzo nalega na wzajemną miłość, na 
pomaganie bliźniemu, a zwłaszcza swo-
im braciom”42.

Kochając Zgromadzenie, młodzi ob-
laci rozwiną się w powołaniu: „Idzie 
o ich uformowanie, o wpojenie im na-
szego ducha, o natchnienie ich miłością 
do rodziny. Bez tej miłości nie będzie się 
przydatnym do niczego dobrego”43. „Ci, 
którzy sercem nie przylgną do Zgroma-
dzenia, nie pracują dla niego. Trzeba im 
je ukazać takim, jakim ono jest w Koś-
ciele. Jest ono najmłodsze z rodzin za-
konnych, ale jego godność jest taka 
sama jak wszystkich od niego starszych. 
[...] Poza tym dzięki Bogu odpowiada 
ono na swe powołanie i nikt nie powie, 
że nie wykonuje już pracy na polu Ojca 
rodziny, której miano by prawo od niego 
oczekiwać”44.

Aby ta miłość była konkretna, mło-
dzi oblaci powinni interesować się ob-
lackimi misjami i trzeba ich z nimi za-
poznawać: „Wiecie poza tym, że nasi 
młodzi oblaci bardzo interesują się suk-
cesami waszego posługiwania. Jeszcze 
wczoraj prosili mnie, aby im coś powie-
dzieć na ten temat”45. Do ojca Bellona 
przebywającego na odpoczynku w No-
tre-Dame de Lumières Założyciel pi-
sze: „Niech więc Ojciec odpocznie kil-
ka dni u stóp naszej dobrej Matki Ma-
ryi i niech ucieszy naszą dobrą młodzież 
swoim miłym towarzystwem. Będą bar-
dzo zbudowani wszystkim, co Ojciec im 
opowie o triumfach łaski na naszych mi-
sjach w Anglii, a szczególnie w Leeds, 
dokąd – jak się wydaje – jesteśmy we-
zwani, aby dokonać wiele dobrego”46.

Kochając Zgromadzenie, kandyda-
ci pogłębią szacunek dla swego powo-
łania: „Między innymi bardzo istotne 
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jest dobre wpojenie nowicjuszom sza-
cunku do swego powołania i przywią-
zania do Zgromadzenia”47. Sam Zało-
życiel daje przykład wiary w łaskę ka-
płaństwa. Idzie odprawić Mszę Świętą 
w kaplicy sióstr kapucynek, aby w sku-
pieniu obchodzić rocznicę swych świę-
ceń kapłańskich, i dodaje: „W skupie-
niu spędzę resztę dnia, aby się przygo-
tować do święceń, których muszę jutro 
udzielić”48. Przeszło dwadzieścia lat po 
konsekracji biskupiej wyznacza sobie 
dzień skupienia, aby się przygotować do 
wyświęcenia młodych oblatów. Świad-
czy to doskonale, że udzielanie świę-
ceń nie stało się przyzwyczajeniem i że 
Założyciel zachował żywą wiarę w sens 
kapłaństwa.

Założyciel obejmuje tą samą synow-
ską miłością umiłowanie przez oblatów 
Dziewicy Maryi i ich oddanie Kościoło-
wi: „Synowski kult Najświętszej Mat-
ki Bożej, która także w sposób specjal-
ny jest naszą matką, wypróbowane od-
danie Kościołowi”49. W innych cytatach 
widzieliśmy, ile razy Założyciel zachę-
cał młodych oblatów do tego, aby byli 
gotowi odpowiedzieć na oczekiwania 
Kościoła.

Te dyrektywy wynikające z życio-
wych okoliczności stanowią całość, któ-
ra zasługuje na uznanie jej za program 
formacyjny. Teraz trzeba poszukać przy-
kładu, jaki Założyciel daje w relacjach 
z młodymi oblatami i czego oczekuje od 
wychowawców.

 3. MIŁOŚĆ ZAŁOŻYCIELA WZGLĘDEM 
OBLATÓW PODLEGAJĄCYCH FORMACJI

Założyciel występuje z autorytetem 
przeciw nadużyciom, a jego dyrektywy 
są kategoryczne. Ale jeżeli jest wymaga-
jący, to dlatego, że kocha młodych obla-
tów i chce ich dobra. W taki właśnie spo-
sób zwraca się do nowicjuszy i do scho-
lastyków: „O! Jak was kocham! Czu-
ję to, gdy jestem z wami, i czuję wtedy, 

gdy jestem daleko od was, zawsze jeste-
ście obecni w moich myślach i rzeczy-
wiście żyjecie w moim sercu”50. Zawsze 
z radością przebywa wśród scholasty-
ków: „Jestem taki szczęśliwy, gdy prze-
bywam wśród nich. Cieszę się ich szczęś-
ciem. Rozkoszuję się – żeby tak powie-
dzieć – naocznie cnotami, jakie w nich 
dostrzegam. Dziękuję za to Bogu”51. Jak 
wynika z wielu innych listów do obla-
tów, swą miłość do oblatów formowa-
nych uważa za Boży dar: „Zawsze dzię-
kowałem Bogu za to jak za szczególny 
dar, jakiego raczył mi udzielić; bo dał mi 
moc serca, jakim jest właściwa mi wy-
lewność miłości, która rozciąga się na 
każdego z nich bez szkody dla innych, 
tak jak to jest – że się ośmielę tak powie-
dzieć – z miłością Boga do ludzi”52.

Ta miłość każe mu uwzględniać 
szczególną sytuację pewnych kandyda-
tów. Nowicjusze kapłani mają prawo do 
względów, choć trzeba być dla nich wy-
magającym. Oto zasada, jaką ustala dla 
kapłanów w czasie nowicjatu: „Na ogół, 
we wszystkim trzymając się ściśle po-
rządku nowicjackiego, trzeba mieć dużo 
względów dla księży. Ale proszę uwa-
żać, aby nie zlecano im więcej niż jed-
ną misję w ciągu ich nowicjatu. Kapłani 
jeszcze więcej niż młodzieńcy potrzebu-
ją ścisłej obserwancji i kierownictwa, ja-
kiego udziela się w nowicjacie”53. Cho-
rzy mają prawo do pewnych względów: 
„Nie waham się powiedzieć, że jeśli 
zdrowie Léona de Saboulina pozwala mu 
recytować święte oficjum, nie trzeba od-
wodzić go od przyjęcia kapłaństwa, ale 
trzeba będzie zostawić mu dużą swobo-
dę w studiach, aby go nie wyczerpywać. 
Zrobi dużo dobrego choćby tylko przez 
odprawianie Mszy i dawanie przykładu 
świątobliwego życia kapłańskiego”54. 
Trzeba także liczyć się z wiekiem, 
na przykład ojca Tudèsa, 40-letniego 
nowicjusza55. Założyciel zaleca specjal-
ne traktowanie George’a Crawleya, pa-
stora protestanckiego z Leeds, który się 
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nawrócił i wstąpił do oblatów: „Sądzę, 
że polecisz w l’Osier, aby miano jak naj-
większe staranie o Pana Crawleya. Na 
początku trzeba będzie okazać mu wie-
le względów. Przede wszystkim istotne 
jest, aby mu dano herbaty, gdy będzie 
sobie tego życzył, nawet codziennie, 
oraz aby być dla niego uprzedzającym 
i dobrym. Robi tak wielki krok, wstępu-
jąc do nas”56.

Niewątpliwie miłością Założycie-
la do młodych oblatów należy tłuma-
czyć jego pobłażliwość, która czasem 
nas dziwi. Grupie scholastyków, którzy 
wysłali zbiorowy list przeciw swemu 
superiorowi, odpowiada: „Chwaląc Was 
za Wasze dobre zamiary, nie mogę po-
wstrzymać się, moi drodzy scholastycy, 
od zganienia postępowania, jakie podję-
liście, okazując wspólnie wolę, pragnie-
nie – jeśli chcecie – którego nie macie 
prawa wyrażać”. Wykazuje im, że jest 
to przeciw posłuszeństwu, i konkludu-
je: „Nie będę już więcej mówił o tym 
małym zapomnieniu stosowności. Dzi-
wię się tylko, że wśród was nie znalazł 
się ani jeden, który by lepszą radą od-
wiódł innych od tego fałszywego kroku. 
Zresztą nie martwcie się, zupełnie nie 
mam wam tego za złe, bo oddaję spra-
wiedliwość waszym dobrym intencjom, 
musiałem wam tylko przypomnieć zasa-
dy. Ściskam was i wszystkim bardzo ser-
decznie błogosławię”57.

Nawet wobec tych, których zacho-
wanie jest naganne, Założyciel posuwa 
się do granic pobłażania. Aby pomóc 
scholastykowi Saluzzowi w przemyśle-
niu trudności, zachęca go, żeby udał się 
do Notre-Dame du Laus: „Po to, aby aż 
do nowego polecenia umieścić cię pod 
płaszczem naszej najlepszej Matki”. 
Jednocześnie mówi stanowczo: „Udaj 
się tam z prawym sercem, wzywaj z gor-
liwością tej potężnej opiekunki, proś Ją 
o udzielenie przewodnikowi, którego Ci 
polecam w tym świętym miejscu, światła 
z góry, a dla siebie o prostotę i uległość, 

których potrzebujesz w tym decydują-
cym momencie swego życia”58. W liście 
do ojca Tempiera rozważa przypadek 
pewnego zbuntowanego scholastyka. 
Mimo to dopuszcza go do subdiakonatu 
i dodaje: „Co trzeba zrobić? Zawierzyć 
miłosierdziu Boga, który – jak należy się 
spodziewać – pobłogosławi nasze posta-
nowienie, bardziej miłosierne niż roz-
tropne. [...] Proszę dać mu zrozumieć, 
że zaciągnie nowe zobowiązanie do sta-
nia się świętym zakonnikiem”59. Bardzo 
prawdopodobne, że w tych dwóch przy-
padkach Założyciel robi wszystko, aby 
ocalić ludzi, którzy są już związani wie-
czystą oblacją. Jest tak przekonany o po-
wadze złożonych Bogu ślubów, że po-
sługuje się wszelkimi środkami, aby to 
zobowiązanie było dotrzymane i żeby 
się powiodło.

Przekonany, że łagodność odno-
si dużo większy skutek niż surowość, 
nie godzi się ze zbyt surowymi sąda-
mi o młodych: „Widuję ich (schola-
styków oblackich) i zapewniam cię, że 
mój sąd o nich nie jest tak surowy jak 
twój, a zwłaszcza nie taki, jak sąd La-
giera. Niewątpliwie te dzieci nie są do-
skonałe, ale są dobre i pełne dobrej woli; 
chętnie słuchają małych upomnień, ja-
kie im się robi; mówią rozsądnie, gdy 
się z nimi rozmawia”60. Niewątpliwie 
trzeba wystawiać ich na próbę, ale nie 
okazywać się zbyt wymagającym: „Nie 
można za bardzo doświadczać podwład-
nych. [...] Nie trzeba jednak kusić Boga, 
wymagając zbyt dużo od ludzkiej słabo-
ści; chcę powiedzieć, że nie każdy nada-
je się do wystawienia go na nadzwyczaj-
ne próby, ale wszyscy powinni przejść 
przez takie, które zmierzają do ugrunto-
wania w nich cnót, jakie zobowiązani są 
praktykować”61.

Młodzi są nadzieją Zgromadzenia. 
Założyciel z ufnością rozważa ich wy-
siłki w dążeniu do wierności: „Wy wie-
cie, że jesteście nadzieją Stowarzysze-
nia; wyobraźcie więc sobie moje szczęś-
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cie, kiedy myślę o Was kroczących dro-
gami Pańskimi”62. Jest pewny, że młodzi 
wniosą wkład w rozwój oblackiego dzie-
ła: „Skoro tak jest, nasze dzieło uda się, 
Wy jesteście przeznaczeni [...] do udo-
skonalenia go”63. Przez nich przewidu-
je cuda, jakich dokonają na ich misji: „Z 
góry cieszę się błogosławieństwami, ja-
kie Pan rozleje na nich w zamian za ich 
wierność. Bóg będzie przez nich uwiel-
biony, a nasze drogie Zgromadzenie dzię-
ki nim będzie w Kościele poważane”64.

 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYCHOWAWCÓW

Wiele listów zostało wysłanych do 
odpowiedzialnych za formację, aby za-
chęcić tych, którzy woleli raczej oddać 
się posłudze duszpasterskiej, niż po-
zostawać przez cały rok w tym samym 
domu po to, aby uczyć i kierować swoi-
mi młodszymi braćmi.

Ich zadanie jest prawdziwą posługą, 
którą powinni cenić: „Chciałem zresz-
tą, aby sam Ojciec w jakiś sposób oswo-
ił się ze swą wzniosłą godnością i żeby 
zebrał obfite łaski ze świętej posługi”65. 
Przedmiotem ich misji jest „nielekce-
ważenie niczego, aby z nich uformo-
wać zakonników zdolnych służyć Koś-
ciołowi i Stowarzyszeniu”66. W tym sa-
mym liście Założyciel zwraca uwagę 
ojcu Courtèsowi, że jego poświęcenie 
odpowiada szczodrobliwości Boga, któ-
ry daje liczne powołania. Powtarza in-
nymi słowami swoją wiarę w wielkość 
tej misji: „Jakaż posługa jest piękniej-
sza od formowania do cnoty, a przede 
wszystkim do cnót zakonnych, tych wy-
branych dusz powołanych przez Boga 
do kroczenia śladami Apostołów oraz 
do krzewienia miłości i poznania Jezusa 
Chrystusa”67.

Wychowawca powinien być cał-
kowicie oddany swej pracy i przyjmo-
wać wyrzeczenia, jakie z nią się wiążą: 
„A zatem, jeżeli Ojciec całkowicie za-
prze się siebie, swoich upodobań, a na-

wet przemyśleń, jakie umysł mógłby 
Ojcu podsuwać, dojdzie Ojciec do na-
leżytego wypełnienia otrzymanego de-
likatnego obowiązku. Nie usiłuję łago-
dzić wyobrażenia Ojca o ciążącym na 
Ojcu brzemieniu. Wręcz przeciwnie: 
zgadzam się, że cięższego nałożyć na 
Ojca barki nie byłoby można, ale żyjąc 
w ścisłym zjednoczeniu z Bogiem, dużo 
rozmyślając o znaczeniu swych funkcji, 
obserwując zachowanie się tych, któ-
rym powiodło się na tym stanowisku, 
dojdzie Ojciec do takich samych rezul-
tatów. Ale trzeba pilnować swoich obo-
wiązków i często powtarzać sobie, że 
Bóg, Kościół i rodzina zażądają od Ojca 
sprawozdania villicationis tuae”68. Ta-
kiego samego rodzaju rad udziela ojcu 
Mouchette’owi69.

Wiele razy Założyciel protestuje 
przeciw częstej nieobecności superiora 
scholastykatu albo mistrza nowicjuszów. 
Do ojca Mille’a, superiora scholastykatu 
w Billens, pisze: „Raz na zawsze proszę 
sobie dobrze zapamiętać, że nie posłałem 
Ojca do Szwajcarii, aby tam Ojciec speł-
niał posługę na zewnątrz, lecz po to, aby 
kierował, pouczał i ustawicznie trosz-
czył się o wspólnotę, która Ojcu została 
powierzona”70. A do ojca Bellona na te-
mat mistrza nowicjuszów, ojca Richarda: 
„Mogę powiedzieć tylko jedno: przed 
wyjazdem proszę każdemu wyznaczyć 
jego funkcje, szczególnie względem no-
wicjatu, który powinien być całkowicie 
odseparowany od reszty wspólnoty i kie-
rowany przez ojca mistrza, któremu nie 
można dawać do spełniania żadnego in-
nego zajęcia albo posługi. Nigdy nie bę-
dzie on miał dość czasu, aby otoczyć  
opieką tak liczną rodzinę, od której za-
leży los Zgromadzenia”71. Nie znaczy to 
jednak, żeby posługa duszpasterska nie 
miała być pożyteczna dla wychowaw-
ców, zwłaszcza w czasie wakacji: „Gdy-
bym wiedział, że temu lub innemu przy-
dałby się krótki wyjazd, [...] nie pozwo-
liłbym, aby jednocześnie było nieobec-
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nych więcej niż dwóch, chyba że cho-
dziłoby o wypełnienie jakieś świętej po-
sługi wchodzącej w zakres działania Mi-
sjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, 
na przykład wygłoszenie rekolekcji dla 
jakiejś wspólnoty zakonnej albo dla pa-
rafii. Chciałbym nawet, aby było można
zlecać tego rodzaju pracę, niewątpliwie 
w umiarkowanym stopniu, ale w sposób 
użyteczny dla kaznodziei i dla tych, któ-
rych by ewangelizował”72.

Wychowawca pozwala korzystać in-
nym z darów, jakie otrzymał od Boga: 
„Jednakże, ponieważ zdolność, jaką 
otrzymałeś do nauk, jest darem Bożym, 
uważam, że nie powinieneś go lekce-
ważyć. Stawiać go na drugim miejscu 
– tak; ukrywać go, aby nie robić z nie-
go żadnego użytku – nie. [...] Korzy-
staj szczodrze ze swych bogactw, dziel 
się nimi z innymi”73 Trzeba się poświę-
cać dla każdego: „Drogi Ojcze, niech się 
Ojciec bardzo zajmuje nowicjatem. To 
Ojca wielka sprawa. [...] Nie wystarczy 
ogólnie pouczać na wspólnych wykła-
dach, lecz trzeba pracować nad każdym 
z osobna tak, jakby Ojciec miał formo-
wać tylko tego jednego”74. W szczegól-
ności konieczne jest kierownictwo du-
chowe: „Oddawaj się całkowicie nowi-
cjatowi. Wiem, że nie brak im pouczeń, 
ale kierownictwo zawsze było wadliwe 
z takiego czy innego powodu, dlatego 
podwładni na ogół się nie zmieniają, nie 
stają się innymi, co jest dużą szkodą”75.

Zdrowie młodych podlegających for-
macji i wszystkich innych oblatów na-
leży do szczególnych trosk Założyciela. 
„Proszę czuwać nad płucami naszej mło-
dzieży. [...] Niech dobrze wypoczywają; 
niech Ojciec łatwo pozwala im godzi-
nę dłużej pozostać w łóżku”76. To samo 
zatroskanie o zdrowie młodych oblatów 
Założyciel przejawia w wielu listach. Nie 
sprzeciwia się ono duchowi umartwie-
nia: „Zależy mi bardzo, aby troszczono 
się o zdrowie naszych oblatów, ale także 
bardzo mi zależy na tym, aby duch umar-

twienia u nas nie zanikał. Trzeba uważać, 
żeby z tych, których być może Bóg po-
woła do wszelkich niedostatków życia 
apostolskiego, nie robić ludzi miękkich 
i zmysłowych”77.

Założyciel domaga się dokładnych 
sprawozdań na temat każdego kandy-
data. Te sprawozdania zmuszają wycho-
wawców do obserwacji każdej osoby: 
„Ojciec zwróci jeszcze uwagę modera-
torowi oblatów, że powinien, tak jak to 
robi mistrz nowicjuszów, korespondo-
wać bezpośrednio z superiorem general-
nym, któremu zarezerwowano zwierzch-
nie kierownictwo nad tą tak interesującą 
cząstką wielkiej rodziny”78. „Trzeba się 
przyzwyczaić do tego, że każdy (supe-
rior i mistrz nowicjuszy) będzie pisał do 
mnie z osobna i bez wzajemnego wpły-
wania na siebie. Tylko dzięki temu będę 
miał należytą opinię od dwóch osób, 
które powinny dostarczać materiału dla 
mego osądu i do umotywowanego gło-
sowania rady”79. Dość często Założy-
ciel dziękuje za sprawozdania posyłane 
przez mistrza nowicjuszów albo modera-
tora scholastyków80.

 5. KWALIFIKACJE WYCHOWAWCÓW

Założyciel mówi, na jakiego czło-
wieka chce liczyć, aby wypełnić taką po-
sługę.

Wychowawca jest wzorem dla tych, 
którzy są powierzeni jego pieczy: „Trze-
ba więc, aby w tym czasie nasz we-
wnętrzny nowicjat był dobrze ustawio-
ny, a do tego trzeba mistrza nowicju-
szów. Tym mistrzem nowicjuszów jesteś 
Ty, mój drogi Ojcze Honoracie, który 
ze stanowczym przywiązaniem do Sto-
warzyszenia łączysz umiłowanie po-
rządku i regularności”81. Ojciec de Ma-
zenod uważał ojca Tempiera za wycho-
wawcę idealnego. Jemu powierza Notre- 
-Dame de Laus, drugi dom Zgromadze-
nia, i jemu zleca formowanie młodych 
oblatów w tej wspólnocie, podając taki 
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powód: „Mój pierwszy Towarzyszu, od 
pierwszego dnia naszego połączenia po-
jąłeś ducha, który powinien nas ożywiać 
i jakiego powinniśmy przekazywać in-
nym”. Dlatego powinien on przebywać 
w Notre-Dame du Laus jako odpowie-
dzialny za formację: „Poza tym, czy jest 
coś dziwnego w tym, że Ojciec będzie 
kierował domem dość oddalonym, a bar-
dzo dla nas istotnym z racji okoliczno-
ści i jego położenia”82. Prawdziwym 
wychowawcą jest więc ten, kto pojął du-
cha Zgromadzenia i jest zdolny przeka-
zać go innym. Ponieważ Założyciel wie-
rzy w ważność misji wychowawcy, wy-
biera do tego zadania najlepszych. Aby 
pomóc ojcu Vincensowi, posyła do no-
wicjatu ojca Mouniera „ze względu na 
jego dobrą postawę i dobre kwalifika-
cje. Taka wspólnota jak wasza jest zbyt 
ważna w naszym Zgromadzeniu, abym 
nie uważał za swój główny obowiązek 
wyposażenia jej we wszystko, co może 
przyczynić się do utrzymania w niej do-
brego ducha, jaki tam panuje. Ten sam 
powód, który skłonił mnie do powie-
rzenia Ojcu nowicjatu, skłania mnie do 
udzielenia Ojcu wszelkiej pomocy, ja-
kiej Ojciec ma prawo się domagać, aby 
wypełnić to zadanie”83.

Wychowawca jest człowiekiem, któ-
ry żyje wiarą w obecność Bożą i dla któ-
rego modlitwa jest niezbędna: „Mod-
litwa będzie Ojca kopalnią, a codzien-
ne rachunki sumienia będą Ojcu służyć 
za wytyczne, za zwierciadło, za busolę, 
a nawet – jeśli będzie trzeba – za przy-
pory. Niech więc Ojciec kroczy z ufnoś-
cią i niech sobie mówi jak święty Igna-
cy: Sam Vincens nie może nic. Vincens 
i Bóg mogą wszystko”84. Zresztą wier-
nie wypełniona posługa formacyjna jest 
źródłem zadowolenia: „Jak można nie 
korzystać samemu, prowadząc innych 
do doskonałości! To właśnie przypadło 
Ojcu w udziale. Niech sobie Ojciec tego 
winszuje [...] i niech liczy na Bożą po-
moc w tej cennej posłudze”85.

Aby być zdolnym do formowania 
mężów Bożych, dyrektor musi przykła-
dać się do własnej formacji duchowej: 
„Polecam ojcu Vincensowi, aby zwró-
cił szczególną uwagę na przygotowanie 
do życia zakonnego dobrego scholasty-
ka Nicolasa. Gdy będzie obciążony wy-
kładami z dogmatyki, nie będzie już na 
to czasu. Byłoby jednak szkoda, gdyby 
tak dobra osoba nie stanęła na wysoko-
ści zadania z powodu nie wystarczające-
go przykładania się do pracy nad sobą 
zgodnie z duchem naszego Instytutu”86.

Wychowawca jest człowiekiem 
zrównoważonym i potrafiącym wydać
właściwy osąd: „Ojciec Dorey nadra-
bia młodość swego kapłaństwa przez 
wielką dojrzałość ducha, bardzo dobry 
osąd i wzorową pobożność”87. „Gdy się 
ma głębię wiedzy, jaką Ojciec posia-
da, mądrość, ostrożność i skromność, 
o które nikt z Ojcem nie będzie się spie-
rał, związane z łagodnością i z inny-
mi kwalifikacjami, z jakich Ojca znam, 
nie ma powodu martwić się o podej-
mowane decyzje ani o przyjmowaną 
odpowiedzialność”88.

Wychowawca jest człowiekiem kom-
petentnym, który dalej studiuje: „Niech 
Ojciec wszystko z góry ustala z nim 
(z ojcem Courtèsem) i z ojcem Guigue-
sem (nowy mistrz nowicjuszów), które-
mu poleciłem karmić się lekturami od-
powiednimi do jego nowego urzędu, ta-
kimi jak ojciec Lalemant, Rigoleuc, Jud-
de itd.”89 Studium towarzyszy lektura 
duchowa, która podtrzymuje w postawie 
wiary: „Lektura duchowa jest koniecz-
nym pokarmem pobożności człowie-
ka nauki. Prowadzi go ona do prakty-
kowania cnót, na lekceważenie których 
jest się zbyt łatwo wystawionym, gdy 
jest się pochłoniętym badaniami nauko-
wymi; [...] nigdy nie wolno lekceważyć 
tego obowiązku”90.

Wychowawca jest człowiekiem wspól-
notowym. Wiele razy Założyciel powta-
rza, że dyrektorzy powinni zbierać się 
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regularnie: „Bardzo zalecam wam pod-
trzymywanie wspólnoty w jednym z na-
szych domów. Nie zapominajcie, że jako 
zjednoczeni faktem kierowania semina-
rium nie możecie żyć jak kapłani od-
osobnieni. Reguła nie może być odsta-
wiona na bok”91. Szczególnie tym, któ-
rzy są dyrektorami w seminariach diece-
zjalnych, Założyciel przypomina o ko-
nieczności życia we wspólnocie: „Jeste-
śmy ludźmi wspólnotowymi, a nie sa-
motnymi traperami. Po wyjeździe semi-
narzystów wspólnota zakonna nie prze-
staje istnieć”92. Dyrektorzy seminariów 
powinni modlić się razem: „Ojciec Ni-
colas wcale nie prosił mnie o dyspensę 
od wspólnego odmawiania oficjum. Do-
brze zrobił, bo bym mu go nie udzielił, 
przynajmniej semel pro semper. Odesłał-
bym go do Ojca, aby Ojciec osądził, kie-
dy należałoby mu udzielić czasowego 
zwolnienia”93.

Wychowawca pozyskuje zaufanie 
młodych: „Wierzę w Ojca pobożność, re-
gularność i zapał, ale obawiam się Ojca 
surowości i wymagań. [...] Słowem, mu-
siałby Ojciec bardzo, a może i za bardzo 
starać się o pozyskanie zaufania mło-
dzieńców, co przecież z pewnością nale-
ży do funkcji mistrza nowicjuszów, któ-
ry w nowicjacie musi być uważany za 
świętego, lecz także za dobrego ojca”94. 
Założyciel powraca do tego samego te-
matu, gdy mianuje ojca Dassy’ego mi-
strzem nowicjuszów: „Trzeba, aby tam 
znaleźli prawdziwą rodzinę, braci i ojca; 
mamy obowiązek reprezentować wobec 
nich Bożą Opatrzność”95. A innemu mi-
strzowi nowicjuszów mówi: „Niech za-
tem Ojciec poszerzy drzwi oraz wnętrze 
swojej miłości”96.

Zacytowawszy wiele urywków z li-
stów świętego Eugeniusza, możemy 
stwierdzić, że ukazują go one jako wzór 
dla wychowawców młodych oblatów:

– przekonany o zasadniczych war-
tościach, wierzy w nie głęboko i mówi 
to jasno;

– stanowczo trzymający się zasad;
– przepełniony miłością i wyrozu-

miały dla młodych;
– utrzymuje zdrową równowagę mię-

dzy jasnością zasad a zrozumieniem osób.

 6. STUDIA

W tym wypadku, podobnie jak przy 
innych dyrektywach, święty Euge-
niusz myśli o misji, do jakiej kandyda-
ci powinni się przygotować, doceniając 
wszystkie talenty, jakimi Bóg ich obda-
rzył: „Nie potrafiłbym za bardzo zalecać,
aby nigdy nie lekceważono studium; nie 
mówię tylko o teologii i filozofii, lecz
także literatury pięknej. Trzeba zwal-
czać współczesne błędy bronią na cza-
sie. Coraz bardziej dziwię się, że wśród 
wrogów tylu młodych pisze tak dobrze, 
z takim kunsztem i talentem, aby bronić 
kłamstwa i wszelkiego rodzaju oszustw. 
Trzeba się wdrożyć do takiej samej wal-
ki. Nauczmy się dobrze swego języka, 
ćwiczmy się w operowaniu nim. Będzie 
to czas dobrze wykorzystany. Wykrzesz-
cie ogień z kamienia; aby to osiągnąć, 
trzeba uderzać, bo iskra powstaje tyl-
ko przez uderzenie. Proszę jednak nie 
zapominać, że pracujecie dla Boga, że 
wchodzi tu w grę chwała Jego świętego 
imienia, że tej usługi domaga się od was 
Kościół. Dla was oznacza to nadawa-
nie swym studiom charakteru nadprzy-
rodzonego, uświęcanie ich przez wielką 
prawość intencji, pozostawiając na boku 
całą miłość własną bez szukania siebie 
w czymkolwiek; w ten sposób świeccy 
autorzy mogą was wznieść do Boga tak 
jak Ojcowie Kościoła”97.

W tym tekście trzy punkty zasługują 
na uwydatnienie:

a. Trzeba walczyć bronią dostosowa-
ną do czasów. Można by to przetłuma-
czyć tak: trzeba mówić językiem ludzi 
współczesnych i posługiwać się nowo-
czesnymi środkami przekazu. W innym 
liście Założyciel mówi, że świętość ży-
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cia nie wystarcza: „Żyjemy w czasach, 
kiedy absolutnie trzeba się przyłożyć do 
zwalczania błędnych doktryn inaczej niż 
tylko przez sam dobry przykład”98.

b. Założyciel zaleca studium auto-
rów świeckich, ponieważ oni pozwa-
lają poznać świat, do którego zwracają 
się misjonarze. W liście do ojca Tempie-
ra powtarza dwa razy, że trzeba studio-
wać literaturę piękną, „jeśli nie chcemy 
mieć nieuków niezdolnych do napisania 
dwóch linii”99.

c. Cały ten wysiłek ma służyć apo-
stolstwu. Młodzi oblaci nie studiują po 
to, aby błyszczeć, lecz po to, aby odpo-
wiedzieć na wezwanie Kościoła i w ten 
sposób całkowicie oddać się na chwałę 
Bogu.

Ważne jest więc dowartościowanie 
talentów danych przez Boga i wykorzy-
stanie czasu na dobrą formację: „Mało 
przejmuję się tym, że wychowanie się 
przedłuża. Istotne jest, aby nic nie zosta-
ło ukryte, aby każdy skorzystał z dozy 
talentów, jakich Pan mu udzielił”100.

Program studiów obejmuje z koniecz-
ności język angielski, niezbędny w kra-
jach, w których oblaci spełniają swoją 
misję: „znajomość języka angielskiego 
jest niezbędna w większości naszych mi-
sji zagranicznych”101.

Książki są narzędziami pracy, które 
dobiera się starannie. Dla młodych oj-
ców, którzy uczęszczają na kurs specjal-
ny: „Jeśli idzie o Sumę świętego Toma-
sza, ojciec Vincens i dwaj inni ojcowie 
są przekonani, że była potrzebna każde-
mu studentowi”102. Ojciec Tempier zało-
żył bibliotekę scholastykatu w Montoli-
vet. Na ten temat biskup de Mazenod pi-
sze do ojca Reya: „Wyrwiesz sobie bro-
dę, widząc, jak wszystkie książki, które 
mogłeś grabić, przelatują bez ciebie na 
świętą górę (Montolivet – w tym czasie 
ojciec Rey jest w wyższym seminarium), 
gdzie nie ty, lecz inni będą je przeglądać, 
czytać albo na nich spać”103. W ślad za 
wędrówkami pierwszego scholastyka-

tu biblioteka z Montolivet znalazła się 
w końcu w Solignac, gdzie w dużej mie-
rze istnieje do dziś. Trzeba przyznać, że 
dobór książek był wyborny.

 7. FORMACJA BRACI

Wszystko, co dotychczas powiedzia-
no, dotyczy zarówno braci, jak i przy-
szłych kapłanów. Ponieważ większość 
tych, którzy zgłaszali się na braci, była 
robotnikami, potrzebowali oni uwagi 
specjalnej, bo nie korzystali z wychowa-
nia, jakie posiadali inni kandydaci. Poza 
tym Założyciel przeciwstawia się próbie 
patrzenia na braci tylko jak na robotni-
ków i zbytniego obciążania ich pracami 
ręcznymi: „Nowicjusze, niezależnie od 
tego, kim są, powinni pozostawać pod 
kierownictwem mistrza nowicjuszów 
aż do oblacji. [...] Nie chodzi o to, żeby 
wiedzieć, czy można dostatecznie korzy-
stać z nich w domu nowicjackim w cza-
sie roku próby. Trzeba, aby dowiedzieli 
się, co to znaczy być zakonnikiem, a na 
to rok nie jest za dużo. Trzeba się jed-
nak dużo nimi zajmować. Im bardziej są 
nieociosani, tym staranniejszej potrzebu-
ją pieczy”104.

Kazać im pracować cały dzień jest 
niesprawiedliwością: „Odpowiadam, że 
zawsze uważałem za niesprawiedliwe 
zatrudnianie pracą od rana do wieczo-
ra tych, którzy wstąpili do nas, aby być 
zakonnikami. Niewątpliwie powinni oni 
pracować, ale powinni także modlić się 
i uczyć obowiązków życia zakonnego. 
To nie są wyrobnicy. Nie mogą być trak-
towani jak płatni służący, którym płaci 
się po to, aby pracowali cały dzień. [...] 
Wszyscy będą codziennie robili czyta-
nie duchowne, a gdy jakiś ojciec zosta-
nie wyznaczony, aby się nimi zająć, bę-
dzie im udzielał pouczeń wyznaczonych 
przez Regułę na wspólnych spotkaniach. 
W braku takiego ojca koniecznie trzeba, 
aby przynajmniej raz w tygodniu mistrz 
nowicjuszów zajął się ich pouczaniem, 
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nawet gdyby musiał w tym dniu opuś-
cić to, co zazwyczaj robi z innymi”105. 
„W ciągu roku ich nowicjatu praca musi 
ustąpić przed opieką duchową, którą 
trzeba im zapewnić”106.

Bracia na misjach są konieczni: 
„Trzeba będzie zręcznego brata, aby to-
warzyszył ojcom, którzy przeznaczeni są 
do nawracania pogan na Cejlonie. Za-
mierzam powołać go na tę misję. Cho-
ciaż ma przed sobą bardzo mało czasu, 
proszę od razu posłać go na naukę an-
gielskiego, zawsze będzie to czymś po-
żytecznym. Proszę nie czekać ani dnia 
i niech uczy się przez cały dzień”107.

Ich formacja nie kończy się z chwi-
lą otrzymania obediencji do jakiegoś 
domu. Nawet jeżeli jest tylko jeden brat 
we wspólnocie, ma prawo do pomo-
cy i zachęty do rozwijania formacji za-
konnej. „Mówił mi Ojciec mimochodem 
o dobrym bracie Picardzie. Proszę mieć 
o niego pilne staranie. Proszę z nim roz-
mawiać przynajmniej raz w tygodniu 
o obowiązkach i pożytkach życia zakon-
nego. Nie należy zapominać, że nasi bra-
cia nie są służącymi, lecz braćmi, którzy 
potrzebują podtrzymania w gorliwości 
swego świętego powołania. Zobowiązu-
ję Ojca do tego w sposób specjalny”108. 
Naleganie na formację zakonną braci 
powraca w wielu listach w niemal iden-
tycznych zwrotach: „Polecam Ojcu bra-
ci. Proszę ich dobrze pouczyć, co to zna-
czy być zakonnikiem i że nie wystarczy 
być nim tylko z nazwy”109.

Formacja powinna także być dosto-
sowana do talentów braci: „Mam tylko 
tyle czasu, aby Ojcu polecić postulanta 
nowicjusza, którego kieruję do Ojca. Jest 
człowiekiem dobrej woli, zdolnym do 
największych ofiar dla Boga, dla które-
go wyrzeka się wszystkich korzyści, ja-
kie mógł znaleźć w świecie. Uprzedzam 
Ojca, że nie jest stworzony do wszelkich 
prac ręcznych zbyt ciężkich. [...] Ma in-
nego rodzaju talent do wykorzystania 
w Zgromadzeniu, być może w jakimś 

domu wychowawczym. [...] Proszę zro-
bić z niego dobrego zakonnika i nie żą-
dać od niego więcej niż to, do czego jest 
zdolny i odpowiedni”110.

W 1859 roku wydanie „Konstytucji 
i Reguł do użytku braci” zostało poprze-
dzone okólnikiem, w którym Założyciel 
wyraża swój szacunek dla braci.

 8. DUSZPASTERSTWO POWOŁAŃ

Aby Zgromadzenie mogło kontynu-
ować wypełnianie swej misji, niezbęd-
na jest ustawiczna wymiana: „Ogrom-
nie potrzebujemy zasilenia naszych sze-
regów. Rezerwa – żeby tak powiedzieć 
– topnieje w naszych rękach. Wydawało 
mi się, że czterdziestu oblatów aż nad-
to wystarczy, aby sprostać wszystkiemu. 
Bardzo ich potrzeba”111. Założyciel od-
czuwa głęboko tę potrzebę: „Podwójnie 
chwaliłbym Boga, gdybyś potrafił oprócz
dokonywanych nawróceń sprowadzić do 
domu kilka osób. Smucę się, że tylko od-
mowami mogę odpowiadać na prośby 
przedstawiane mi ze wszystkich naszych 
domów aż do znudzenia”112.

Ojciec de Mazenod spodziewał się, 
że odkryje jakieś powołania wśród mło-
dzieży, którą zbierał w Aix. Z sześciu, 
których wybrał na początku, nie wy-
trwał żaden. W rzeczy samej pierwsze 
powołania przyciągnął świadectwem 
swej gorliwości: Mariusa Suzanne’a 
z misji w Fuveau, a z misji w Mouriès 
Hippolyte’a Courtèsa, który należał do 
Stowarzyszenia Młodzieży w Aix113. 
W następnych latach powołań przyby-
wało, ale powoli.

Aby zmierzyć się z tym problemem, 
biskup de Mazenod zdecyduje się bez 
entuzjazmu na otwarcie w 1840 roku 
junioratu w Notre-Dame de Lumières: 
„Zgadzam się na próbę przyjęcia kilku 
studentów, ponieważ nowicjat nie za-
pełnia się, ale nie ukrywam przed nimi 
mego małego zaufania do środka tak od-
ległego i tak niepewnego dla znalezienia 
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powołań”114. Po kilku latach, widząc do-
bre wyniki tego dzieła, biskup de Maze-
nod bardziej przychyla się do koncepcji 
junioratu, a nawet zaleca zorganizowa-
nie go w Kanadzie: „Jestem zmuszony 
przyjąć dla Kanady, gdzie źródło powo-
łań tak szybko się wyczerpało, nasz sy-
stem z Lumières. Mamy tylko ten śro-
dek, aby zdobyć kandydatów do nowi-
cjatu. Jest to droga długa, ale ostatecznie 
prowadząca do celu”115. Od 1848 roku 
juniorat w Lumières był zamknięty116, 
ponieważ Zgromadzenie miało skorzy-
stać z innego źródła powołań, dużo sku-
teczniejszego, jakim była powołaniowa 
wyprawa ojca Leonarda.

Wyprawa ta, zainspirowana przez 
misje oblackie w Kanadzie, była łaską 
dla Zgromadzenia. Ojciec Léonard Ba-
veux, sulpicjanin francuski, który wstą-
pił do oblatów w Kanadzie w 1843 roku, 
zgłosił się z zamiarem odwiedzenia se-
minariów francuskich celem zapoznania 
z misjami oblackimi i zwerbowania w ten 
sposób młodzieńców, którzy wzmocnili-
by grupę misjonarską i zapewnili zmia-
nę. Na początku biskup de Mazenod nie 
jest wielkim entuzjastą tego pomysłu; 
7 listopada 1846 roku pisze do biskupa 
Ignace’a Bourgeta: „Nie bardzo liczę na 
powodzenie jego misji. Nie zaniedba-
my jednak niczego, aby mu pomóc w uf-
ności, jaką Bóg go natchnął”117. Objazd 
trwał od 29 grudnia 1846 do 8 marca 
1848 roku i był sukcesem. Liczni kan-
dydaci przybywali do nowicjatu w No-
tre-Dame de l’Osier i trzeba było otwo-
rzyć drugi nowicjat w Nancy. Biskup de 
Mazenod przyjmuje ten dar Opatrzno-
ści z radością, mimo że prosi ojca Léo-
narda o chwilowe zaprzestanie działania 
z powodu braku pieniędzy na wyżywie-
nie nowicjuszów118. Przykład ojca Léo-
narda zachęcił biskupa de Mazenoda 
do ponowienia tego eksperymentu z in-
nymi. Dwóch scholastyków zatrzymu-
je się w Viviers: „Bardzo chętnie zga-
dzam się na zatrzymanie się naszych 

dwóch przyszłych oblatów w Viviers, 
bądź to dla okazania świętemu biskupo-
wi uszanowania, bądź celem odwiedze-
nia seminarium i ożywienia tam swoją 
obecnością powołań, które się rozwijają. 
Mamy bowiem ogromną potrzebę zasi-
lenia naszej armii”119. W maju 1855 roku 
prosi ojca Vincensa o zrobienie objaz-
du powołaniowego: „Niechże więc Oj-
ciec wyrusza, bo jeśli Ojciec trochę się 
spóźni, zastanie wszystkie seminaria za-
mknięte, a wówczas chybimy naszego 
celu. Ojciec rozumie przecież, jak waż-
ne jest spróbowanie tego środka dla na-
szego wzmocnienia. Nie ma Ojciec cza-
su do stracenia. Sądzę, że przekazałem 
Ojcu kilka notatek o Zgromadzeniu, któ-
re byłoby dobrze rozpowszechnić w cza-
sie drogi”120. Zauważmy mimochodem 
w tym liście inny środek zapoznania ze 
Zgromadzeniem i z misjami oblackimi: 
„notatki o Zgromadzeniu”. Być może 
idzie tu o notatkę zredagowaną przez 
ojca Léonarda121.

Oblaci nie przyciągną powołań, jeśli 
nie będą dawali świadectwa gorliwego 
życia: „Niech więc nasi ojcowie już nie 
boją się pokazać, kim są, to znaczy, że są 
mężami prawdziwie zakonnymi, przez 
profesję oderwanymi od świata, mężami 
oddanymi Kościołowi, zajętymi jedy-
nie szukaniem chwały Bożej i zbawienia 
dusz, bez oczekiwania tutaj innych na-
gród niż ta, jaką Boski Zbawiciel obiecał 
tym, którzy opuszczają wszystko, aby 
iść za Nim. [...] I nie trzeba się obawiać, 
że przez tę surową prawidłowość odsuną 
się od naszego Instytutu ci, których bar-
dzo chciałoby się w nim widzieć! Ufa-
my, że właśnie będzie odwrotnie. [...] 
Bądźmy zatem rzeczywiście tym, czym 
powinniśmy być, a zobaczymy, że bę-
dzie się do nas przychodziło”122.

Skutecznym sposobem pozyskania 
powołań jest ten, który zalecił sam Zba-
wiciel – modlitwa. „Módlmy się sku-
tecznie, aby Ojciec rodziny posłał nam 
robotników do uprawy winnicy, którą 
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nam powierzył. Otrzymanie tej łaski dla 
nas przysługiwałoby naszej dobrej Mat-
ce na chwałę jej Boskiego Syna; prośmy 
ją więc o nią gorliwie i wytrwale”123. 
Nawet jeśli jest ciężko, nasz Założy-
ciel przyjmuje powołania, ponieważ są 
darem Bożym: „Jest się czego obawiać, 
biorąc pod uwagę ogromny ciężar, jaki 
nas przygniata. Ale któż miałby odwa-
gę wyznaczać miarę miłosiernym pla-
nom Boga? [...] Jest to moment, w któ-
rym wzywa On nasze Zgromadzenie do 
rozciągnięcia naszego zapału na ogrom 
krajów i w którym jednocześnie pobu-
dza wielu do ofiarowania się na wypeł-
nienie Jego zamiarów, a my mielibyśmy 
się wzbraniać przed przyjęciem ich po-
święcenia, które każe nam właśnie słu-
chać woli naszego Mistrza!”124

Przed przyjęciem młodych do no-
wicjatu trzeba starannie rozpoznać, czy 
ich powołanie pochodzi od Boga: „Pro-
szę przykładać się do dobrego rozpo-
znania motywów, które ich sprowadza-
ją, do zważenia ich zalet i osądzenia do-
stateczności ich talentów”125. „W cza-
sie nowicjatu trzeba by było przebadać 
talent kandydatów. Nie domagam się, 
aby dopuszczano tylko orłów, ale jest 
próg ignorancji i niezdolności, którego 
nie można przekroczyć”126. Nie moż-
na więc pozostawać pod wrażeniem ta-
lentów ludzkich: „Talent jest czymś do-
brym, ale trzeba go stawiać po cnotach 
niezbędnych dla Misjonarza Oblata Ma-
ryi”127. Nie można też ulegać względom 
rodzinnym128. Minione upadki nie mu-
szą być przeszkodą w powołaniu: „Nie 
przypominam sobie, abym Ojcu odra-
dzał przyjęcie tych, którzy mogli upaść 
przed zgłoszeniem się do nowicjatu. Da-
leki jestem od chęci wykluczenia ich. Co 
innego, gdyby się nie poprawili w cza-
sie nowicjatu mimo obfitych pomocy,
jakich dobroć Boża udziela im w tym 
świętym miejscu”129. Ojciec Rambert 
w biografii biskupa de Mazenoda cytuje
długi list naszego Założyciela do pew-

nego proboszcza swojej diecezji, któ-
ry pragnął wstąpić do oblatów. Biskup 
uznaje wszystkie zalety tego kapłana; 
dopuszcza, że być może idzie o auten-
tyczne powołanie, ale poleca mu zasta-
nowić się i modlić przed powzięciem de-
cyzji. List ten jasno ukazuje, że Założy-
cielowi nie chodziło tylko o zwerbowa-
nie ludzi do Zgromadzenia, lecz ponad 
wszystko chciał być wiernym woli Bo-
żej wobec każdego130.

 9. FORMACJA USTAWICZNA

Motywem, który popychał ojca de 
Mazenoda do zaangażowania się w mi-
sję i do założenia Zgromadzenia, było 
danie wielkodusznej odpowiedzi na we-
zwanie Kościoła. Aby oblaci zaanga-
żowali się z nim i stanęli na wysokości 
swego zadania, muszą, między innymi, 
podtrzymywać i odnawiać wiedzę.

Pierwsze wezwanie, jakie Eugeniusz 
de Mazenod kieruje do oblatów, dotyczy 
kontynuowania studiów: „Przeciwnie, 
powinien Ojciec dziękować Bogu za ob-
darzenie troską o utrzymanie się na we-
wnętrznych drogach i korzystanie z cza-
su na studium. Czy mógłby Ojciec wy-
obrazić sobie, że w Ojca wieku można 
być zwolnionym ze studium? Co Ojciec 
wiedział, opuszczając seminarium? Musi 
się Ojciec nauczyć wszystkiego”131. Za-
łożyciel przypomina superiorom, że jed-
nym z ich obowiązków jest skłanianie 
młodych ojców do studiowania: „Pro-
szę więc nie nużyć się pracą nad dobrym 
uformowaniem osób, które Ojcu posy-
łam, [...] ale jeśli Ojciec będzie ciągle 
w drodze, będę zawiedziony w oczeki-
waniach. Proszę zatem zarezerwować 
jakiś czas, aby zająć się tym zadaniem, 
które powinno mieć dobre skutki dla 
Kościoła i dla Zgromadzenia”132. Z ta-
kim samym apelem zwrócił się do ojca 
Moreau w sprawie ojca Nicolasa: „Pro-
szę go skłonić, aby w ciągu roku zawsze 
miał coś na warsztacie”133.
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Trzeba pracować metodycznie, a naj-
pierw wyrobić sobie dyscyplinę milcze-
nia i pilności w studiowaniu. W doku-
mencie wizytacyjnym z Notre-Dame du 
Laus z 26 czerwca 1828 roku zaleca re-
spektowanie milczenia oraz przebywa-
nie w pokoju celem studiowania. I do-
daje: „Powiedzieliśmy, że zachowując te 
Reguły, będzie można więcej studiować. 
[...] Któż więc kiedykolwiek będzie 
mógł zwolnić z tego obowiązku kapła-
nów, zakonników, którzy powinni być 
nie tylko solą ziemi, lecz także światłoś-
cią świata? Wzywamy do studiowania, 
a nie do zadowolenia się przeczytaniem 
takiej czy innej książki z czystej cieka-
wości i bez żadnego trwałego owocu. 
Aby studiować, trzeba mieć plan, czytać 
odpowiednie do tego planu lektury, robić 
notatki na temat tego, co się czyta, doda-
wać do tego własne refleksje, sprawdzać
różne prace, które potwierdzają, popie-
rają albo wyjaśniają materiał lub przed-
miot, którym się zajmujemy. Studiuje 
się wtedy, gdy coraz bardziej kształci się 
w teologii, gdy zgłębia się Pismo Świę-
te, gdy układa się rozprawy, gdy przygo-
towuje się nauki na misje i na rekolek-
cje. Byłoby pożałowania godnym błę-
dem mniemać, że jest się zwolnionym 
z pisania, dlatego że wygłosiło się już 
wiele misji”134.

W formacji ustawicznej mieszczą się 
także sesje studiów wydłużonych: „W 
mej radzie postanowiono, że młodzi ka-
płani będą zbierani w Notre-Dame de 
Lumières, aby tam przez studium przy-
gotowywać się do świętej posługi, któ-
ra zawsze jest wystawiona na niebez-
pieczeństwo przez nieudolność tych, 
którzy ją sprawują bez doświadczenia, 
przy niewielkiej wiedzy i bez żadnych 
notatek”135. Założyciel podtrzymuje tę 
decyzję nawet wtedy, gdy misja chwilo-
wo pozbawiona jest robotników: „Bardzo 
konieczne postanowienie, jakie powzią-
łem na ten rok, pozbawia mnie możności 
dysponowania młodymi osobami. Będą 

pracować, aby się stać odpowiednimi 
do świętej posługi”136. Po eksperymen-
cie Założyciel wyraża swe zadowolenie: 
„Pod każdym względem wróżę dobrze 
sposobowi, jakiego zdecydowałem się 
użyć. Wśród naszej młodzieży zebranej 
w Calvaire regularność jest przestrzega-
na w sposób godny podziwu”137. Poleca 
ojcu Tempierowi, przebywającemu z wi-
zytacją w Kanadzie, zorganizowanie po-
dobnego kursu: „Nie od dziś musieliśmy 
narzekać na zbyt łatwe zatrudnianie na-
szych podwładnych, zanim zostali dosta-
tecznie uformowani. Nie trzeba się oba-
wiać podjęcia jakichś skutecznych środ-
ków, aby w Kanadzie temu zaradzić. [...] 
Wycofałem z prac wielu naszych misjo-
narzy uwieńczonych już obfitymi błogo-
sławieństwami, których to pociągnięcie 
może będzie gniewać. [...] Gdyby moż-
na było coś podobnego urządzić w Ka-
nadzie, nie cofnąłbym się przed wyco-
faniem na rok każdego z jakiejkolwiek 
misji”138.

 10. WNIOSEK

Nie cytowaliśmy wszystkich listów 
wysłanych do wychowawców i do obla-
ckich kandydatów. Te, które przytoczyli-
śmy, są ciągle aktualne i pozwalają nam 
poznać przekonania naszego Założycie-
la. Mogą przeto pobudzać do refleksji
odpowiedzialnych za formację, a cza-
sem do stawiania sobie pytań.

 II. FORMACJA W HISTORII ZGRO-
MADZENIA

 1. DECYZJE KAPITUŁ GENERALNYCH

Czytając okólniki superiorów gene-
ralnych, szczególnie te, które przedsta-
wiają postanowienia kapituł, zauważa 
się, że prawie za każdym razem porusza-
no sprawę formacji i że regularnie podej-
muje się takie same zalecenia dotyczące 
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konieczności przygotowania oblatów we 
wszystkich dziedzinach do przyszłej mi-
sji. Przytaczanie norm, jakie powtarza-
ją się niemal dosłownie, byłoby nużące; 
niech wystarczy odnotowanie kilku po-
stanowień szczególnych.

Kapituła z 1906 roku postanawia, że 
dla bliższego ich nadzorowania schola-
stykaty nie będą już podlegały bezpo-
średniej jurysdykcji superiorów general-
nych, lecz prowincjałów. Powiadamiając 
o tej decyzji, superior generalny, ojciec 
Auguste Lavillardière, korzysta z okazji, 
aby przypomnieć o pierwszorzędnym 
znaczeniu formacji w scholastykatach139.

Kapituła z 1920 roku podaje uzupeł-
niający plan formacji przyszłych misjo-
narzy:

– historia Zgromadzenia wykładana 
przede wszystkim w junioracie i w no-
wicjacie;

– nauka angielskiego w junioracie 
i w scholastykacie. Na ten temat supe-
rior generalny mówi: „Domom forma-
cyjnym będącym pod tym względem za-
późnionymi chętnie pozwolimy wysłać 
raz i drugi profesora na wakacje do pro-
wincji brytyjskiej”;

– kurs wymowy, a także „praktyczne 
rady o sposobie przeprowadzania kate-
chizacji z dziećmi”. Kurs rachunkowo-
ści przeprowadzony w czasie wakacji 
przez eksperta. Kurs ascetyki i mistyki.

Po czym biskup Augustin Dontenvill 
redaguje długi paragraf o duchu apostol-
skim w formacji osób140.

Kapituła z 1953 roku robi przegląd 
wszystkich etapów formacji, podając 
dyrektywy dla każdego z nich oraz dla 
przygotowania wychowawców141.

Liczne przypomnienia różnych ka-
pituł są znakiem żywotności problemu. 
Świadczą one o tym, że podczas każ-
dego ważnego spotkania oblaci sprawu-
jący władzę chcieli podkreślić i wziąć 
odpowiedzialność za dziedzinę żywot-
ną dla wierności misji. Inne decyzje ka-
pituł i superiorów generalnych zostaną 

przestudiowane w następnych paragra-
fach.

 2. DOKUMENTY WYDAWANE PRZEZ AD-
MINISTRACJĘ GENERALNĄ

Najstarszym oficjalnym dokumen-
tem ogłoszonym przez superiora gene-
ralnego jest Dyrektorium dla nowicja-
tów i scholastykatów, którego redakcję 
ojciec Joseph Fabre zlecił ojcu Toussain-
towi Rambertowi, a ten wykorzystał ist-
niejące już rękopisy, którymi dyspono-
wali mistrzowie nowicjuszów142.

W ślad za wielu kapitułami superio-
rowie generalni pragnęli wydania Ratio 
Studiorum ac Vitae do użytku scholasty-
katów. Ojciec Louis Soullier w 57 nu-
merze okólnika z 26 marca 1894 roku 
pisał: „Ta praca należy do takich, któ-
rych nie wykonuje się na poczekaniu, 
a chociaż jest ona dyskutowana od bar-
dzo dawna, wydaje nam się, że jeszcze 
nic nie zrobiono”. Istotnie, trzeba bę-
dzie czekać do 1960 roku, aby ujrzeć 
ukazującą się z polecenia ojca Léona 
Deschâtelets’go Ratio studiorum, któ-
ra zapewniała zastosowanie w Zgroma-
dzeniu norm ogłoszonych w Konstytu-
cji apostolskiej Sedes Sapientiae papie-
ża Piusa XII i w Statuta generalia do-
łączonych do tej Konstytucji. Przed-
stawiając ten dokument oblacki, ojciec 
Georges Cosentino przypomina wszyst-
kie projekty tego rodzaju, począwszy od 
kapituły z roku 1879143.

Realizując 33 regułę Konstytucji 
z 1982 roku, „superior generalny z radą 
określa ogólne normy oblackiej forma-
cji”, po szerokiej konsultacji w całym 
Zgromadzeniu i dzięki współpracy wie-
lu wychowawców wypracowano doku-
ment, który został oficjalnie ogłoszony
24 marca 1984 roku przez ojca Fernan-
da Jettégo pod tytułem: Normy general-
ne formacji oblackiej. Przetłumaczony 
na wiele języków, oddaje wielkie usługi 
wychowawcom oblackim.
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W okólnikach superiorzy general-
ni dość często poruszają problem forma-
cji. Wśród nich na specjalną wzmiankę 
zasługuje list ojca Souliera zatytułowa-
ny: „Studia Misjonarzy Oblatów Maryi 
Niepokalanej”144. Jest to długi dokument 
liczący 127 stron, w którym superior ge-
neralny ukazuje w pierwszej części ko-
nieczność studium: dla zakonnika, któ-
ry powinien „w pełni posiąść znajomość 
życia duchowego”; dla kapłana, który 
„może oczywiście podawać duszom Je-
zusa Chrystusa za pomocą zrozumiałej 
formy słowa ludzkiego tylko po uprzed-
nim przyjęciu go w pewnego rodzaju 
komunii intelektualnej”; dla misjonarza, 
dla oblata, który w ślad za Założycielem 
powinien zwalczać niewiedzę wśród lu-
dzi; dla oblata pracującego na misjach 
zagranicznych. W drugiej części ojciec 
Soullier wylicza przedmioty, jakie obla-
ci powinni studiować. Są nimi najpierw 
nauki kościelne, a na pierwszym miejscu 
Pismo Święte, które „jednocześnie jest 
wielką mocą apostolatu i najskuteczniej-
szym narzędziem osobistego uświęce-
nia”. Zaleca on także studium nauk świe-
ckich oraz języków obcych, koniecznych 
dla misji i dla braterskich kontaktów w 
Zgromadzeniu. Trzecia część mówi o na-
dawaniu studium charakteru nadprzyro-
dzonego: „Niech nie będzie ani studium, 
ani wiedzy, które nie obracałyby się 
w miłowanie Boga”. Poza stylem, który 
nie jest już naszym, wytyczne tego listu 
ciągle mają swoją moc.

Przeznaczony dla wszystkich oblatów 
list ojca Deschâtelets’go „Nasze powoła-
nie i nasze życie w ścisłym zjednoczeniu 
z Maryją Niepokalaną”145 nie jest bezpo-
średnio skierowany do domów forma-
cyjnych. Sygnalizuję go tutaj, ponieważ 
był analizowany na spotkaniach wycho-
wawców i pomógł im w wykonaniu ich 
zadania146.

W czasie swego superioratu ojciec 
Jetté okazywał szczególne zatroska-
nie o dzieła związane z formacją. Dla-

tego korzystał z wszystkich okazji, aby 
wyrazić swą myśl w listach i na spot-
kaniach z wychowawcami i z młodymi 
oblatami147. Te dokumenty jak i wycią-
gi z listów superiorów generalnych cy-
towane w innych paragrafach świadczą, 
że w ślad za świętym Eugeniuszem su-
periorowie generalni są świadomi swej 
odpowiedzialności i chcą śledzić forma-
cję z bliska.

 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ RADY 
GENERALNEJ

Zdając sprawę z prac kapituły z maja 
1893 roku, na której został wybrany su-
periorem generalnym, ojciec Soulier 
w 57 numerze okólnika z 26 marca 1894 
roku składa takie oświadczenie: „Pożą-
dane jest, aby jeden z asystentów supe-
riora generalnego szczególnie zajął się 
tym, co dotyczy studiów w Zgromadze-
niu, a zwłaszcza Uniwersytetem Katoli-
ckim w Ottawie”. Faktycznie ojciec So-
ulier mianował dwóch asystentów, „jed-
nego zobowiązanego szczególnie do po-
budzania studiów wewnątrz Zgromadze-
nia; drugiego do śledzenia postępu na-
uczania w uniwersytecie ottawskim”148.

Życzenie, aby jeden z członków ad-
ministracji generalnej był odpowiedzial-
ny za formację i pomagał superiorowi 
generalnemu w tej dziedzinie, zosta-
ło podjęte przez kapitułę w roku 1947, 
która zalecała mianowanie generalne-
go dyrektora studiów. Kapituła z 1953 
roku potwierdziła tę decyzję i stworzy-
ła oficjalne stanowisko dyrektora w ad-
ministracji generalnej149. Kapituła z roku 
1966 jeszcze wzmocniła to postanowie-
nie, ustanawiając Generalny Sekretariat 
do spraw Formacji, kierowany przez wy-
specjalizowanego sekretarza, a działają-
cy pod kontrolą asystenta generalnego150. 
Ten organ nie został podtrzymany przez 
kapitułę z roku 1972, ale na kapitule 
z 1974 roku postanowiono, że asysten-
towi generalnemu odpowiedzialnemu za 



242FORMACJA

formację będzie pomagać komitet gene-
ralny, złożony przynajmniej z jednego 
oblata z każdego regionu. To postano-
wienie zostało potwierdzone przez kapi-
tułę z roku 1980 (R 34). Umożliwia to 
asystentowi generalnemu ciągły kontakt 
z dziełami formacyjnymi w całym Zgro-
madzeniu.

Celem kolegialnego podjęcia odpo-
wiedzialności członkowie rady general-
nej zorganizowali w 1978 roku syste-
matyczną wizytację domów formacyj-
nych, aby ocenić sytuację i dodać odwa-
gi tym wszystkim, którzy poświęcają się 
formacji151.

Wspomniane decyzje ustawiają tro-
skę o formację w rzędzie pierwszorzęd-
nych obowiązków superiorów general-
nych i ich rady.

 4. PRZYGOTOWANIE WYCHOWAWCÓW

Wiele razy superiorzy generalni i ka-
pituły uskarżali się na zbyt małą liczbę 
wychowawców i na brak ich odpowied-
niego przygotowania. Aby złagodzić 
ten niedostatek, ojciec Deschâtelets po-
stanowił ustanowić wspólnotę nazwa-
ną Studium Generale Superius, której 
pierwszym celem było przygotowanie 
do spełniania zadań wychowawcy. Ka-
pituła z 1953 roku bardzo szeroko oma-
wia rolę tej nowej instytucji:

a. „wszystkie nasze domy formacyj-
ne co roku powinny być reprezentowane 
w Studium przez ojców zwanych »sta-
żystami«;

b. należy po kolei grupować ojców 
stosownie do natury dzieła, jakiemu się 
poświęcają albo do jakiego ich się prze-
znacza: juniorat, nowicjat, scholastykat;

c. program studiów w tym domu 
oprócz wykładów powinien obejmować 
prace osobiste, a nawet egzaminy[...];

d. od czasu do czasu na krótki okres 
powinno się przyjmować w Studium oj-
ców oddanych innym posługom niż for-
macja młodych oblatów, dopóki Instytut 

nie będzie dysponował innymi środkami 
umożliwiającymi tym ojcom uzupełnie-
nie formacji stosownie do ich potrzeb;

e. Studium powinno także przyjmo-
wać ojców posłanych do Rzymu celem 
zdobycia stopni akademickich w uni-
wersytetach rzymskich“152.

W rzeczywistości Studium przyjmo-
wało głównie ojców, którzy uczęszcza-
li na wykłady w uniwersytetach rzym-
skich. Oprócz wykładów akademickich 
przez kilka lat program obejmował sesje 
specjalne poświęcone problemom forma-
cyjnym. Od początku nie było możliwo-
ści realizowania ambitnego planu kapi-
tuły z 1953 roku. „Nie omieszkamy jed-
nak powiedzieć, że niezależnie od obec-
nego sukcesu Studium ostateczny jego 
kształt nie został jeszcze wypracowany. 
Może ono oznaczać dwie odrębne spra-
wy: najpierw centrum spotkań, w któ-
rym w określonych okresach mogą się 
zbierać oblaci wyspecjalizowani w ta-
kim lub innym celu Instytutu [...]. Moż-
na także brać pod uwagę stałe studium, 
w którym misjonarze, profesorowie i so-
cjolodzy zbieraliby się dla przestudio-
wania ważniejszych problemów nasze-
go apostolatu, naszych dzieł i naszego 
nauczania. Ale to obecnie nie może być 
realizowane, bo na skutek okoliczności 
Studium chwilowo jest tylko rezydencją 
dla naszych studiujących kapłanów”153. 
Jest oczywiste, że podczas przygotowy-
wania kapituły z 1966 roku ojciec De-
schâtelets nie zrezygnował ze stworze-
nia ze Studium centrum promieniowa-
nia na różne dziedziny działalności154. 
Ten zamiar nie powiódł się. Po kapitu-
le z 1972 roku Studium przestało istnieć 
jako odrębna wspólnota, a ojcowie stu-
denci zamieszkali w domu generalnym 
i włączyli się możliwie jak najbardziej 
w życie wspólnoty lokalnej.

Nie znaczy to wcale, że przygotowa-
nie wychowawców przestało być przed-
miotem szczególnej troski. W czasie 
superioratu ojca Jettégo zorganizowa-
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no sześć kongresów, na których zajmo-
wano się sprawą wychowawców. Wie-
lu z nich zbierało się na miesiąc w Rzy-
mie (raz w Waszyngtonie) celem omó-
wienia doświadczeń i przestudiowania 
najlepszych sposobów pozostania wier-
nym powierzonemu zadaniu. Takie same 
kongresy, chociaż krótsze, zorganizowa-
no w wielu regionach. Te międzynaro-
dowe spotkania mają skromniejszy cha-
rakter niż Studium Generale Superius, 
ale można je łatwiej organizować. Od-
powiadają na realną potrzebę i są cenio-
ne przez uczestników.

 5. FORMACJA USTAWICZNA

We wcześniejszych Konstytucjach 
była podana dość sztywna struktura, któ-
ra podtrzymywała proces studiowania 
oraz – aby go zapewnić – wzajemną po-
moc we wspólnocie. Była nią konferen-
cja teologiczna, jaka miała się odbywać 
raz w miesiącu155. Przewidywano nawet 
inne konferencje służące wymianie po-
glądów na temat metody misjonarskiej156. 
Według pierwszej Reguły, konferencja 
teologiczna powinna odbywać się raz 
na tydzień. Ojciec Fabre przypomina 
o konieczności jej organizowania157. Co 
więcej, zamierzał polecić zredagowa-
nie przez asystenta generalnego „planu 
konferencji przystosowanych do naszej 
posługi, który – przez poważną pracę 
– mógłby każdemu być pomocny w za-
chowaniu albo zdobyciu niezbędnych 
wiadomości służących do jej doskonałe-
go wypełniania”158. Taki plan nigdy jed-
nak nie ujrzał światła dziennego.

Pierwsze lata posługi były uważa-
ne za uprzywilejowany czas, w którym 
należało zapewnić młodym ojcom uzu-
pełnienie formacji, jakiej potrzebowa-
li. W okólniku o głoszeniu kazań oj-
ciec Soullier tak mówi: „Podejmujemy 
wszelkie ofiary, aby naszym scholasty-
kom dać studia jak najsolidniejsze i jak 
najpełniejsze. [...] Ale chcemy, aby po 

przekazaniu ich w ręce prowincjałów 
i superiorów ci ostatni przestrzegali ściś-
le przepisów naszych Świętych Reguł 
i naszych kapituł generalnych: coroczne 
egzaminy, trzy lata bez zwykłej posługi 
specjalnie przeznaczone na bezpośred-
nie przygotowanie do misji, konferencje 
teologiczne i inne. Po zdobyciu koniecz-
nych podstaw wiedzy naszym obowiąz-
kiem jest poszerzanie jej przez syste-
matyczną pracę i wykorzystanie w apo-
stolskich pracach dzięki starannemu 
przygotowaniu”159. Zasady, które leżą 
u podstawy tych postanowień, są utrzy-
mane w nowych tekstach Konstytucji160, 
ale nie zachowano ścisłej struktury, któ-
ra zapewniała wprowadzenie tych zasad 
w życie.

Z powodu powojennego wrzenia 
myśli odczuwano potrzebę dania obla-
tom czasu na refleksję, aby mogli do-
kładniej określić swe życie i odnowić 
się. I znów inicjatywie ojca Deschâte-
lets’go zawdzięczamy wprowadzenie 
Rekolekcji Mazenodowskich. Mówiąc 
o propozycjach zgłoszonych na kapi-
tule z 1953 roku, przedstawia projekt 
następująco: „(te propozycje) wyraża-
ją wszystkie korzyści, jakie płynęłyby 
z dania naszym ojcom okazji do reflek-
sji przez pewien czas nad życiem ducho-
wym i apostolskim po kilku latach ży-
cia czynnego”161. Ojciec Deschâtelets 
wysyła specjalny okólnik, aby ogłosić, 
że Święta Kongregacja do spraw Zako-
nów pochwala wprowadzenie Rekolek-
cji Mazenodowskich162. Pierwsza część 
okólnika opisuje historię poprzedzającą 
ich wprowadzenie, począwszy od kapi-
tuły z 1837 roku, która już proponowała: 
„sześciomiesięczne rekolekcje w nowi-
cjacie po dziesięciu latach oblacji”. Na-
stępnie ojciec Deschâtelets przypomina 
propozycję kapituły z 1953 roku i uza-
sadnia sens nowej instytucji: „Okres 
istotnie przeznaczony na ponowne roz-
poczęcie od podstaw całego oblackiego 
życia zakonnego z dojrzałą świadomoś-



244FORMACJA

cią i z całym doświadczeniem wielu lat 
życia zakonnego i posługi oblackiej, po-
zwalający każdemu albo na pogłębienie, 
albo być może na prawdziwe rozpoczę-
cie od nowa”163. Kilka lat później ukazu-
je, jak ta instytucja funkcjonowała164. Po 
kapitule z 1972 roku powierzono ją re-
gionom i przeszła ona przez różne koleje 
losu. Dla jej ewentualnego podjęcia na 
nowo dobrze byłoby przypomnieć suge-
stie dyrektora generalnego studiów, ojca 
Amanda Reutera, przedstawione na kapi-
tule w roku 1966: „Wydaje się, że było-
by korzystne połączenie w niej odnowy 
duchowej i duszpasterskiej, co z punktu 
widzenia psychologicznego zdaje nam 
się pożądane dla owocnego doświadcze-
nia na tym poziomie”165.

Celem zapewnienia skuteczności dzia-
łania superiora generalnego i jego rady 
w tej dziedzinie, mianowano wikariusza 
generalnego odpowiedzialnym za stałą 
formację, począwszy od pierwszej se-
sji po kapitule z 1974 roku166. Ten zaś 
ustanowił „sieć osób mogących pomóc 
prowincjom w ustawicznej formacji ob-
latów. Ta sieć usiłuje odpowiedzieć na 
potrzebę wymiany i wzajemnej pomo-
cy w całym Zgromadzeniu bez koniecz-
ności tworzenia nowej struktury oficjal-
nej. Jest to też zachętą do zwracania 
się do wszystkich osób kompetentnych 
z prośbą o współpracę w ustawicznej 
formacji”167. Łącznikiem między człon-
kami sieci był biuletyn.

Oprócz tej pracy angażującej wszyst-
kie prowincje, ojciec Jetté polecił zorga-
nizować różne spotkania międzynaro-
dowe. Wychodząc z zasady wyrażonej 
w regule 70: „Jeśli to konieczne, obla-
towi powołanemu do spełniania nowego 
zadania zapewni się stosowne przygo-
towanie”, zaofiarował wychowawcom
wiele sesji – była już o tym mowa. Za-
ofiarował również sesje nowo mianowa-
nym prowincjałom, aby im pomóc ob-
jąć funkcję w najlepszych warunkach168. 
Również pod wpływem ojca Jettégo zor-

ganizowano dwa ważne kongresy. Je-
den na temat charyzmatu Założyciela169, 
a drugi o oblatach i ewangelizacji170. 
Jeszcze inny kongres, któremu patrono-
wała administracja generalna, odbył się 
w sierpniu 1982 roku w Ottawie. Jego 
celem było przestudiowanie zagadnienia 
ewangelizacji w społeczności zeświec-
czonej.

 6. FORMACJA BRACI

Troskę o zakonną i zawodową for-
mację braci można dostrzec w całej hi-
storii Zgromadzenia. W sprawozdaniu 
na kapitule z 1904 roku ojciec Cassien 
Augier bardzo słusznie zauważa:„Jeśli 
wiedza zawodowa daje nikłe owoce, 
gdy nie wiąże się z dobrą wolą, to do-
bra wola bez wykształcenia zawodo-
wego jest niemal jałowa”171. Nieco da-
lej oświadcza: „Bracia wypełnią swe 
zadanie bardzo niedoskonale, jeśli nie 
będą oświeceni z nadprzyrodzone-
go punktu widzenia”172. Ta troska znaj-
dowała konkretny wyraz w dawnych 
Konstytucjach173, powierzających usta-
wiczną formację braci prefektowi du-
chownemu, który miał ich zbierać raz 
w tygodniu i towarzyszyć każdemu 
osobiście. Prowincje bogate w powoła-
nia braci organizowały dla braci forma-
cję duchową i techniczną ze szczególną 
starannością. Ojciec Deschâtelets zda-
jąc sprawę z drugiej nadzwyczajnej rady 
generalnej, mógł powiedzieć: „Obecnie 
istnieją szkoły lub domy wyspecjalizo-
wane w stałej formacji braci w dwunastu 
prowincjach”174

Wraz ze zmianami w mentalności 
odczuwano potrzebę możliwie jak naj-
większego złagodzenia różnic między 
ojcami i braćmi. Dlatego w sprawozda-
niu na kapitule z 1959 roku ojciec gene-
rał tak rozpoczyna paragraf o braciach: 
„Do tej pory mało mówiliśmy o naszych 
drogich braciach. Zrobiliśmy to świado-
mie: utożsamiają się oni do tego stopnia 
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z naszym życiem oblackim i tak są w nie 
włączeni, że nie powinniśmy robić roz-
różnień wówczas, gdy mówimy o Zgro-
madzeniu w ogólności, co tutaj jest na-
szym celem”175. Ale pozostaje prawdą, 
że bracia, tak jak każdy oblat, mają pra-
wo do solidnej formacji we wszystkich 
dziedzinach. To zagadnienie właśnie oj-
ciec Deschâtelets rozwija w dalszym 
ciągu sprawozdania. Na to samo nale-
ga również w przemówieniu na otwarcie 
kapituły z 1966 roku176. Napisał nawet 
na ten temat specjalny okólnik, w któ-
rym komentuje dotyczące braci artykuły 
Konstytucji177.

Dlatego właśnie, że chciał uznać 
i uszanować zmianę mentalności, i dla-
tego, że zależało mu na utrzymaniu so-
lidnej formacji braci, ojciec Jetté zwołał 
dla nich specjalny kongres. Odbył się on 
w sierpniu i wrześniu 1985 roku w Rzy-
mie i został zorganizowany przez sa-
mych braci178.

Konkludując, możemy przypomnieć 
wskazówki ojca Jettégo na kapitule 
z 1986 roku: „Szanować i popierać po-
wołanie brata oblata we właściwej mu 
specyfice. Znieść wszystkie niekoniecz-
ne różnice między ojcami i braćmi w ży-
ciu wspólnym, na poziomie zakonnym 
i ludzkim. Zapewnić poważną formację 
doktrynalną i duchową oraz odpowied-
nią formację zawodową”179.

 7. NARZĘDZIA PRACY W SŁUŻBIE FOR-
MACJI

Mówiliśmy już o dokumentach wy-
danych przez superiorów generalnych 
z radą. Warto przypomnieć także inne 
inicjatywy.

Oblaci piszą czasem o Założycielu 
i jego duchowości albo o Zgromadzeniu 
bardziej z dobrą wolą niż kompetencją. 
Wobec obfitości takiej literatury kapituła
z 1947 roku czuła potrzebę zapewnienia 
rzetelnych studiów historycznych oraz 
duchowych i wyraziła życzenie stworze-

nia w Rzymie Instytutu Historycznego 
złożonego z oblatów przygotowanych 
naukowo w różnych uniwersytetach180. 
Instytut ten nigdy nie ujrzał światła 
dziennego, ale życzenie kapituły nie po-
zostało martwą literą. Pewna liczba ob-
latów wyspecjalizowała się w teologii 
duchowości i w historii Kościoła. Dzię-
ki ich badaniom mamy sporo prac i war-
tościowych studiów, które stanowią ko-
palnię informacji dotyczących formacji 
specyficznie oblackiej. Między innymi 
można zacytować Archives d’histoire 
oblate wydane pod kierunkiem ojców 
Maurice’a Gilberta i Gastona Carrière’a 
(w wydawnictwie Études oblates, Otta-
wa), przegląd „Études oblates”, który 
od 1974 roku wychodzi jako „Vie Obla-
te Life” (w tym samym wydawnictwie), 
„Quaderni di Vermicino” wydawane 
przez scholastykat prowincji włoskiej.

Wobec sporów teologicznych i wa-
hań, jakie mnożyły się po Soborze, su-
perior generalny czuł potrzebę otocze-
nia się teologami celem uzyskania po-
rad w sprawach dotyczących życia 
oblackiego181. Dlatego wezwał do domu 
generalnego dwóch ojców, a w sześciu 
regionach utworzono centra badań. Ten 
organ miał trudności w znalezieniu me-
tody pracy i po kapitule z 1972 roku 
przestał istnieć.

Idąc w tym samym kierunku, na mię-
dzykapitulnym spotkaniu w maju 1978 
roku wystąpiono z nową inicjatywą. 
„Ojciec Gilles Cazabon, prowincjał ka-
nadyjskiej prowincji Świętego Józefa, 
zaproponował powołanie wolnej gru-
py oblatów pragnących dzielić się swy-
mi badaniami i refleksjami nad histo-
rią, duchowością i aktualnym życiem 
Zgromadzenia”182. Propozycja ta, żywo 
poparta przez wszystkich uczestników, 
została zrealizowana 14 września 1982 
roku183 na kongresie poświęconym ob-
latom i ewangelizacji, w czasie którego 
powołano do istnienia „Stowarzyszenie 
do spraw Studiów i Badań Oblackich”. 
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Statut został oficjalnie zatwierdzony na
plenarnej sesji rady generalnej z listo-
pada i grudnia 1982 roku184. Prace tego 
Stowarzyszenia będą pomocą dla do-
mów formacyjnych.

Kapituła z 1947 roku zleciła także 
superiorowi generalnemu troskę o wy-
danie pism wyjaśniających naszą histo-
rię: „Nadszedł czas przede wszystkim 
naukowego porównania źródeł tej hi-
storii i ich opublikowania po to, aby je 
udostępnić wszystkim badaczom”185. 
Pierwszy zbiór tekstów został wydany 
w „Missions” i wydrukowany osobno 
dzięki staraniom ojca Paula-Émila Du-
vala. Zdając sprawę z tej pracy na ka-
pitule z 1953 roku ojciec Deschâtelets 
zauważa: „Czy nie byłoby lepiej zare-
zerwować »Missions« na wydarzenia 
nowsze i zorganizować osobne wydanie 
seryjne”186.

Odpowiedzieć na to życzenie przy-
padnie ojcu Jettému. Pod jego wpły-
wem ojciec Yvon Beaudoin w pierwszej 
serii szesnastu woluminów „Écrits ob-
lats” opublikował już listy naszego Za-
łożyciela do oblatów oraz do Świętej 
Kongregacji i do Dzieła Rozkrzewienia 
Wiary, jego pisma duchowe i początki 
dziennika. W dalszym ciągu publikuje 
się inne teksty. W rękach wychowaw-
ców oblackich ten zbiór jest narzędziem 
o dużej wartości.

 8. ZAKOŃCZENIE

Przeglądając historię formacji obla-
tów, widzieliśmy, jak powstawały i roz-
wijały się wszelkiego rodzaju inicjatywy 
rodzące się z potrzeb rzetelnego wycho-
wania. Niektóre z nich przetrwały, inne 
porzucono. Ożywiał te przedsięwzięcia 
duch świętego Eugeniusza z czasów, gdy 
zakładał Instytut: odpowiedzieć na we-
zwanie Kościoła i w tym celu „uformo-
wać [...] mężów apostolskich, głęboko 
przeświadczonych o konieczności włas-
nej przemiany, którzy ze wszystkich sił 

pracowaliby nad nawróceniem innych” 
(Przedmowa). Metoda, jak za czasów 
Założyciela, jest wciąż taka sama: naśla-
dować Chrystusa w formacji Apostołów 
(zob. K 45).
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Na samym początku tej pracy na te-
mat gorliwości pojawiły się trudności 
związane zarówno z rozumieniem tego 
określenia, jak i z dostępnością do źródeł. 
Wybrałem to, co uważałem za najwyraź-
niejsze, zdając sobie sprawę, że współ-
czesna literatura na temat duchowości 
nie określa jednoznacznie tego pojęcia. 
Słownik duchowości mówi o niej tak: 
„We współczesnym języku francuskim 
słowo »zazdrość« jest określeniem grze-
chu głównego. »Gorliwość« natomiast 
wiąże się raczej z żarliwością” (Diction-
naire de spiritualité, t. 5, kol. 204-220). 
Znaczenie tych słów ulega jednak zmia-
nom. Widać to już w literaturze na temat 
duchowości z XVII wieku. Gorliwość 
i żarliwość są określane jako „zapał”; ale 
żarliwość występuje we wnętrzu, w ser-
cu; jest raczej uczuciem, podczas gdy 
gorliwość znajduje się, albo raczej oży-
wia czynną inteligencję; wyraża się ona 
w poświęceniu, w troskliwości, w usłuż-
ności i w wierności.

„To rozróżnienie występuje wyraź-
nie na przykład u świętego Franciszka 
Salezego: gorliwość jest przymiotem 
działania, »życia pobożnego«. Nawet 
jeśli »gorliwość jest zapałem rozpalo-
nym przez miłość«, »odnosi się do chę-
ci usunięcia, oddalenia albo odwrócenia 
tego, co przeciwstawia się umiłowanej 
sprawie«1. 

Ten tekst pozwala przypuszczać, że 
użycie słowa „gorliwość” przez bisku-
pa de Mazenoda i w tradycji oblackiej 
będzie zbliżone do tego, co o nim mówi 
Franciszek Salezy. Znajdziemy je w 37 
artykule Konstytucji z 1982 roku, w te-
stamencie Założyciela, jaki tradycja ob-
lacka zachowała aż do dziś. Ten tekst 
każe powiedzieć ojcu Fernandowi Jetté-
mu w komentarzu do Konstytucji i Re-
guł: „[...] artykuł odsyła nas do testa-
mentu naszego Założyciela: miłość jest 
w centrum naszego życia, to braterska 
miłość powinna »podtrzymywać gor-
liwość każdego«. »Zachowujcie mię-
dzy sobą miłość, miłość, miłość, a na 
zewnątrz gorliwość o zbawienie dusz«. 
W tym przede wszystkim zawiera się 
nasz zasadniczy duch. W Kościele oblat 
jest mężem miłości, mężem, którego mi-
łość wypełnia całe życie”2.

 I. STAŁE TWIERDZENIE ZAŁOŻY-
CIELA

U Założyciela słowo gorliwość trzeba 
rozumieć w znaczeniu charakterystycz-
nym dla duchowości jego epoki. Zwróć-
my jednak od razu uwagę na to, że dla 
niego gorliwość jest wyrazem rozpalonej 
miłości i braterskiego umiłowania. To nie 
przypadkiem więc w zasadniczym tek-

GORLIWOŚĆ

SPIS TREŚCI: I. Stałe twierdzenie Założyciela: 1. Mąż wielkiego pragnienia i gorliwości; 
2. Mąż, którego misję inspiruje Duch Święty; 3. Gorliwość, która ma źródło w oblacji; 
4. Mąż, którego gorliwość wysyła na misję; 5. Gorliwość i duch mocy kroczą razem. 
II. Gorliwość w Konstytucjach i Regułach: 1. Przedmowa; 2. Konstytucje i Reguły. 
III. Gorliwość według superiorów generalnych: 1. Ojciec Joseph Fabre, 1861-1892; 
2. Ojciec Louis Soulier, 1893-1897; 3. Ojciec Cassien Augier, 1898-1906; 4. Biskup 
Augustin Dontenwill, 1908-1931; 5. Ojciec Léo Deschâtelets, 1947-1972; 6. Ojciec 
Fernand Jetté, 1974-1986; 7. Ojciec Marcello Zago, 1986-1998. IV. Kilka wniosków.
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ście Przedmowy gorliwość znajduje się 
w centrum oblackiego powołania.

Z całości opublikowanych listów i 
pism duchowych Eugeniusza de Maze-
noda możemy wybrać kilka wyrażeń, 
które posłużą do dość precyzyjnego opi-
su rozwoju jego pojęcia gorliwości apo-
stolskiej.

 1. MĄŻ WIELKIEGO PRAGNIENIA I GOR-
LIWOŚCI

Eugeniusz de Mazenod miał stałe 
pragnienie spełniania woli Bożej i słu-
żenia Kościołowi, co zaowocuje strona-
mi, które jeszcze dziś są dla nas natchnie-
niem: „Ten, kto zechce być jednym z nas, 
musi pałać pragnieniem własnej dosko-
nałości, płonąć miłością względem na-
szego Pana Jezusa Chrystusa i Jego Koś-
cioła oraz żarliwą gorliwością o zbawie-
nie dusz”3.

W akcie wizytacyjnym domu w Lu-
mières Założyciel wyraża ogromną ra-
dość z tego, że w tej wspólnocie widział 
harmonię życia oblackiego: „Nie uwa-
żalibyśmy za konieczne redagowania 
formalnego aktu wizytacyjnego z oka-
zji naszego pobytu w Lumières, gdyby 
nie wydawało się nam pożyteczne wpi-
sanie do tej księgi nadzwyczajnego za-
dowolenia, jakiego doznaliśmy na wi-
dok tej wspólnoty, w której panuje po-
kój, miłość i najdoskonalsza obowiązko-
wość. [...] Stwierdziliśmy, że służy się 
tam Bogu jak można najlepiej, że panuje 
wzajemna miłość braterska, że wszyst-
kie serca tak są zjednoczone, iż nigdy 
nie dochodzi do najmniejszych niesna-
sek, że każdy żyje szczęśliwy, dokładnie 
przestrzegając świętych Reguł Instytutu, 
że potrafi się pogodzić gorliwość, jaką 
trzeba rozwijać na misjach i w czasie 
napływu pielgrzymów, z siedzącą pracą 
związaną ze studium w czasie odosob-
nienia, z którego tutaj można się cieszyć 
bardziej niż gdzie indziej. Słowem, czu-
je się tam całą wartość swego powołania 

i potrafi się za nie dziękować Bogu”4.

 2. MĄŻ, KTÓREGO MISJĘ INSPIRUJE 
DUCH ŚWIĘTY

Eugeniusz odpowiadał jako czło-
wiek praktyczny, bez budowania teorii. 
W nim żarliwość apostolska miała tylko 
odwagę chcieć najpierw być świętym po 
to, aby jego gorliwość była odblaskiem 
chwały Bożej.

W Mélanges historiques (Rozmaitości 
historyczne) biskup Jacques Jeancard tak 
mówi o gorliwości dostrzeganej u Zało-
życiela: „[...] myślał tylko o poświęce-
niu się bez zastrzeżeń służbie duszom 
najbardziej opuszczonym, a szczegól-
nie ubogim; [...] podobnie jak prawie 
wszyscy święci, którymi Bóg posłużył 
się w swoich planach jako narzędziami, 
Założyciel oblatów przykładając rękę do 
dzieła, był daleki od poznania całej roz-
ciągłości swej misji. Bynajmniej nie wy-
pełniał szerokiego planu, z góry opra-
cowanego we wszystkich szczegółach. 
Plan, którego był wykonawcą, bardziej 
przychodził z wysoka niż z pomysłu 
czysto ludzkiego. Był mu podpowiada-
ny i w pewien sposób objawiany, w mia-
rę jak okoliczności otwierały przed jego 
gorliwością nowy horyzont. Pan, który 
go prowadził, pozwalał mu widzieć tyl-
ko to, co miał robić w danym momencie, 
i wynagradzał mu jego żarliwą miłość 
do Kościoła i jego poświęcenie dla zba-
wienia dusz, odkrywając przed nim taką 
przestrzeń, jaką miał przebyć, aby zro-
bić dalszy postęp w wypełnianiu dzieła, 
które mu przypadło w udziale”5.

 3. GORLIWOŚĆ, KTÓRA MA ŹRÓDŁO 
W OBLACJI

List Założyciela do ojca Jeana-
Baptiste’a Honorata pozwala nam pojąć, 
dlaczego gorliwość stanowi część ca-
łego życia i staje się odpowiedzią, jaką 
całą osobą daje ten, kto żyje duchem ob-



253 GORLIWOŚĆ

lacji: „Co chcę ukazać przez tę refleksję?
To, że trzeba, abyście byli bardzo godni 
waszego powołania, żebyście byli mę-
żami naprawdę apostolskimi, oddanymi 
służbie Kościołowi, pełnymi gorliwości 
o zbawienie dusz, a przede wszystkim 
świętymi dla siebie samych i względem 
swych braci”6.

Do ojca Andréa-M. Sumiena i do 
oblatów z Aix pisze: „Wiecie, że je-
steście nadzieją naszego Stowarzysze-
nia. Osądźcie więc moje szczęście, gdy 
myślę o was kroczących drogami Pań-
skimi, pełnych zapału dla dobra, pło-
nących świętą gorliwością o zbawienie 
dusz, oddanych Kościołowi, pogardzają-
cych i depczących wszystko, co odciąga 
od doskonałości i naraża zbawienie na 
niebezpieczeństwo”7.

 4. MĄŻ, KTÓREGO GORLIWOŚĆ WYSYŁA 
NA MISJĘ

Gorliwość oznacza także posłanie 
z misją albo też zapał, który prowadzi 
misjonarzy na misję. Założyciel troszczy 
się jednak też o ich zdrowie i o podejmo-
wany przez nich wysiłek.

Gorliwość misjonarzy znad Czerwo-
nej Rzeki musi również wiązać się z wła-
dzą miejscowego biskupa: „Nie potrafię
dość mocno zalecać wam, moi najdroż-
si synowie, poszanowania władzy tego, 
któremu Bóg zlecił duchowe zarządza-
nie terenem, na którym rozwijacie swoją 
gorliwość. Gratulujcie sobie, że jest on 
także waszym legalnym przełożonym. 
Dzięki temu wasze posłuszeństwo po-
siada podwójną sankcję”8.

„Proszę (Jezusa Chrystusa), aby was 
utrzymał w świętej pokorze wśród cu-
dów gorliwości, umartwienia i miłości, 
jakich tak często możecie dokonywać 
w czasie mozolnej posługi”9.

Ojcu Hippolyte’owi Courtèsowi przy-
pomni o roztropności, aby przyhamować 
zbyt żarliwą gorliwość: „Na Boga, niech 
się Ojciec nie wyczerpuje. Jak Ojciec 

będzie głosił misję w Rognes, jeśli Oj-
ciec zabija się w Istres? Musicie nawza-
jem czuwać nad sobą. Wydaje mi się, że 
Ojciec nic sobie z tego nie robi. Jest to 
wielka odpowiedzialność, jaką Ojciec 
bierze na siebie. Dlatego mogę tylko 
Ojcu przypomnieć Ojca obowiązek. Gor-
liwość jest chwalebna tylko wówczas, 
gdy jest łagodzona roztropnością”10.

 5. GORLIWOŚĆ I DUCH MOCY KROCZĄ 
RAZEM

W podanej poniżej refleksji Założy-
ciel zwraca się do scholastyka Bernarda 
z okazji jego święceń diakonatu. Poucza 
go, że gorliwość wiąże się z duchem 
mocy otrzymanym wraz z diakonatem 
dla życia osobistego i dla posługi, jaką 
będzie spełniał: „Niech w tych szczęśli-
wych chwilach twoje serce działa, niech 
się rozpala, niech się oczyszcza. Gorli-
wość jest cechą charakterystyczną dia-
kona. Otrzymał on ducha mocy najpierw 
dla siebie, dla własnego uświęcenia i dla 
doskonałości swej duszy, a następnie 
po to, aby zwalczać nieprzyjaciół Boga 
i odpierać szatana z tą nadprzyrodzoną 
mocą, która przychodzi z góry”11.

Z tych kilku cytatów można wywnio-
skować, że u Założyciela gorliwość jest 
zakorzeniona w oblacji. Przeżywa się ją 
w braterskiej miłości. Jest ona też du-
chem, który ożywia życie misjonarskie. 
Wszystko jednak powinno służyć chwa-
le Bożej, której odblaskiem jest apostol-
ska gorliwość.

 II. GORLIWOŚĆ W KONSTYTU-
CJACH I REGUŁACH

O gorliwości mówią Konstytucje i 
Reguły traktowane jako całość. Naj-
pierw całą żarliwość Założyciela w tro-
sce o Kościół i o ubogich odnajdujemy 
w Przedmowie. Tekst Konstytucji na ten 
temat rzuci jeszcze więcej światła.
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„Jaki może być bardziej wzniosły cel 
niż cel ich Instytutu?! Ich Założycielem 
jest Jezus Chrystus, Syn Boga samego; 
ich pierwszymi ojcami – Apostołowie. 
Są oni powołani, aby być współpracow-
nikami Zbawiciela, współodkupicielami 
rodzaju ludzkiego; choć obecnie z uwa-
gi na zbyt szczupłą ich liczbę oraz bar-
dziej naglące potrzeby otaczającego ich 
ludu muszą na razie ograniczyć swą 
gorliwość do ubogich naszych wiosek 
i miast, to jednak ich ambicje powinny 
ogarniać świętymi pragnieniami rozleg-
ły obszar całej ziemi”12.

 1. PRZEDMOWA

Przedmowa w imieniu Kościoła, wspa-
niałego dziedzictwa Zbawiciela, znajdują-
cego się w trudnościach i spustoszonego, 
zwraca się z potrójnym apelem:

a. „o gorliwych kapłanów, [...] sło-
wem – mężów apostolskich”.

„Przedmowa jest napisana w pło-
miennym stylu kogoś, kto kocha i gwał-
townie protestuje. [...] Ta gwałtowność 
jest zrozumiała u człowieka, który od-
krył miłość Bożą i nie może znieść tego, 
żeby była ona nieznana. Nie można od 
niego żądać subtelności wyważone-
go sądu. Z taką samą pasją zwraca się 
w apelu do swych towarzyszy: »kapła-
nów gorliwych, bezinteresownych...«, 
»stać się świętymi... stale odnawiać 
się...«, »walczyć aż do ostatniego tchu«, 
»Nihil linquendum inausum«: nie cofać 
się przed niczym. Bez półśrodków”13.

b. o kapłanów „pełnych zapału, go-
towych poświęcić całe mienie, zdolno-
ści, wypoczynek, osobę i życie miłości 
do Jezusa Chrystusa, na służbę Kościo-
łowi i dla uświęcenia bliźniego”.

Słyszeliśmy w naszych czasach tak 
samo porywający apel, rzucony zakon-
nikom przez papieża Pawła VI w jego 
egzorcie apostolskiej o ewangelizacji14.

c. „o kapłanów poświęcających się 
wszelkim zbożnym dziełom”.

W uwagach o wydaleniu ze Zgro-
madzenia zawarte są twierdzenia, któ-
re wskazują na powiązanie przez Za-
łożyciela miłości z gorliwością. Jest 
w nich mowa o wydaleniach z powo-
du trudności życia we wspólnocie oraz 
z powodu braku gorliwości: „Całkowi-
ty brak gorliwości istotnej dla naszego 
Zgromadzenia”15.

 2. KONSTYTUCJE I REGUŁY

Nasza refleksja będzie się opierać na
Konstytucjach i Regułach z 1982 roku 
po to, aby w nich odkryć znaczenie 
i konieczność gorliwości apostolskiej w 
Zgromadzeniu. Przeglądając ich tekst, 
zauważymy, że interesujący nas temat 
został w nich ujęty harmonijnie. Przy 
okazji posłużymy się doskonałym ko-
mentarzem ojca Fernanda Jettégo.

„Ich apostolski zapał ma wsparcie 
w bezwarunkowym darze ich oblacji, 
w oblacji nieustannie odnawianej w odpo-
wiedzi na wymogi posłannictwa” (K 2).

„W tej »sequela Christi« albo właś-
ciwym oblatowi życiu w zjednoczeniu 
z Chrystusem artykuł nalega na dwie 
cnoty istotne dla misjonarza i charakte-
rystyczne dla duchowego nauczania Eu-
geniusza de Mazenoda: na posłuszeń-
stwo i apostolską gorliwość. „Chcą być 
posłuszni Ojcu nawet aż do śmierci i od-
dają się służbie Ludowi Bożemu z bez-
interesowną miłością”. Jak Chrystus, 
oblat będzie mężem posłusznym woli 
Bożej we wszystkim, nawet aż do ofia-
ry ze swego życia. Będzie też odznaczał 
się płomienną i w pełni bezinteresowną 
gorliwością apostolską”16.

„Uczestnicząc w niej (Eucharystii) 
całym swym jestestwem, ofiarują sa-
mych siebie wespół z Chrystusem Zba-
wicielem. W misterium współdziałania 
z Nim dostępują odnowienia, zacieśniają 
więzy swej apostolskiej wspólnoty i po-
szerzają horyzonty gorliwości do granic 
świata” (K 33).
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W Eucharystii, miejscu spotkania Za-
łożyciela z wszystkimi oblatami, kształ-
tuje się zasada misjonarskiego życia obla-
ta: tworzyć więzy wspólnoty i stawać się 
mężami, których gorliwość rozciąga się 
aż po krańce świata.

„Gorliwość każdego powinna być 
podtrzymywana przez miłość braterską. 
Domaga się tego wierność wobec testa-
mentu Założyciela: »Zachowujcie między 
sobą miłość, miłość, miłość, a na zewnątrz 
gorliwość o zbawienie dusz«” (K 37).

Testament Założyciela opiera zasad-
niczego ducha naszego powołania na 
miłości i gorliwości. Można zauważyć 
ustawiczną troskę o zjednoczenie życia 
oblata i wspólnoty apostolskiej na pod-
stawie miłości i gorliwości. Oczywiście, 
dla nas, oblatów, gorliwość musi zawsze 
być połączona z miłością.

„Jezus osobiście uformował uczniów, 
których wybrał i wprowadził w tajemni-
cę Królestwa Bożego (Mk 4, 11). Aby ich 
przygotować do posłannictwa, włączył 
ich do swej posługi; aby umocnić ich za-
pał, posłał im swego Ducha” (K 45).

Jeszcze raz uderza tu chęć połącze-
nia miłości i gorliwości. W centrum for-
macji umieszcza się wzór oparty na sa-
mym Jezusie. To On wybiera, formuje 
i posyła Ducha Świętego, aby umocnić 
gorliwość swych uczniów.

„Wspólnoty miejscowe są, poza wy-
jątkami, zgrupowane w prowincje lub 
wiceprowincje, które żyją i rozwija-
ją właściwą im gorliwość apostolską, 
współpracując z Kościołami lokalnymi 
i utrzymując kontakt z innymi prowin-
cjami, zwłaszcza w tym samym regio-
nie” (K 76).

Ten sam dynamizm występuje we 
wspólnocie lokalnej. Mimo że apostol-
ska gorliwość w każdej prowincji nabie-
ra specjalnego i właściwego sobie cha-
rakteru, podstawą dzieła misyjnego po-
zostaje więź współpracy.

„Superior generalny jest żywą wię-
zią jedności w Zgromadzeniu. Przykła-

dem swego życia, gorliwością apostol-
ską i miłością ku wszystkim będzie bu-
dził życie wiary i miłości we wspólno-
tach, by coraz wielkoduszniej odpowia-
dały na potrzeby Kościoła” (K 112).

I znów na szczycie Zgromadzenia 
daje się świadectwo miłości i gorliwo-
ści. Charakterystyczną cechą życia su-
periora generalnego jest łączenie apo-
stolskiej gorliwości i miłości dla wszyst-
kich. Staje się oczywiste, że w chwilach 
ważnych dla Zgromadzenia zawsze po-
jawiają się słowa Założyciela: miłość 
i apostolska gorliwość.

We wszystkich Konstytucjach waż-
ne momenty życia oblata są przepojo-
ne duchem Założyciela. Można go zna-
leźć w pierwszych liniach charyzmatu, 
w centrum zarówno życia i działania, 
jak i apostolskiej wspólnoty, w pierw-
szej formacji jak i w dynamizmie miej-
scowej wspólnoty, a wreszcie w osobie 
superiora generalnego.

 III. GORLIWOŚĆ WEDŁUG 
SUPERIORÓW GENERALNYCH

Głównymi źródłami służącymi do 
prześledzenia rozwoju miłości i gorli-
wości w ujęciu superiorów generalnych 
są okólniki administracyjne i niektóre 
pisma bardziej opracowane, zwłaszcza 
ojców Deschâtelets’go, Jettégo i Zago.

 1. OJCIEC JOSEPH FABRE, 1861-1892

Jednym z rysów cechujących genera-
lat ojca Fabre’a, który trwał trzydzieści 
jeden lat, było możliwie jak największe 
utrzymanie ducha Założyciela, którego 
był pierwszym następcą: „[...] a ponie-
waż nie możemy do was mówić z autory-
tetem i gorliwością, z jaką on sam do nas 
przemawiał, będziemy się starali przynaj-
mniej ożywiać was jego duchem”17.

„Bądźmy na zewnątrz misjonarza-
mi gorliwymi i oddanymi, w naszych 
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wspólnotach bądźmy oblatami płomien-
nymi, przepełnionymi wzajemną miłoś-
cią. Osądzajmy się z pobłażliwością, ko-
chajmy się całym sercem, we wszystkich 
wzajemnych relacjach bądźmy prawdzi-
wymi braćmi. Bądźmy wszędzie i za-
wsze rozpoznawalni po tym znaku”18.

U ojca Fabre’a zauważa się przesu-
nięcie gorliwości z zewnątrz do wnętrza 
wspólnoty: „Gorliwość, jaką przykłada-
my do ich (naszych świętych Reguł) za-
chowania z miłością i dokładnością, bę-
dzie miarą gorliwości, jaką będziemy 
stosowali do naszego uświęcenia”19.

„Łączmy się w świętej gorliwości, 
aby utrzymać wśród nas zakonnego du-
cha, którego nasz czcigodny Ojciec nam 
przekazał, a którego nasi dawni ojcowie 
umieli tak dobrze przyjąć i zachować”20.

 2. OJCIEC LOUIS SOULLIER, 1893-1897

Podamy kilka wypowiedzi z tego 
krótkiego okresu. Nie są one wystarcza-
jące do stwierdzenia, że oznaczają nowy 
sposób widzenia gorliwości. Wydaje się, 
że ojciec Soullier używa tego określe-
nia bez zbytniego oddalania się od Za-
łożyciela. Gorliwość u niego skłania się 
do zwracania się ku wnętrzu wspólnoty: 
„[...] odpowiedzieć na zaufanie Stolicy 
Apostolskiej przez zdwojenie gorliwo-
ści o uświęcenie dusz i zapału do włas-
nego uświęcenia”21.

„Podwójmy gorliwość i roztrop-
ność w naszych dziełach zewnętrznych 
[...]”22.

 3. OJCIEC CASSIEN AUGIER, 
1898-1906

U ojca Augiera czuje się pragnie-
nie utrzymania jednocześnie apostol-
skiej gorliwości i gorliwości wewnątrz 
wspólnoty. Wydaje się, że w jego twier-
dzenia wkrada się zamęt albo przynaj-
mniej wahanie. Nalega on natomiast na 
bezgraniczny dar z siebie: gorliwość bę-

dzie czasem dochodziła aż do wyczer-
pania sił.

„Nie zawiedźmy tego oczekiwania; 
bądźmy w oczach wszystkich nie tyl-
ko mężami gorliwymi, lecz także męża-
mi modlitwy. Dzięki temu nasze oddzia-
ływanie na dusze będzie tylko bardziej 
skuteczne”23.

„[...] poświęcamy nasze ćwiczenia 
na rzecz tego, co nazywamy wymoga-
mi posługi [...]. Przyozdabiamy to pięk-
ną nazwą gorliwości, ale często na dnie 
naszego sumienia głos Boży podpowia-
da nam słowo mniej pochlebne, lecz bar-
dziej prawdziwe: lekceważenie, ducho-
we lenistwo”24.

„Niech wasze myśli będą wzniosłe, 
wasze postanowienia wyższe, a wasza 
gorliwość niezmordowana dla chwały 
Bożej i rozszerzenia Jego Królestwa”25.

„Istnieje ponadto zawsze żywy i go-
rący płomień gorliwości, która daje się 
i rozdaje bez liczenia, gorliwość, która 
czasem posuwa się aż do przedwczesne-
go wyczerpania sił fizycznych”26.

 4. BISKUP AUGUSTIN DONTENWILL, 
1908-1931

U biskupa Dontenwilla gorliwość 
odzyskuje prawdziwe znaczenie, którym 
jest pójście do najbardziej opuszczo-
nych, i swoje głębokie korzenie, które 
zawarte są w zakonnym duchu i w wier-
ności Konstytucjom.

„Ta cała suma gorliwości jest możli-
wa [...] tylko dlatego, że poświęcenie na-
szych drogich misjonarzy zawsze czer-
pało natchnienie z właściwego nam naj-
czystszego ducha zakonnego i że wier-
ność naszym świętym Regułom pozo-
stała charakterystyczną cechą życia ob-
latów na Cejlonie”27.

Biskup zestawia następnie gorliwość 
w życiu oblata z gorliwością naszego Pana 
w czasie Jego publicznej posługi. Jest to 
już cecha charakterystyczna, która jest 
związana z apostolską wspólnotą oblacką.
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Biskup cytuje okólnik Założycie-
la z 17 lutego 1853 roku: „W naszych 
początkach wszystko było więc małe 
i pokorne z wyjątkiem tego, że byliśmy 
ożywieni wielkim współczuciem dla 
dusz najbardziej opuszczonych i wiel-
ką gorliwością poświęcenia się, za wzo-
rem Chrystusa, ewangelizacji ubogich 
[...]”. Biskup Dontenwill tak pisze dalej: 
„Gorliwość dla stowarzyszeń zakonnych 
jest zasadą żywotności ciągle rosnącej – 
użyjmy tego słowa – przez powszech-
ność i nieśmiertelność”. 

„Gorliwość ojca de Mazenoda i jego 
uczniów musiała być tym bardziej płod-
na i błogosławiona, że żywiej odtwarza-
ła gorliwość, jakiej przykład dał dwuna-
stu Apostołom nasz Pan w czasie pub-
licznego posługiwania”28.

Wreszcie odnajduje się u niego 
wzmiankę o Dziewicy jako o przyczy-
nie postępu misjonarskiego: „Do tych 
dwóch pierwszych przyczyn postępu: 
do gorliwości o dusze i do apostoło-
wania wśród ubogich, nasz Założyciel 
dodał trzecią: matczyną opiekę Maryi 
[...]”29.

 5. OJCIEC LÉO DESCHÂTELETS, 
1947-1972

Zarówno w słowie i w piśmie, jak 
i w działaniu ojciec Deschâtelets był 
mężem gorliwości. Jego superiorat ce-
chowało ustawiczne poszukiwanie jed-
ności i sposobu oczyszczenia powołania 
oblata. W okólniku o Naszym powoła-
niu i naszym życiu w ścisłym zjednocze-
niu z Maryją Niepokalaną wykazuje po-
głębioną znajomość Założyciela i wolę 
jedności życia, która znajdzie wyraz 
w określeniu oblata.

Przytaczam tylko stronę opisują-
cą męża apostolskiej gorliwości, jakim 
jest oblat. Powinniśmy jednak przeczy-
tać cały okólnik, bo znajduje się w nim 
duch i gorliwość występujące w całym 
okresie od 1951 do 1972 roku.

„Według wzoru opisanego przez Re-
gułę mąż duchowy i apostolski jest:

a. kapłanem,
b. zakonnikiem,
c. misjonarzem,
d. oblatem, to znaczy przeznaczo-

nym do dążenia do świętości i do wyko-
nywania zadań apostolskich na sposób 
samych Apostołów,

e. pałającym miłością do Jezusa, na-
szego Boga-Zbawiciela i do Maryi, Nie-
pokalanej Matki Bożej i naszej; miłoś-
cią, która ustawicznie żywi się w głębo-
kim duchu modlitwy,

f. uczącym się także w niej całko-
witego wyrzeczenia się samego siebie 
przez posłuszeństwo, ubóstwo, prawą 
i prostą intencję,

g. z najprawdziwszą miłością rodzin-
ną i braterską,

h. zdobywając w nich serce prze-
pełnione gorliwością bez granic i nie-
wyczerpanym miłosierdziem, szczegól-
nie by iść do najbardziej opuszczonych 
biednych mas”30.

Tymi dwoma ostatnimi rysami ojciec 
Deschâtelets dopełnia duchową sylwet-
kę oblata według Założyciela31.

 6. OJCIEC FERNAND JETTÉ, 1974-1986

Z kontaktu z ojcem Jettém, przede 
wszystkim z jego komentarza do konsty-
tucji 37 dowiadujemy się o konieczności 
powrotu do zasadniczego ducha życia 
oblackiego. Z pism ojca Jettégo przyto-
czymy Komentarz do Konstytucji i Re-
guł oblackich z 1982 roku i dzieło pod 
tytułem Misjonarz Oblat Maryi Niepo-
kalanej, które jawią nam się jako uprzy-
wilejowane miejsca wyrazu apostolskiej 
gorliwości. Braterska miłość i gorliwość 
są w nich ustawicznie powiązane w spo-
sób żywotny. Co więcej, duchowy zapał 
i osobista świętość występują jako istot-
ne elementy życia oblata.

„Jedno bez drugiego nie istnieje. Mi-
łość między nami, która nie byłaby ot-
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warta na świat ubogich, nie byłaby mi-
łością oblacką, a gorliwość, która nie 
opierałaby się na prawdziwej akcepta-
cji i wzajemnej miłości między oblata-
mi, byłaby pusta. Jej świadectwo byłoby 
bez mocy”32.

„Powołania. Pod tym względem od 
kilku lat powstała nowa nadzieja, na-
dzieja powołań, które zdają się wzra-
stać na terenie południowoamerykań-
skim. Z całego serca dodaję wam otuchy 
w waszym wysiłku na rzecz powołań. 
Idźcie do przodu z wiarą i wytrwałością. 
Pan może ten wysiłek tylko pobłogosła-
wić. Niech leży wam na sercu formo-
wanie mężów tak, jak tego chciał nasz 
błogosławiony Założyciel: »mężów we-
wnętrznych i mężów prawdziwie apo-
stolskich«, mocnych w wierze i przepeł-
nionych gorliwością względem najuboż-
szych, najbardziej opuszczonych”33.

„W mężu apostolskim znajdują się 
zawsze dwa nierozdzielne elementy: 
duchowy zapał i gorliwość misjonar-
ska. Drugi nie wystarcza; potrzeba także 
pierwszego”34.

 7. OJCIEC MARCELLO ZAGO, 
1986-1998

Za wcześnie jest, aby omawiać wszyst-
kie aspekty gorliwości apostolskiej zawar-
te w nauczaniu ojca Zago. Wszystko jed-
nak wywodzi się u niego z tego samego 
źródła, z testamentu Założyciela. Gorli-
wość staje się odbiciem, świadectwem ży-
cia oblata. Życie to żywi się miłością Chry-
stusa Zbawiciela i miłością do innych. Wy-
starczy zacytować kilka urywków z tej ob-
fitej literatury.

„(Założyciel) pragnął, żebyśmy byli 
misjonarzami gorliwymi, to znaczy peł-
nymi czynnej i twórczej miłości w sto-
sunku do dusz umiłowanych i zbawio-
nych przez Chrystusa”35.

Gorliwy misjonarz jest całkowicie 
oddany misji, pełen dynamizmu i twór-
czości; w apostolacie, a przede wszyst-

kim w głoszeniu Ewangelii jest odważ-
ny; płonie ogniem Boskiej miłości do lu-
dzi.

W Przedmowie są zwroty opisujące 
taką gorliwość: „Mężów [...], którzy ze 
wszystkich sił pracowaliby nad nawró-
ceniem innych”; „wysłał (ich) na pod-
bój świata”; „mogą przystąpić do dzie-
ła i walczyć aż do ostatniego tchu”; 
„jest to więc sprawa niezmiernie waż-
na i nagląca, abyśmy to mnóstwo zbłą-
kanych owiec z powrotem przywiedli 
do owczarni; abyśmy pouczyli wykole-
jonych chrześcijan, kim jest Jezus Chry-
stus, abyśmy wyrwali ich z mocy szata-
na i pokazali im drogę do nieba. Trzeba 
uczynić wszystko, aby powiększyć Kró-
lestwo Zbawiciela, a zniszczyć panowa-
nie szatana, zapobiec tysiącom zbrodni, 
a utwierdzić poszanowanie i praktyko-
wanie wszelkiego rodzaju cnót; nauczyć 
ludzi, aby postępowali jak istoty rozum-
ne, potem – jak chrześcijanie, a wreszcie 
dopomóc im stać się świętymi.”

W tych zwrotach gorliwość jawi się 
jako podbój mający szerokie horyzon-
ty i zmierzający do wielu celów; wyda-
je się, że nic nie zdoła jej powstrzymać. 
Wyraża ona wolę przekształcenia świa-
ta, choć z pewnym realizmem związa-
nym z chwilowo małą liczbą oblatów. 
Założyciel w tej samej Regule z 1818 
roku pisze: [...] „ich ambicja musi swy-
mi świętymi pragnieniami ogarniać nie-
zmierny obszar całej ziemi”36. Taka gor-
liwość wypływa z Boskiej miłości i po-
winna znaleźć wyraz w miłości bez gra-
nic, jak to podkreśla Założyciel w związ-
ku z posługą pojednania: „Niech misjo-
narze zawsze przyjmują grzeszników 
z niewyczerpaną miłością; niech im do-
dają odwagi [...], okazując im współczu-
jące serce; słowem, niech tak się z nimi 
obchodzą, jak sami chcieliby być trakto-
wani, gdyby się znaleźli w ich nieszczęs-
nym położeniu”37.

W 1826 roku ojciec de Mazenod pi-
sze do ojca Tempiera, który z innymi 
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oblatami znajduje się na trudnej misji: 
„Proszę im polecić, aby żyli jak świę-
ci, jak prawdziwi apostołowie, łączący 
z przepowiadaniem zewnętrzną skrom-
ność i wielką miłość dla grzeszników. 
Niech będzie można po nich sądzić, że 
nie są zwykłymi kaznodziejami, że są 
naprawdę ożywieni gorliwością właści-
wą ich świętemu powołaniu. Niech sami 
się nie zapominają, jeśli naprawdę chcą 
być pożyteczni dla innych”38.

Słowa: „na zewnątrz gorliwość”, 
a „między sobą miłość”, stanowią część 
testamentu Założyciela; jest to synteza 
jego życia i jego nauczania. Gorliwość 
ta rodzi się i żywi z miłości Chrystusa 
Zbawiciela i z umiłowania innych. „Ich 
apostolski zapał ma wsparcie w bezwa-
runkowym darze ich oblacji, w obla-
cji nieustannie odnawianej w odpowie-
dzi na wymogi posłannictwa” (K 2). 
Jest ona odnawiana w Eucharystii (zob. 
K 33), podtrzymywana przez braterską 
miłość (zob. K 37) i umacniana przez 
Ducha Świętego (zob. K 45).

 IV.  KILKA WNIOSKÓW

Użycie słowa gorliwość albo gorli-
wy w literaturze oblackiej zawsze pozo-
staje w ścisłym związku ze wspólnotą, 
z której się wywodzi. Dzięki temu sło-
wo to traci negatywne znaczenie, jakie 
ma w języku francuskim. Gorliwość za-
wsze jawi się u nas jako charakterystycz-
na cecha miłości. Dla Założyciela te dwa 
składniki przyciągają się i uzupełniają, 
prowadząc do życia prawdziwie wspól-
notowego, które samo w sobie staje się 
apostolskie.

Biskup de Mazenod w istocie swego 
charyzmatu, którą stanowi osobiste spot-
kanie z Chrystusem, jest nie tylko gorli-
wym mężem w działaniu, lecz kimś, kto 
zrozumiał, że całe życie nie wystarczy, 
aby nieco wynagrodzić za miłość, jaką 
on sam był przepełniony. Będzie praco-

wał dla zbawienia dusz jako mąż apo-
stolski. W centrum powołania Założy-
ciela jest Chrystus i On będzie znamie-
niem jego gorliwości. Aby więc zrozu-
mieć gorliwość Założyciela, trzeba po-
znać znaczenie tej jego łaski, która ją 
zapoczątkowała. Inaczej wszystko wyda 
się czystym i zwykłym aktywizmem. Ta 
potrzeba spotkania z Chrystusem dopro-
wadziła Założyciela do nalegania na ko-
nieczność poświęcenia czasu na to, aby 
pozwolić się kształtować przez Chrystu-
sa Zbawiciela39.

W całym życiu oblata występuje jakby 
trylogia, którą tak można wyrazić: z Zało-
życielem oblat ugruntowuje się w miłości 
do Chrystusa Zbawiciela; miłość ta ma 
przedłużenie w szczególnym umiłowaniu  
Kościoła; wreszcie gorliwość prowadzi 
oblata do zbawiania dusz.

Gorliwość apostolska zawsze ożywia-
ła Zgromadzenie. Ale to dziedzictwo po 
Założycielu przybiera szczególny kształt 
w okresie, jaki przeżywamy od kapituły 
z 1966 roku. Szczególna uwaga, która ma 
źródło we właściwym dla Zgromadzenia 
charyzmacie, każe nam dostrzec boga-
ctwo gorliwości apostolskiej wyrażonej 
przez Założyciela w jego ostatnich sło-
wach. Z nich teraz wywodzi się braterska 
miłość i gorliwość naszej wspólnoty apo-
stolskiej.

Zakończmy ostatnim tekstem wzię-
tym z listu ojca Zago o miłości brater-
skiej. Mówi on o takiej świętości, jakiej 
chciał Założyciel: „Bądźmy po prostu 
święci”.

„Wolno też zastanawiać się, jaka jest 
droga świętości oblata, jego specyficz-
ny sposób brania udziału w paschalnym 
misterium Chrystusa. Z pewnością nie 
jest nią milczenie i samotność kontem-
platyka, ani nawet ubóstwo franciszka-
nina. Czyż nie byłby nim właśnie jego 
ideał braterskiej i apostolskiej miłości? 
[...] Idąc za zdaniem Tomasza Mertona, 
sądzimy, że można powiedzieć: oblacki 
ideał miłości braterskiej wydaje się od-
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grywać taką samą rolę w życiu ducho-
wym jak milczenie i samotność w za-
konach czysto kontemplacyjnych. Te-
stament serca Założyciela dobrze wy-
raża duszę naszej duszy”40. „Zgadzam 
się z tym wnioskiem, dodając do mi-
łości gorliwość. Oblacki ideał miłości 
i gorliwości stanowi charakterystyczny 
rys naszego charyzmatu, jest uprzywi-
lejowaną drogą naszego wewnętrzne-
go oczyszczenia i naszego zjednoczenia 
z Bogiem, jest naszą drogą do świętości, 
naszym sposobem udzielania i przeka-
zywania misterium paschalnego”41.

LUCIEN PÉPIN

 ŹRÓDŁA I BIBLIOGRAFIA

Konstytucje i Reguły 2, 33, 37, 45, 
76, 112.

GILBERT Maurice, „Les »Novissima 
Verba« du Fondateur”. W: Études obla-
tes, 28 (1969), s. 45-60.

GILBERT Maurice, „La charité frater-
nelle chez les Oblats d’après les Circu-
laires administratives des Supérieurs gé-
néraux”. W: Études oblates, 28 (1969), 
s. 60-79.

GOUDREAULT Henri, „Être enflammé 
d’un zèle ardent pour le salut des âmes”. 
W: Vie Oblate Life, 39 (1980), s. 287- 
-302.

HENKEL Willie, „L’esprit et le coeur 
du Bx Eugène de Mazenod à la lumiè-
re de l’instruction sur les missions étran-
gères”. W: Études oblates, 36 (1977), 
s. 173-185.

JETTÉ Fernand, „Evangelizing in the 
Charism of de Mazenod”. W: Vie Oblate 
Life, 38 (1979), s. 26-37.

Tenże, Lettres aux Oblats de Marie 
Immaculée, Rome, 1984, s. 47; 201.

Tenże, Le Missionnaire Oblat de Ma-
rie Immaculée, Rome, 1985, 342 s.

Tenże, O.M.I. Homme apostolique, 
Rome, 1992, 551 s. 

LAMIRANDE Émilien, „Le zèle de tou-
tes les Églises chez Monseigneur de Ma-
zenod. Son enseignement sur l’Église, 
après quelques mandements”. W: Études 
oblates, 19 (1960), s. 108-146.

LESAGE Germain, „Thèmes fonda-
mentaux de notre spiritualité”. W: Étu-
des oblates, 4 (1945), s. 17-27.

LEVASSEUR Donat, „La visée mission-
naire de Mgr de Mazenod”. W: Études 
oblates, 30 (1971), s. 151-169

PÉTRIN Jean, „Le souci de la gloire de 
Dieu dans la spiritualité de l’Oblat”. W: 
Études oblates, 16 (1957), s. 3-19.

RESLÉ Joseph, „Concurrence ou con-
vergence?” W: Études oblates, 28 (1969), 
s. 22.

ZAGO Marcello, „Mąż apostolski”. 
W: Dokumentacja O.M.I. nr 180, marzec 
1991.

 PRZYPISY
1 André DERVILLE, „Zèle”. W: Dic-

tionnaire de spiritualité, t. 16, Paris, 
Beauchesne, 1994, kol. 1614.

2 O.M.I. Homme apostolique, Rome, 
Maison générale, 1992, s. 225.

3 Konstytucje i Reguły z 1853 r., cy-
tat w Konstytucjach i Regułach z 1982 r., 
s. 58.

4 Dokument wizytacyjny z Lumières, 
1840 r.

5 Mgr Jacques JEANCARD, Mélan-
ges historiques sur la Congrégation 
des Oblats de Marie Immaculée, Tours, 
1872, s. 70-71.

6 List z 20 kwietnia 1844 r. W: Écrits 
oblats I, t. 1, nr 33, s. 84.

7 List do ojca Andréa Sumiena i do 
oblatów w Aix z 18 marca 1823 r. W: Éc-
rits oblats I, t. 6, nr 96, s. 111.

8 List do ojców znad Czerwonej Rze-
ki z 28 czerwca 1855 r. W: Écrits ob-
lats I, t. 2, nr 211, s. 108.

9 List do ojca Valentina Végréville’a 
z 25 marca 1857 r. W: Écrits oblats I, 
t. 2, nr 231, s. 150.



261 GORLIWOŚĆ

10 List z 23 stycznia 1839 r. W: Écrits 
oblats I, t. 9, nr 683, s. 152.

11 List do scholastyka Bernarda Bar-
thélemy’ego z 8 kwietnia 1824 r. W: Éc-
rits oblats I, t. 6, nr 133, s. 144-145.

12 C et R de 1818, première partie, 
chapitre premier, § 3, Nota bene. W: 
Missions, 78 (1951), s. 15.

13 René MOTTE, „Spiritualité oblate se-
lon les nouvelles Constitutions et Règles”. 
W: Vie Oblate Life, 43 (1984), s. 44.

14 Paweł VI, Evangelii Nuntiandi, 
Rzym, 1975, nr 69.

15 Wydalenie ojca Antoine’a-Andréa 
Pélissiera w 1840 r. Zob. Yvon BEAU-
DOIN, Quelques réflexions sur la commu-
nauté apostolique selon le Fondateur, 
Rome, juillet 1994.

16 Fernand JETTÉ, O.M.I. Homme apo-
stolique..., s. 50.

17 Joseph FABRE, Okólnik nr 11 z 21 
marca 1862 r. W: Circ. adm. I (1850- 
-1885), s. 2 (70).

18 Okólnik nr 40 z 8 grudnia 1886 r. 
W: Circ. adm. II (1885-1900), s. 7 (3).

19 Okólnik nr 11 z 21 marca 1862 r. 
W: Circ. adm. I (1850-1885), s. 4 (72).

20 Tamże, s. 9 (77).
21 Louis SOULIER, Okólnik nr 55 

z 1 stycznia 1894 r. W: Circ. adm. II (1886- 
-1900), s. 143 (13).

22 Tamże, s. 144 (14).
23 Okólnik nr 71 z 17 października  

1899 r. W: Circ. adm. II (1886-1990), 
s. 426 (8).

24 Tamże, s. 427 (9).
25 Okólnik nr 76 z 3 maja 1903 r. W: 

Circ. adm. III (190 -1921), s. 24 (14).
26 Okólnik nr 84 z 2 lipca 1905 r. W: 

Circ. adm. III (1901-1921), s. 74 (27).
27 Okólnik nr 110 z 9 marca 1913 r. W: 

Circ. adm. III (1901-1921), s. 257 (3).

28 Okólnik nr 113 z 25 grudnia 1915 r., 
tamże, s. 268-269 (2-3).

29 Tamże, s. 272 (6).
30 Okólnik nr 191 z 15 sierpnia 1951 r. 

W: Circ. adm. V (1947-1952), s. 302-  
-303 (5-6).

31 Zob. Maurice GILBERT, „La chari-
té fraternelle chez les Oblats, d’après les 
Circulaires administratives des Supé-
rieurs généraux, textes choisis”. W: Étu-
des oblates, 28 (1969), s. 60.

32 „L’amour apostolique”, 17 lutego 
1977 r. W: Lettres aux Oblats de Ma-
rie Immaculée, Rome, Maison générale, 
1984, s. 47.

33 „Aux Oblats de l’Amérique latine”, 
2 stycznia 1980 r., tamże, s. 200-201.

34 Fernand JETTÉ, „Eugène de Mazen-
od, son expérience et son enseignement 
spirituel”. W: Vie Oblate Life 50 (1991), 
s. 273.

35 „Miłość braterska”. W: Dokumen-
tacja O.M.I., nr 197, kwiecień 1994 r. 
(23), s. 12.

36 CC et RR de 1818, première par-
tie, chapitre premier, Nota bene. W: Mis-
sions, 78 (1951), s. 15.

37 CC et RR de 1818, première partie, 
chapitre troisième, § 2. W: Missions, 78 
(1951), s. 38.

38 List z 30 marca 1826 r. W: Écrits 
oblats I, t. 7, nr 233, s. 75.

39 Zob. K 33 § 4 oraz: Kazimierz 
LUBOWICKI, Mystère et dynamique de 
l’amour dans la vie de Bx Eugène de 
Mazenod, s. 252.

40 Maurice GILBERT, „Les novissima 
verba du Fondateur”. W: Études oblates, 
28 (1969), s. 58-59.

41 Marcello ZAGO, „Miłość brater-
ska”. W: Dokumentacja O.M.I., nr 197, 
kwiecień 1994 r., s. 13-14.



„Bogactwo rodzimej kultury ludów 
afrykańskich może wskazać Kościołowi 
powszechnemu nowe drogi przeżywania 
wiary chrześcijańskiej”1.

„Będąc świadomi, że »nasienie Sło-
wa« jest już obecne w innych religiach 
i kulturach (EN 55), mamy za zadanie 
podjąć z nimi dialog, aby rozpoznać 
w nich wartości będące echem wartości 
ewangelicznych”2.

Inkulturacja jest świeżym przejawem 
nowego pojmowania i realizowania mi-
sji Kościoła. Misja ta jest zakorzeniona 
w misji Chrystusa i zakłada kontynua-
cję misterium wcielenia w tym wszyst-
kim, co ludzkie, a w szczególności we 
wszystkich kulturach i w każdej kultu-
rze z osobna. Pierre Charles SJ wielki 
belgijski misjolog, wprowadził do mi-
sjologii termin inkulturacja, lecz nadał 
mu takie samo znaczenie antropologicz-
ne, jakie ma francuskie słowo oznacza-
jące proces przyswajania sobie własnej 
kultury (enculturation)3. W 1962 roku 
J. Masson SJ ukuł wyrażenie „katoli-
cyzm inkulturowany”4. Trzeba było jed-
nak czekać jeszcze prawie piętnaście lat, 
zanim zaczęto używać terminu inkultu-
racja w dzisiejszym znaczeniu teolo-
gicznym. Wydaje się, że po raz pierw-
szy w takim znaczeniu został on użyty 
w czasie 32 kapituły Towarzystwa Je-
zusowego, która obradowała od grud-
nia 1974 do kwietnia 1975 roku, a ów- 
czesny generał jezuitów, ojciec Pedro 
Arrupe, wprowadził go na poświęconym 
katechizacji Rzymskim Synodzie Bisku-
pów w 1977 roku5. Oficjalnie użył go
papież Jan Paweł II w 1979 roku w liście 
apostolskim Catechesi Tradendae, nada-
jąc mu przez to zasięg uniwersalny. Od 

tamtej pory napisano mnóstwo książek 
i artykułów na ten temat, chociaż sens 
tego terminu nie zawsze jest pojmowany 
w ten sam sposób, a w przekonaniu wie-
lu pozostaje niewyrazisty.

 I. TEORIA OBJAWIENIA PIERWOT-
NEGO

Aby dobrze zrozumieć nowe światło, 
jakie do teologii misji wnosi pojęcie in-
kulturacji, trzeba je zestawić ze strategią 
adaptacji6, którą ma ona zastąpić, oraz 
z pojęciem objawienia pierwotnego7, 
które zostało rozwinięte w XIX wieku, 
a które opiera się na teorii semina Ver-
bi Ojców Kościoła, w szczególności 
świętego Justyna męczennika, znacz-
nie się od niej różniąc. Każdy lud lub 
grupa ludzi miałaby przechować ślady 
lub szczątki pierwotnego objawienia, 
zwłaszcza objawienia z Księgi Rodzaju, 
które Bóg dał ludziom na początku dzie-
jów, a które przez tradycję ustną było 
przekazywane z pokolenia na pokolenie. 
Dlatego też misjonarze usiłowali odna-
leźć ślady tego objawienia u ludów, któ-
re mieli ewangelizować. Pięknym przy-
kładem takiej postawy jest nie opubli-
kowany artykuł ojca Francoisa Le Biha-
na OMI, który w latach 1859-1916 był 
misjonarzem najpierw wśród Zulusów, 
a potem wśród Basutosów. Po opubli-
kowaniu artykułu młodszego współbra-
ta, ojca Frédérica Porte’a OMI pod tytu-
łem „Les Réminiscences d’un mission-
naire du Basutoland” (Wspomnienia mi-
sjonarza z Basutolandu)8, który uznał za 
zbyt negatywnie oceniający kulturę re-
ligijną Basutosów, napisał własne „Ré-
minicences sur la religion cafre” (Wspo-
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mnienia o religii Kafrów)9. W zakoń-
czeniu tak streszcza swoją myśl: „Mó-
wiłem o pojęciu Boga wśród tych pogan 
[...]. Wyszedłem od problemu modlitwy, 
życia przyszłego i nieśmiertelności du-
szy. Stwierdziłem także istnienie pojęcia 
o rzeczach ostatecznych człowieka oraz 
przetrwanie prawd moralnych, łącznie 
z żałosnym odczuciem, jakie ten upa-
dek pozostawił w duszy i sercu człowie-
ka. Wreszcie skończyliśmy na dogmacie 
o Odkupieniu.

„,Jak to możliwe, żeby wobec takich 
świadectw te powszechne i odwieczne 
wierzenia nie wypływały z tego samego 
i jedynego źródła? Jak lud, który – jak się 
mówi – Arabowie nazwali Kaframi z po-
wodu jego niewiary, lud, który stał się 
obcy dla każdego innego narodu przez 
swą wędrówkę na południe10, mógłby 
przez czysty przypadek porozumieć się 
co do tych zasad dogmatycznych i mo-
ralnych? Ani rozum, ani uczucie, ani 
wyobraźnia nie mogłyby uczestniczyć 
w podobnych odkryciach. Tylko fakt 
Objawienia może wyjaśnić te tradycje”.

Ojciec Le Bihan utrzymuje, że praw-
dy moralne i doktrynalne, które od-
krył u Zulusów i Basutosów11, dowo-
dzą niewątpliwie, iż, podobnie jak i inne 
ludy, otrzymali oni pierwotne Objawie-
nie dane ludzkości na początku dziejów. 
Z tego powodu – mówi – łatwo jest gło-
sić Ewangelię Basutosom. Natychmiast 
uznają ją oni za prawdę, którą zawsze 
przyjmowali. Już na początku artyku-
łu ojciec Le Bihan pisał: „Dowodem na 
to, że nasze słowo znajduje tam echo, 
jest fakt, że to słowo doprowadza wie-
lu do nawrócenia. To pogaństwo, któ-
re (w oczach jego młodszego współbra-
ta) wydaje się tylko masą zabobonnych 
i niemoralnych praktyk, kryje w sobie 
głębszą rzeczywistość, w której istnieje 
rzeczywiste odbicie światła albo pozna-
nia, jakie złożył w duszy Ten, który nas 
wszystkich stworzył i umieścił w tym 
świecie. Dlatego kiedy tam pada słowo 

wysłannika Bożego, pada jakby u sie-
bie – w języku, jaki tam jest zrozumia-
ły [...]. Żaden przysłany misjonarz, poja-
wiający się w plemieniu, niezależnie od 
tego, jak ono jest kafrowe w swoich wie-
rzeniach i obyczajach (tu znów aluzja do 
sposobu wyrażania się współbrata), nie 
musi obawiać się, że jego słowo padnie 
na grunt kompletnie nie przygotowa-
ny. Przeciwnie, pada ono podobnie jak 
woda zbawiennego deszczu na ziemię, 
w głębi której jest ukryte ziarno, złożone 
ręką Boskiego Stwórcy. Praca polega na 
usuwaniu wszelkich zarośli i spulchnia-
niu gleby”.

Ojciec Le Bihan daje na końcu nastę-
pującą radę młodym misjonarzom (kie-
dy pisze ten tekst, ma 64 lata): „Koń-
cząc, ośmielam się jednak zachęcić mło-
dych ojców. Niech wierzą w swoją mi-
sję. Ziarno ukryte jest w głębi dusz. Pa-
dając tam jak woda zbawiennego desz-
czu, słowo ich spowoduje kiełkowanie, 
wzrost i owocowanie na życie wieczne, 
wypełniając to proroctwo Izajasza: Lau-
da sterilis quae non paris; decanta lau-
dem, et hinni, quae non pariebas: quo-
niam multi filii desertae magis quam eius
quae habet virum, dicit Dominus. Dilata 
locum tentorii tui et pelles tabernaculo-
rum tuorum extende, ne parcas; longos 
fac funiculos tuos, et clavos tuos conso-
lida (54, 1-2)”12.

Z pewnością można by znaleźć po-
dobne teksty w pismach wielu misjona-
rzy oblackich z końca XIX i początku 
XX wieku. Ale ten, który tutaj zacyto-
waliśmy, nam wystarczy.

Dzisiaj, w związku z teorią inkul-
turacji, już tak się nie mówi. Przede 
wszystkim Księga Rodzaju nie jest już 
rozumiana jako historyczne opowiada-
nie o Objawieniu danym pierwszej pa-
rze ludzkiej, które miałoby być prze-
kazywane z pokolenia na pokolenie za 
pomocą ustnej tradycji aż do dnia dzi-
siejszego, ulegając częściowemu skaże-
niu w ciągu wieków13. Raczej mówimy 
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o Boskiej obecności w dziejach wszyst-
kich ludów i o twórczym działaniu Du-
cha Bożego wśród nich od początku. Na 
przykład kapituła generalna z 1986 roku 
wyraziła przekonanie, „że możemy roz-
poznać działanie Ducha Bożego wśród 
ludów o różnych wierzeniach i kultu-
rach. W tym spotkaniu z nimi jesteśmy 
pewni, że spotykamy Boga”14. Oto, dla-
czego dzisiaj istnieje przekonanie, że 
misjonarz może odkryć ślady tej obec-
ności i tego działania w kulturze ludu, do 
którego jest posłany. W tym znaczeniu, 
kiedy przybywa do swego przybrane-
go ludu, misjonarz nie przychodzi przy-
nieść Chrystusa, lecz odsłonić Go jako 
już obecnego i działającego od począt-
ku. Kultura jakiegoś ludu nie jest więc 
pozbawiona pokrewieństwa z Ewange-
lią, nawet jeżeli na pierwszy rzut oka 
może wydawać się bardzo odmienna 
z powodu języka i używanych symbo-
li, które nie odpowiadają symbolom ta-
kiej Ewangelii, jaka jest wyrażona w Bi-
blii. Teksty biblijne pochodzą z języków 
i z kulturowych środowisk innych cza-
sów. Jest to środowisko Środkowego 
Wschodu sprzed wielu tysięcy lat. Mimo 
tej różnicy czasowej Mateo Ricci mógł 
jednak połączyć Ewangelię z kulturą 
Chińczyków, wyznawców Konfucjusza 
w XVI wieku, Roberto de Nobili z kultu-
rą hinduskich braminów. Uważa się, że 
to samo można dziś robić we współczes-
nych kulturach naszego świata.

Weszliśmy jednak trochę za szybko 
w zagadnienie, bo przed teorią inkultu-
racji panowała teoria adaptacji. Jakie są 
jej główne cechy i dlaczego nie była ona 
jeszcze inkulturacją?

 II. STRATEGIA ADAPTACJI

Wydaje się, że na początku wiara 
chrześcijańska nigdy nie była przekazy-
wana inaczej niż w kulturze tych, którzy 
ją przyjmowali. W Kościołach zakłada-

nych przez świętego Pawła Apostoła za-
równo Żydzi, jak i Grecy mogli czuć się 
w pełni u siebie. Ewangelia Jezusa Chry-
stusa była również wyrażana w zależno-
ści od czterech różnych sytuacji kultu-
rowych w epoce Nowego Testamentu, 
które znajdują wyraz w znanych nam 
czterech ewangeliach. Jednak po Kon-
stantynie, gdy to, co nazywano dotąd re-
ligio illicita, stało się religią państwową, 
chrześcijaństwo stało się nośnikiem kul-
tury rzymskiej15. Ruch misyjny, wycho-
dząc ze świata cywilizowanego do bar-
barzyńców, a więc z kultury wyższej do 
kultur niższych, miał je podporządko-
wać, jeśli nie zniweczyć16.

W ostatnich stuleciach zachodni ko-
lonializm ze swym poczuciem wyższo-
ści kulturowej wpłynął na działalność 
misjonarską. Wyjeżdżano ewangelizo-
wać ludy prymitywne i, na skutek ta-
kiego języka i takiego sposobu patrze-
nia, jednocześnie stawiano sobie za cel 
towarzyszący cywilizowanie ich. Na 
przykład w pouczeniu dotyczącym mi-
sji zagranicznych17 biskup Eugeniusz de 
Mazenod dzieli to, co wówczas nazy-
wano misjami zagranicznymi, na dwie 
grupy: kraje heretyckie cywilizowa-
ne i niecywilizowane kraje niewierne: 
„Zgromadzenie przyjmuje misje zarów-
no w kraju heretyckim, jak i w kraju nie-
wiernym. Tam mamy do czynienia z lud-
nością kulturalną i posiadającą już cywi-
lizację; tutaj środowisko jest zazwyczaj 
nieokrzesane, niecywilizowane, słabo 
albo wcale nie obeznane z podstawowy-
mi pojęciami religijnymi” (s. 6).

Dalej, w drugiej części instrukcji za-
tytułowanej „Dyrektorium dla misji za-
granicznych”, dodaje: „[...] Niech człon-
kowie Stowarzyszenia będą daleko od 
uważania pracy nad wychowaniem dzi-
kich ludów18 do wymogów życia spo-
łecznego za nie należącą do ich progra-
mu. Przeciwnie, będą w niej widzieć do-
skonały środek przyczynienia się do do-
bra misji i uczynienia działalności apo-
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stolskiej bardziej owocną. Dlatego nie 
zaniedbają niczego, aby nakłonić ple-
miona koczownicze do porzucenia zwy-
czaju życia wędrownego19 i do obrania 
sobie terenu, na którym nauczą się budo-
wać domy, uprawiać ziemię i przyswa-
jać sobie podstawowe rzemiosła cywili-
zacji [...].

„Z formacją chrześcijańską i społecz-
ną dzikich plemion misjonarze będą łą-
czyć troskę nawet o materialny postęp 
swojej trzody. Będzie się więc ich wdra-
żać w utrzymanie pokojowych stosun-
ków z sąsiednimi plemionami, w utrzy-
manie między nimi zgody, w zachowanie 
trwałości ogniska domowego, a wreszcie, 
przez pracę i zrozumienie, w zachowy-
wanie, a nawet powiększanie oszczędno-
ści rodzinnych” (s. 13).

Zachodni chrześcijanie nie uświada-
miali sobie kulturowego uwarunkowa-
nia swej teologii. Wierzyli, że jest ona 
ponadkulturowa i ważna powszechnie. 
Sądzili, że ich kultura jest chrześcijań-
ska i utożsamia się z ich wiarą. Można 
więc było w pełni eksportować ją z wia-
rą chrześcijańską, bo obydwie stanowiły 
jedno. Trzeba jednak zaznaczyć, że bi-
skup de Mazenod w cytowanym doku-
mencie żądał od swych misjonarzy „przy-
kładania się do studium nauk najbardziej 
odpowiadających ich powołaniu”20 i ta-
kiego sposobu postępowania, jaki zdał 
egzamin zwłaszcza w Lesotho. W tym 
ostatnim przypadku idzie o odwiedzanie 
wiosek i rodzin: „[...] Misjonarze, słu-
żąc wszystkim, będą wędrowali z miej-
sca na miejsce, aby odwiedzać rodziny 
i plemiona oraz umożliwić duszom naj-
bardziej opuszczonym korzystanie z do-
brodziejstw religii”21.

Stopniowo jednak zaczęto rozumieć, 
że dla ułatwienia nawrócenia potrzebne 
jest pewne przystosowanie. Nazwano 
to strategią adaptacji. W procesie ewan-
gelizacji konieczne było przyjęcie pew-
nych elementów kulturowych nie sprze-
ciwiających się Ewangelii.

Ojciec Albert Perbal OMI stwier-
dziwszy, że „od dziesięciu lat nigdy nie 
mówiono tyle o adaptacji” [...], tak ją 
opisuje w artykule z 1936 roku: „Na tym 
polega cała zasada adaptacji. Możliwie 
jak najmniej urażać, z pełną szacunku 
delikatnością odnosić się do wszystkie-
go, co zawiera legalną podstawę, troskli-
wie strzec tego, co wcale nie sprzeciwia 
się zasadom życia nadprzyrodzonego, 
co nigdy nie narazi na szwank solidnej 
struktury społeczności żyjącej Ewan-
gelią, umiłować to, co stanowi charak-
terystykę danego ludu, uznać, że ma on 
prawo być tym, czym Bóg go uczynił. 
Dobrze pojęli to pionierzy misji, a cze-
go Kongregacja Rozkrzewienia Wiary, 
w godnym podziwu pojęciu apostolatu, 
nie przestała zalecać wszystkim misjo-
narzom.

Zacytujemy tylko następujący frag-
ment Instrukcji z 1659 roku, wydanej 
prawie zaraz po powstaniu tej Kongre-
gacji: „Ponieważ w naturze ludzi leży 
skłonność do wybierania tego, co posia-
dają od dawna, do cenienia i kochania 
przede wszystkim tego, co stanowi ich 
narodowość, nic tak nie budzi sprzeciwu 
i nie drażni ich wrażliwości, nic nie czy-
ni cudzoziemca tak odpychającym i god-
nym pogardy jak to, gdy widzą, że usi-
łuje zmieniać ich tradycyjne zwyczaje, 
wywracać to, co ustanowili ich przodko-
wie, zwłaszcza wówczas, gdy widzą, że 
to burzenie zmierza do zastąpienia euro-
pejskimi tych zwyczajów, które uważają 
za uświęcone długą tradycją”22.

Najczęściej zresztą chodziło tylko 
o rzeczy drugorzędne, jak szaty litur-
giczne, wystrój artystyczny, muzyka itp. 
Takie postępowanie misyjne miało na-
stępujące cechy:

– Absolutnie nie było mowy o zmia-
nie teologicznej koncepcji zachodniej 
(rzymskiej), którą uważano za uniwer-
salną i niezmienną.

– Chodziło o ustępstwo na rzecz 
chrześcijan innych kultur, o kultury 
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Trzeciego Świata. Adaptacja była prob-
lemem dla młodych Kościołów. Myśla-
no, że na Zachodzie adaptacja była fak-
tem dokonanym. Tu kultura była chrześ-
cijańska.

– Pozwalano więc młodym Kościo-
łom posługiwać się pewnymi elementa-
mi ich kultury w wyrażaniu i praktyko-
waniu wiary.

– Można jednak było posługiwać się 
tylko elementami neutralnymi i natural-
nie dobrymi.

– Nie traktowano kultur jako niepo-
dzielnych całości, lecz jako zbiór ele-
mentów niezależnych od siebie, które 
można dowolnie oddzielać lub łączyć 
bez uszczerbku.

– Chodziło również o działalność 
peryferyjną. Odróżniano rdzeń od kory. 
Adaptacja dotyczyła jedynie zewnętrz-
nej powłoki, tego, co w depozycie wia-
ry jest czymś zewnętrznym, a nie samej 
wiary.

Lecz stopniowo zaczęła rozwijać się 
nowa świadomość względności każdej 
kultury, szczególnie kultur świata za-
chodniego. Dojrzewanie młodych Koś-
ciołów, które towarzyszyło, a niekiedy 
wyprzedzało (na przykład w Lesotho) 
niepodległościowy ruch krajów Trzecie-
go Świata, sprawiło, że uświadomiono 
sobie fakt, iż Ewangelia może być prze-
żywana na wiele sposobów. List apostol-
ski Maximum Illud (1919) Benedykta 
XV, chociaż do inkulturacji było jeszcze 
daleko, mocno sprzeciwiał się wszel-
kiej dominacji ze strony misjonarzy ka-
tolickich, a zwłaszcza domagał się, aby 
usilnie unikali takiego sposobu pracy, 
który prowadziłby ich do służenia kolo-
nialnym ambicjom krajów, z których po-
chodzą. Żądał również, aby zaprzesta-
no uważać Kościoły misyjne za kolonie 
podległe obcej władzy i gorąco zalecał 
formację miejscowego kleru, zdolnego 
nie tylko do pracy pod opieką misjona-
rzy, lecz do przejmowania administra-
cji wśród swego ludu23. Rerum Eccle-

siae (1926) Piusa XI i Evangelii Praeco-
nes (1951) Piusa XII szły jeszcze dalej, 
a w Afryce i w Azji stopniowo ustana-
wiano hierarchie lokalne24. Ale napraw-
dę adaptacja zaczęła cieszyć się ogól-
nym uznaniem dopiero od czasu uka-
zania się listu apostolskiego Piusa XII, 
chociaż ostatecznym celem misji nadal 
było wprowadzenie monolitycznej kul-
tury katolickiej lub chrześcijańskiej25.

Po Soborze Watykańskim II i dzię-
ki niemu, choć Kościoły z Trzeciego 
Świata odegrały w tym rolę drugorzęd-
ną, nastąpiła zmiana w misyjnym myśle-
niu i praktyce, mimo że wciąż używano 
terminu: adaptacja26. Coraz bardziej zda-
wano sobie sprawę z punktu widzenia 
i rozwoju młodych Kościołów zwłasz-
cza na rzymskich synodach biskupów, 
gdzie daje się słyszeć głos wzrastającej 
liczby uczestników z Trzeciego Świata. 
Było to widoczne szczególnie w 1974 
roku na synodzie na temat ewangeliza-
cji, gdy biskupi z Afryki wymownie wy-
stąpili z koncepcją „wcielenia”, która 
już prowadziła do użycia terminu „in-
kulturacja”, nie posługując się nim jesz-
cze w sposób wyraźny. Ale co naprawdę 
rozumie się przez inkulturację i co no-
wego zawiera się w tym nowym podej-
ściu misjonarskim?

 III. INKULTURACJA

Najpierw krótka definicja: „Inkul-
turacja jest to nie publikowana odpo-
wiedź danej kultury na pierwsze orędzie 
Ewangelii, a następnie na ustawiczną 
ewangelizację”27.

Definicja druga, która jest transpo-
zycją antropologicznej definicji termi-
nu „transkulturacja”28, oznaczającego 
normalny proces rozwojowy jakiejś ży-
wej kultury, brzmi następująco: „Inkul-
turacja jest wewnętrznym procesem roz-
wojowym w kulturze w odpowiedzi na 
głoszenie Ewangelii, która działa w niej 
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jako czynnik endogeniczny i jako ele-
ment kierowniczy tego procesu”.

Definicje te wskazują, że inkultura-
cja nie zawiera w sobie koniecznie silne-
go zderzenia Ewangelii z poszczególny-
mi kulturami. Przeciwnie, może to być 
proces pokojowy, w którym Ewangelia 
i kultura nawiązują wzajemny kontakt 
w sposób dynamiczny i owocny29. Nie 
znaczy to, że w jednym czy drugim mo-
mencie tego procesu nie mogą być od-
czuwane bolesne doświadczenia. Dla-
tego teologowie inkulturacji określa-
ją ją terminem kenosis, uważając ją za 
podobną do kenozy Chrystusowej. Lecz 
kulturę trzeba rozumieć już jako wytwór 
(przynajmniej częściowy) działania Du-
cha Świętego w jakimś ludzie, w któ-
rym Bóg ciągle był obecny od począt-
ku jego istnienia. Z tego punktu widze-
nia nie można pojmować kultury jako 
koniecznie przeciwstawnej Ewangelii. 
Nie znaczy to jednak, że kultura jest toż-
sama z Ewangelią. Dynamika kultury, 
jej symbolika i treść mogą być bardzo 
różne. Lecz nawet to nie znaczy, że jest 
ona z tego powodu zła lub fałszywa i że 
sprzeciwia się Ewangelii. Bycie odmien-
nym nie oznacza koniecznie przeciwsta-
wienia lub sprzeczności. Usiłowanie od-
krycia i dostrzeżenia w kulturze podo-
bieństw z Ewangelią może być poży-
teczne dla pierwszego głoszenia Ewan-
gelii, dla pierwszego zbliżenia w celu 
zakotwiczenia Ewangelii w wartościach, 
symbolach i głębokich oczekiwaniach 
ewangelizowanego ludu. Ale kultu-
ry nie można ograniczać do możliwych 
podobieństw, jakie może mieć z Ewan-
gelią, a inkulturacji nie można sprowa-
dzać wyłącznie do akceptacji pierwiast-
ków kulturowych podobnych do tych, 
które niesie Ewangelia. Byłoby to za-
dawaniem gwałtu kulturze i, w gruncie 
rzeczy, niszczeniem jej jako organicz-
nej i jednolitej całości. To nie mogłoby 
stanowić inkulturacji. Oznaczałoby to 
tkwienie jeszcze w adaptacji.

Wydaje się, że papież Jan Paweł II 
utrzymuje, iż kultury mogą wnieść coś 
do Ewangelii, gdy twierdzi, że dzięki in-
kulturacji Kościół w doskonalszy sposób 
poznaje i wyraża misterium Chrystusa30. 
Aby tak się działo, wydaje się, że kultu-
ra musiałaby wnosić coś autentycznego 
i nowego, co nie znajduje się albo jesz-
cze nie zostało wyrażone przez Ewange-
lię. Czy należy powiedzieć, że kultury 
dopełniają to, czego nie dostaje Ewange-
lii, trochę tak, jak święty Paweł w swoim 
ciele dopełniał to, czego nie dostawało 
Chrystusowej męce? Z całą pewnością 
nie znamy jeszcze i daleko nam do po-
znania wszystkich konsekwencji i impli-
kacji inkulturacji.

Konsekwentnie zatem, gdy mówi-
my o inkulturacji, konieczne jest usta-
lenie odpowiedniej antropologicznej, 
a zarazem szerokiej i scalającej defini-
cji kultury. Kultura bowiem to nie tyl-
ko przypadkowe i powierzchowne ele-
menty należące do określonego ludu, na 
przykład ubranie czy pożywienie, cho-
ciaż i one stanowią jej część. Kultura 
nie jest nawet jedynie artystycznym wy-
razem jakiegoś ludu, jak to potocznie 
zwykło się mówić. Kultura jest to spo-
sób postrzegania, rozumienia, wyraża-
nia i przeżywania przez mniej lub więcej 
jednorodną grupę31 ludzi rzeczywistości 
(tego, co jest i co ją otacza) oraz jej do-
świadczania: rzeczywistość ta obejmuje 
świat przyrody i kosmosu, istoty ludzkie 
i świat transcendentny. Taka definicja
nie wyklucza niczego: obejmuje język, 
myślenie, całość systemu symbolicz-
nego, organizację społeczną i politycz-
ną, ekonomię, a zwłaszcza religię, któ-
ra w misjologii jest jednym z najdonio-
ślejszych aspektów lub które ją bardziej 
interesują. Kultura obejmuje całą ludzką 
rzeczywistość i tylko wówczas, gdy tak 
się ją rozumie, można naprawdę mówić 
o inkulturacji.

Aby dobrze zrozumieć, co nowe-
go wnosi pojęcie inkulturacji do myśli 
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i praktyki misjonarskiej, trzeba ją po-
równać z teorią adaptacji, która ją po-
przedziła. Oto ich ważniejsze znamio-
na:

1. Różnią się one najpierw pod-
miotami. W tym, co dotyczy adapta-
cji, misjonarz (najczęściej z kręgu kul-
tury zachodniej) musiał doprowadzić 
do spotkania wiary chrześcijańskiej 
z kulturami lokalnymi albo z życzli-
wością nim kierować. Był to proces 
jednokierunkowy w tym znaczeniu, że 
wspólnota miejscowa nie była pierw-
szym jego podmiotem. W inkulturacji 
pierwszym podmiotem jest lud przyj-
mujący Ewangelię i przyswajający ją 
sobie pod wpływem działania Ducha 
Świętego32, podobnie jak przy Wcie-
leniu, w którym podmiotem jest Duch 
Święty przy współdziałaniu Najświęt-
szej Maryi Panny. Nad tym procesem 
nie ma kontroli ani misjonarz, ani hie-
rarchia, ani Urząd Nauczycielski Koś-
cioła. Nie znaczy to, że misjonarz nie 
odgrywa żadnej roli. Przeciwnie, jest 
nieodzownym warunkiem inkulturacji. 
Musi głosić Ewangelię, inaczej nie bę-
dzie ona w stanie wcielić się w nowy 
lud, który ją przyjmuje. Misjonarz jest 
siewcą. Jego rola jest istotna. Bez niego 
nic by się nie dokonało. Musi on rzucić 
ziarno w ziemię. Lecz to nie on powo-
duje kiełkowanie i daje wzrost, to nie 
on jest podmiotem inkulturacji.

2. Inkulturacja kładzie nacisk na sytu-
ację lokalną, na narodziny Kościoła lokal-
nego i partykularnego. Nie chodzi więc 
o zaszczepienie Kościoła, zjawiającego 
się skądinąd dzięki misjonarzowi, lecz 
o przyczynienie się do narodzin Kościo-
ła lokalnego w każdym ludzie, Kościoła 
zlokalizowanego i zindywidualizowane-
go. Teoria adaptacji mówiła o implantacji 
tylko z pewną możliwością przyjęcia dru-
gorzędnych cech lokalnych. Inkulturacja 
zawiera cały kontekst kulturowy w moż-
liwie najszerszym znaczeniu: język, sym-
bolikę, świat wyobraźni, wymiar religij-

ny, wychowanie, życie społeczne i inne. 
Tak jak to wyraża podana wyżej defini-
cja kultury.

3. Jak już pośrednio wspomniano, in-
kulturacja nie tylko opiera się na przykła-
dzie Wcielenia, lecz jest także jego kon-
tynuacją. Ewangelia, która ma wymiar 
wcielenia i utożsamia się z Jezusem Chry-
stusem, wciela się w lud i w jego kulturę; 
idzie o nieustanne wcielanie się nie tyle 
Kościoła, który rozszerza się i rośnie, ile 
o nowy Kościół, który się rodzi.

4. Inkulturacja jest procesem dwu-
kierunkowym: zachodzi w niej jedno-
cześnie inkulturacja Ewangelii i ewan-
gelizacja kultury. Ewangelia pozostaje 
Dobrą Nowiną, stając się również zjawi-
skiem kulturowym przez przyswojenie 
i zintegrowanie systemu wartości danej 
kultury. Jednocześnie daje ona tej kultu-
rze „poznanie Boskiego misterium”, po-
zwalając jej przy tym wnieść do chrześ-
cijańskiego życia, wychodząc zawsze 
z własnej żywej tradycji, oryginalne wy-
obrażenia, których Ewangelia jeszcze 
nigdy nie wyrażała. Można przy tym do-
strzec, jak dalece inkulturacja przekra-
cza granice metafory rdzenia i kory sto-
sowanej w teorii adaptacji. Bardziej sto-
sowna jest metafora ziarna rzucanego 
w ziemię na glebę poszczególnej kultu-
ry: ziarno to tam kiełkuje, rośnie, kwit-
nie i przynosi owoc.

5. Ponieważ kultura jest rzeczywi-
stością, która wszystko scala, i ponieważ 
stanowi niepodzielną całość, tak samo 
ma się rzecz i z inkulturacją. Ewange-
lii Nuntiandi Pawła VI mówiła jeszcze 
o „pewnych elementach kultury ludz-
kiej” (art. 20). Obecnie uznaje się, że 
wyizolowanie elementów kultury i zwy-
czajów oraz schrystianizowanie ich jest 
niemożliwe. Gdy spotkanie Ewange-
lii z daną kulturą pozostaje na tej płasz-
czyźnie, znaczenie tego spotkania zosta-
je pomniejszone. Kultura może się odna-
wiać od wewnątrz tylko wówczas, gdy 
spotkanie jest scalające33.
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 IV. OBLACI I INKULTURACJA

1. Na zakończenie tego artykułu 
trzeba powiedzieć, że inkulturacja do-
tyczy oblatów jako misjonarzy, ale nie 
jako podmiotów działających, ponie-
waż sam misjonarz jest niezdolny do 
bezpośredniego oddziaływania na pro-
ces inkulturacji35. Fakt przynależenia do 
innej kultury niż kultura ludu, do ewan-
gelizowania którego zostało się powo-
łanym, odbiera kompetencję do bezpo-
średniej ingerencji w proces inkulturacji. 
Tym, co najpierw osobiście dotyczy mi-
sjonarza, jest adkulturacja, proces, zgod-
nie z którym ktoś dochodzi do (ad-kul-
turacja od ad – do) innej kultury, usiłu-
je ją zrozumieć i przyswoić. Taka właś-
nie jest sytuacja misjonarza na misji ad 
extra. Nie należąc do kultury ludu, do 
ewangelizowania którego został powo-

łany, misjonarz powinien dochodzić do 
spotkania z tą kulturą i przyswajać ją 
tak, jak tylko to możliwe, lecz nigdy nie 
zdoła zrobić tego doskonale. Nie może 
bowiem żyć tą kulturą, nie może się nią 
przejąć tak doskonale, jak żył i przejął 
się własną kulturą, można by powiedzieć 
przez osmozę, rodząc się w określonej 
rodzinie oraz w konkretnym środowi-
sku i tam wzrastając. Kultura adoptowa-
nego przez niego ludu będzie dla niego 
zawsze czymś zewnętrznym, czymś, co 
nabył przez kontrast z własną kulturą, 
bo jej znajomość, którą posiada, jest po-
średnia i rozumowa (wyrozumowana), 
a nie zdobyta przez doświadczenie tak, 
jak znajomość własnej kultury.

W tym znaczeniu biskup de Maze-
nod, chociaż wówczas nie mógł my-
śleć o inkulturacji, bardzo troszczył się 
o adkulturację. Mimo że nie znał jeszcze 

 Tabela porównawcza34

ADAPTACJA INKULTURACJA
Pierwszy podmiot 
procesu

Misjonarz lub Kościół posy-
łający

Miejscowa wspólnota chrześ-
cijańska pod natchnieniem 
i działaniem Ducha Świętego

Cel procesu Zakładanie Kościoła lokalne-
go jako poszerzanie Kościoła 
powszechnego

Narodziny odrębnego i po-
siadającego własne cechy 
Kościoła lokalnego

Sposób przebiegu 
procesu

Rozszerzanie się Kościoła 
powszechnego

Włączenie w kulturę lokalną

Głębia procesu Przypadkowa, ograniczona 
do niektórych elementów 
kulturowych neutralnych 
i naturalnie dobrych

Przyjęcie kultury jako niepo-
dzielnej całości organicznej

Uzasadnienie pro-
cesu

Ustępstwa i przywileje udzie-
lone Kościołowi „misyjne-
mu”

Konieczność i prawo do wy-
rażania swej wiary we włas-
nej kulturze

Odbiorcy procesu Młode Kościoły Cała chrześcijańska wspólno-
ta kulturowa

Akcent Jedność z pewną tolerancją 
różnorodności

Jedność w różnorodności

Uprzywilejowane 
podejście

Dobra wola i praktyczny 
zmysł misjonarza

Dialog Ewangelii i lokalnej 
kultury
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tego określenia, zachęcał swoich misjo-
narzy, aby dobrze poznawali ludy, które 
mieli ewangelizować. Wiadomo, że gło-
sił kazania w języku prowansalskim, aby 
dotrzeć do ludzi z najniższych warstw 
w swoim zakątku Francji i pomóc im 
lepiej zrozumieć Ewangelię. Wiado-
mo również, że od oblatów misjonarzy 
wymagał, aby „jak najszybciej nauczy-
li się języków, które trzeba znać w tym 
kraju”36. Do ojca Étienne’a Semerii na 
Cejlonie pisał: „Proszę przywiązywać 
wielką wagę do tego, aby nasi misjona-
rze uczyli się języków. Jest to dla nich 
zadanie niezbędne. Proszę samemu się 
do tego przyłożyć. Zobaczcie, jaką ko-
rzyść odnoszą z tego ojcowie jezuici”37. 
Biskup de Mazenod nalega również na 
odwiedzanie ludzi, jak to już zaznaczo-
no powyżej. Sam robił to, gdy głosił mi-
sje. Odwiedzanie rodzin było naczelnym 
zadaniem, jakie sobie wyznaczał w po-
czątkach posługi kapłańskiej. To samo 
zaleca biskupowi Jeanowi-François Al-
lardowi, którego uważa za zbyt zasie-
działego: „Wolałbym, żebyś przemierzał 
nieco swój wikariat. Biskupi misyjni nie 
osiadają w rezydencji, aby z niej nie wy-
chodzić. Wypada, abyś nawiązał kontakt 
z Kaframi, do których istotnie zostałeś 
posłany”38. Dlatego też kapituła z 1986 
roku daje takie polecenie: „Aby »utwo-
rzyć chrześcijańskie wspólnoty zakorze-
nione w lokalnej kulturze« (K 7), ob-
laci powinni być »bardzo blisko ludzi, 
wśród których pracują« (K 8). W komu-
nii z nimi i w postawie głębokiego sza-
cunku będziemy odkrywać nowe posta-
cie niewyczerpanych bogactw Bożych 
w sercach, historii i religii ludzi; »po-
zwolimy się ubogacić...« i w ten sposób 
usłyszymy »na nowo Ewangelię, którą 
głosimy« (R 8)”39.

2. Drugim zadaniem misjonarza jest 
tłumaczenie, tłumaczenie Ewangelii 
w języku i sposobie myślenia jego przy-
branego ludu. Lecz tłumaczenie to pozo-
staje przybliżone i niedoskonałe, dopó-

ki lud ewangelizowany nie przyswoi so-
bie orędzia misjonarza i nie wyrazi go 
we własnym sposobie mówienia i my-
ślenia. Dopiero na tym etapie misjonarz 
wie ostatecznie, jak powinien tłuma-
czyć. Jako misjonarz pracujący w Afry-
ce mogę o tym zaświadczyć osobiście. 
Po zakończeniu Soboru Watykańskiego 
II kościelny język sesotho, do powstania 
którego przyczynili się misjonarze fran-
cuscy i kanadyjscy, rozwinął się szyb-
ko od czasu, gdy Basutosi wzięli udział 
w pracach nad tłumaczeniem Biblii i do-
kumentów liturgicznych. Często docho-
dziło do zaskakujących niespodzianek, 
które budziły podziw mimo wszystkich 
wysiłków podejmowanych wcześniej.

3. Z tego wynika trzecie zadanie sto-
jące przed misjonarzem: rozpoznać, czy 
inkulturacja dokonała się rzeczywiście 
i tak jak powinna. Oczywiście, nie może 
oceniać tego sam: powinien to zrobić 
w dialogu z tymi, którzy przyjęli Ewan-
gelię, przyswoili ją i dali się przez nią 
przemienić. Trzeba bowiem, aby rezul-
tat inkulturacji był doskonale rozumia-
ny, aby był całkowicie ewangeliczny 
i całkowicie zgodny z kulturą tych, któ-
rzy przyjęli Ewangelię.

EUGÈNE LAPOINTE
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co: „Dziś całkiem słusznie nalega się, 
aby katolicyzm był zakorzeniony w kul-
turze w sposób wielopostaciowy. Bez 
wątpienia nigdy tak, jak w naszych cza-
sach wielkie grupy kulturowe ludzko-
ści nie czuły, nie doceniały i nie prag-
nęły bronić swej odrębności kulturowej, 
swej ziemi z jej odrębnościami, swe-
go języka, sztuki, symboliki, etykiety, 
ogólnego poglądu na życie, swego »way 
of life« po amerykańsku, swego hin-
duskiego svadharma, swego Weltans-
chauung lub swej murzyńskości, kiedyś 
wstydliwej, lecz teraz dumnie obnoszą 
jak sztandar”.

We wcześniejszym paragrafie autor
pisał: „Dopóki Kościół był zamknięty 
w świecie śródziemnomorskim, w krę-
gu greckim i łacińskim, jego otwarcie na 
kulturę i jego z nią dialog były stosun-
kowo proste. Jednak już wtedy Kościół 
łaciński doznawał trudności w utrzyma-
niu kontaktu z ludami zhellenizowanymi 
lub z grupami germańskimi. Tu bez wąt-
pienia kryje się jedna z głębokich przy-
czyn rozłamów, prawosławnych i prote-
stanckich, które dziś tak boleśnie odczu-
wamy”.

5 Refleksja pod tytułem „Catéchèse
et inculturation”. W: Lumen Vitae, 37 
(1977), s. 445-450 oraz w Pedro Arrupé 
SJ, L’espérance ne trompe pas, Paris, Le 
Centurion, 1981, s. 161-173.

6 Można przyjąć, że teoria adaptacji 
zaczyna się wraz z encykliką Maximum 
Illud (1919) Benedykta XV, chociaż nie-
którzy misjonarze w przeszłości jak Cy-
ryl i Metody w IX wieku, Mateo Ricci 
i Roberto de Nobili w XVI i XVII wieku 
i kilku innych w pracy misjonarskiej sto-
sowali podejście misjonarskie, zapowia-
dające to, co dzisiaj nazywamy inkultu-
racją. Tak się sprawa przedstawia, choć 
można przypuszczać, iż zamierzając do-
głębnie związać się z kulturą ewangeli-
zowanego ludu, uznawali jednak misjo-
narza za pierwszy podmiot działający 
w tym procesie. Misjolodzy sprzed 1975 
roku mówią jednak – można zrozumieć 
dlaczego – o Cyrylu i Metodym, de Ric-
cim i de Nobilim raczej jako o najwy-
bitniejszych przedstawicielach adapta-
cji. André Seumois OMI na przykład, 
w Introduction à la Missiologie (Suis-
se, Administration des Neuen Zeitschrift 
für Missionswissenschaft, 1952) pisze: 
„Adaptacja jest niekiedy prowadzona 
po mistrzowsku, jak na Morawach przez 
świętego Cyryla i Metodego, ale na ogół 
adaptacja zbyt często skazana jest na 
niepowodzenie z powodu interesów im-
perialistycznych” (s. 298). „Trzeba przy-
znać, [...] że Patronat (królów portugal-
skich i hiszpańskich) podjął sporo wysił-
ków na rzecz adaptacji, nawet w Ame-
ryce hiszpańskiej. [...] Ale zwłaszcza 
w Azji Patronat wspaniale wprowadzał 
adaptację, rozwijaną szczególnie przez 
Ricciego, de Nobiliego, Balignano, Ver-
biesta itd.” (s. 301, przypis 917).

7 Klasyczna synteza tej teorii w języ-
ku francuskim znajduje się u A. Lemon-
nyera OP w La Révélation primitive et 
les données actuelles de la science, Pa-
ris, Librairie Victor Lecoffre, J. Gabalda, 
Éditeur, 1914, 359 s. Wbrew prezentacji 
dzieła na karcie tytułowej, książka ta nie 
jest pracą A. Lemonnyera, lecz tłuma-
czeniem wielkiego etnologa i lingwisty, 
Wilhelma Schmidta (1868-1954) ze sto-
warzyszenia Misjonarzy ze Steyl (Słowa 
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Bożego). Przedmowa mówi wyraźnie: 
„Wszystko w tym tomie jest jego dzie-
łem z wyjątkiem przypisów oznaczo-
nych literą T., które pochodzą od tłuma-
cza (ojca Lemonnyera), ale które tenże 
mu przedstawił i które on przyjął. Au-
tor zresztą przejrzał tłumaczenie”. We-
dług teorii ojca Schmidta na temat pier-
wotnego objawienia, objawienie biblij-
ne z Księgi Rodzaju zostało przekaza-
ne wszystkim ludom na mocy faktu, 
że wszyscy jesteśmy synami i córkami 
Adama i Ewy. Jego ślady można znaleźć 
we wszystkich kulturach ludów.

Jest to sposób myślenia oparty 
na historyzującej interpretacji Biblii, 
zwłaszcza Księgi Rodzaju. Dzisiaj nie 
można już mówić w ten sposób, nawet 
gdyby należało utrzymywać, że Bóg 
objawił się wszystkim i na różne spo-
soby, zwłaszcza w ich kulturach, po-
nieważ stale był obecny we wszystkich 
i w każdej z grup ludzkich od począt-
ku ich istnienia. Jednak André Seumois 
OMI jeszcze w 1981 roku bronił tej te-
orii Objawienia pierwotnego w książce 
Théologie missionnaire (Rome, Urba-
niana University Press, 1981, vol. III, s. 
43-68; zob. także włoskie tłumaczenie 
tego dzieła: Teologia Missionaria, Bo-
logna, EDB, 1993, s. 139-152), przed-
stawiając ją raczej jako „problem teolo-
giczny” niż etnologiczny i historyczny 
(s. 52-53).

8 W: Missions, 34 (1896), s. 166-221, 
269-357.

9 Rękopis artykułu znajduje się w ar-
chiwach oblackich w Maseru.

10 Sądzi się, że Basutosi pochodzą 
z centralnej Afryki i że wyemigrowali na 
południe, aby ostatecznie osiedlić się na 
terenie zwanym dziś Orange Free State 
(Afryka Południowa) i Lesotho.

11 Ojciec Le Bihan więcej niż inni 
pierwsi misjonarze oblaci w Afryce Po-
łudniowej przebywał wśród ludności, do 
której został posłany. Biskup Allard pro-
sił go, by przez wiele miesięcy pozostał 

w oddalonej wiosce Zulusów, aby tam 
poznać język i obyczaje tego ludu. Przez 
wiele lat przewoził on żywność z Pieter-
maritzburga (Natal) do Roma (Lesotho, 
kilkaset kilometrów) wozami ciągnię-
tymi przez woły. Zawsze towarzyszyło 
mu wielu Basutosów, z którymi żył bar-
dzo blisko przez całe tygodnie, a niekie-
dy i miesiące. Podczas wojny w Lesotho 
(1879-1881) przez dwa lata przebywał 
z basutowską armią. Wielki szef Letsie 
był mu za to bardzo wdzięczny i aby mu 
wynagrodzić, zaproponował mu, żeby 
sam wybrał gdziekolwiek w Lesoto miej-
sce pod budowę nowej misji. Były to po-
czątki obecnej misji w Montolivet.

12 Polskie tłumaczenie tekstu łaciń-
skiego: „Śpiewaj z radości, niepłodna, 
któraś nie rodziła, wybuchnij weselem 
i wykrzykuj, któraś nie doznała bólów 
porodu! Bo liczniejsi są synowie porzu-
conej niż synowie mającej męża, mówi 
Pan. Rozszerz przestrzeń twego namio-
tu, rozciągnij płótna twego »mieszka-
nia«, nie krępuj się, wydłuż twe sznury, 
wbij mocno twe paliki!”

13 Zwłaszcza że wiemy obecnie, iż 
człowiek istniał od setek tysięcy, jeśli 
nie od milionów lat, a nie od kilku ty-
sięcy (czterech czy pięciu), jak sądzono 
w dziewiętnastym stuleciu.

14 Misjonarze we współczesnym świe-
cie, nr 56.

15 Zob. J. Masson, dz. cyt. Zob. przy-
pis 3 do tekstu na ten temat.

16 Wystarczy przypomnieć Cyryla 
i Metodego, wschodnich misjonarzy 
z XIX wieku, którzy zajęli stanowisko 
całkowicie odmienne, a których dzieło 
zostało potępione po śmierci Metodego 
przez ówczesnego papieża (Cyryl zmarł 
w Rzymie kilka lat wcześniej). Dzieło 
ich przetrwało tylko w Bułgarii, teryto-
rium podległym patriarchatowi Kon-
stantynopola, ponieważ uczniowie Me-
todego tam się schronili i kontynuowali 
dzieło dwóch wielkich misjonarzy. Ale 
to Kościołowi rzymskiemu nie dało żad-
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nej korzyści, ponieważ w czasie schi-
zmy wschodniej w 1054 roku ten Koś-
ciół słowiański przeszedł na stronę pra-
wosławia wraz z całym patriarchatem 
konstantynopolskim.

17 Instrukcja naszego Czcigodne-
go Założyciela dotycząca misji zagra-
nicznych, Rzym, Dom Generalny, 1936, 
s. 6.

18 Wydaje się, że mianem „dzikich” 
biskup de Mazenod określa tych, któ-
rych wcześniej nazywa „niewiernymi”.

19 Życie koczownicze uważano więc 
za niższe, jeśli nie za uwłaczające god-
ności ludzkiej, które należało zastąpić 
życiem osiadłym. Wiadomo, z jakimi 
trudnościami spotkał się Kościół, gdy 
chciał poczuć się u siebie w kulturach 
koczowniczych; nie można nawet powie-
dzieć, że mu się to wreszcie udało. Ple-
miona koczownicze Ameryki, Australii 
i Afryki, nawet jeżeli niekiedy wielu ich 
członków dawno zostało chrześcijana-
mi, nie wydały jeszcze kapłanów, mogą-
cych kierować i animować swoje Koś-
cioły lokalne. Wydaje się, że Kościół ze 
względu na sposób rozumienia siebie, nie 
może stać się koczowniczym z koczow-
nikami. Wszystko w nim tchnie życiem 
osiadłym, poczynając od prawodawstwa, 
które określa chrześcijańskie wspólnoty w 
bardzo ścisłych i określonych terminach 
terytorialnych.

20 Tamże, s. 9
21 Tamże, s. 12
22 „À propos de la formation des fu-

turs missionnaires” w: Études mission-
naires, dodatek do Revue d’histoire des 
Missions, Paris, t. IV, nr 1, kwiecień 
1936, s. 55. Trzeba jednak zaznaczyć, 
że ten tekst Kongregacji Rozkrzewiania 
Wiary, z pewnością godny podziwu, jak 
mówi ojciec Perbal, przez wieki pozo-
stał tylko martwą literą i nie był wystar-
czający, aby zapobiec potępieniu takich 
podejść misjonarskich, jak ojca Ricciego 
w Chinach, ojca de Nobiliego w Indiach 
i jezuitów w Ameryce Łacińskiej.

23 Actes de Benoît XV, Paris, 5 rue 
Bayard, 1926, t. II, s. 90. Wydaje się, że 
list Benedykta XV spowodował założe-
nie seminarium w Lesotho. W artykule 
z 1896 r. ojciec F. Porte twierdził, że nie 
widzi jeszcze dnia, w którym jakiś Mo-
sotho zostałby kapłanem (zob. „Les Ré-
minicences...” W: Missions, 34 [1896], s. 
279.) W sprawozdaniu z 1908 r. dla Kon-
gregacji Rozkrzewiania Wiary biskup Ju-
les Cénez pisze, że dotychczas nie uczy-
niono niczego dla wychowania rodzime-
go kleru i że jeszcze długo nie można się 
spodziewać powołań (A. G., dokumenta-
cja Lesotho). Ale w sprawozdaniu z 1920 
r. zaznacza, że jest jeden Mosotho, który 
rozpoczął studia przygotowujące do ka-
płaństwa. Wreszcie ojciec Odilon Chev-
rier OMI w liście z 1925 r. donosi, że zo-
stał wyznaczony do założenia semina-
rium i to – jak się wydaje – dlatego, żeby 
odpowiedzieć na żądanie listu Benedyk-
ta XV i za namową wysłannika Piusa XI, 
niejakiego biskupa Demonta, który został 
mianowany wikariuszem apostolskim 
w Aliwal North w Afryce Południowej 
(W: Missions, 56 [1924], s. 270).

24 W sprawie terytoriów misji ob-
lackich można wymienić następujące 
przypadki:

1. W Lesoto przed odzyskaniem nie-
podległości (1966) pierwszy czarny bi-
skup, Emmanuel ‘Mabathoana OMI, zo-
stał mianowany biskupem Leribe w 1952 
r., a w 1961 r. została utworzona prowin-
cja kościelna w Lesotho, której pierw-
szym arcybiskupem został właśnie Ma-
bathoana. Miał on dwóch sufraganów: 
biskupa Delphis’a Desrosiers’a OMI, 
Kanadyjczyka, i biskupa Ignatiusa Pha-
koe OMI, Mosotho.

2. Na Cejlonie (dzisiaj Sri Lanka) 
Edmund Emmanuel Peiris OMI został 
mianowany biskupem w Chilaw w 1940 
r., Thomas Benjamin Cooray OMI bi-
skupem koadiutorem arcybiskupa w Ko-
lombo w 1946 r. (a rok później tytular-
nym) i Emilianus Pillai OMI biskupem 
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w Jaffnie w 1949 r. Hierarchia zosta-
ła ustanowiona już przez Leona XIII 1 
września 1886 r.

25 Już jednak Pius XII wyraził zasadę 
pluralizmu kulturowego w przemówie-
niu skierowanym do Papieskich Dzieł 
Misyjnych w 1944 r. (Documents Pon-
tificaux de S.S. Pie XII, Saint-Maurice, 
Suisse, Éditions Saint-Augustin, 1963, s. 
113), tekst, który zresztą cytuje on w en-
cyklice misyjnej. Ale dopiero Jan XXIII, 
w encyklice Princeps Pastorum z 1959 
r. przyczyni się do zrobienia jakościowe-
go kroku w teologii misji, gdy uzna rów-
ność kultur i wielokulturowość Kościo-
ła. Kościół – pisze – nie utożsamia się 
z żadną kulturą z wykluczeniem innych, 
nawet nie z kulturą europejską i zachod-
nią, z którą jego dzieje są tak ściśle zwią-
zane (art. 17).

26 Choć w latach 60 używa się jesz-
cze słownictwa związanego z adaptacją, 
teologia misyjna nabiera coraz większe-
go znaczenia i bardzo szybko zmienia 
swój punkt widzenia, prawdopodobnie 
pod wpływem Vaticanum II, gdzie ter-
miny „tereny misyjne” albo „misje za-
graniczne” zastąpiono terminem „misja 
Kościoła” w liczbie pojedynczej. Mimo 
że termin adaptacja jest nadal w użyciu, 
jej pojęcie pogłębia się i obejmuje kul-
turę bardziej całościowo. Dla przykładu, 
który dotyczy i mnie, w artykule z 1967 
r. pisałem na temat adaptacji w Lesotho: 
„Trzeba podejść do Mosotho w sposób 
bardziej całościowy; odkryć istotę jego 
myśli, czucia i działania oraz wlać w tę 
istotę pierwiastek chrześcijański. Praw-
dziwa adaptacja, zarazem najbardziej 
skuteczna i najbardziej trwała, będzie 
w tym miała punkt wyjścia i moc przeni-
kania”. Zob. Eugène Lapointe, Problème 
d’adaptation au Lesoto”. W: Kerygma, 
1 (1967), s. 110. Widać w tym tekście, 
że nie chodzi już o zewnętrzne elemen-
ty kulturowe, lecz o kulturę w całości. 
Oczywiście, pozostaje pytanie, kto jest 
podmiotem adaptacji tak opisanej i jaka 

jest właściwa rola misjonarza w tym 
procesie. Prawdziwą odpowiedź uzyska-
my tylko wówczas, gdy będziemy mó-
wić o samej inkulturacji.

27 René Jaouen, „Les conditions d’une 
inculturation fiable”. W: Lumière et Vie, 
30 (1985), juillet-septembre, s. 33.

28 „Proces rozwojowy (kultury) spo-
wodowany działaniem czynników en-
dogenicznych (bez łączenia dwóch lub 
kilku odrębnych całości kulturowych)”. 
Zob. Poirier Jean, directeur, Ethnolo-
gie régionale, Paris, Encyclopédie de la 
Pléiade, Gallimard, 1972, vol. 1, s. 24. 
Transkulturacja jest normalnym proce-
sem rozwojowym każdej kultury, ponie-
waż kultura jest z istoty swej dynamicz-
na i podlega nieustannym zmianom.

29 Ojciec Arrupe wyjaśnia ten proces 
w następujący sposób: „Jest ona (inkul-
turacja) nieustannym dialogiem pomię-
dzy Słowem Bożym i licznymi sposoba-
mi, jakimi ludzie się wyrażają”. Dz. cyt., 
s. 448.

30 Redemptoris Missio, art. 52.
31 Słowo „grupa” rozumiemy tutaj 

w ścisłym antropologicznym znaczeniu 
jako „ludność zorganizowaną o trwałej 
egzystencji”, to znaczy ogół istot ludz-
kich złączonych wzajemnie uznany-
mi zasadami, mających wspólne zain-
teresowania i normy ustalające prawa 
i obowiązki każdego we wzajemnych 
relacjach. Co do tej definicji zob. Lucy
Mair, An Introduction to Social Anthro-
pology, Oxford, Clarendon Press, 1872, 
2e éditions, s. 25.

32 Dla ojca Renégo Jaouena podmio-
tem sprawczym inkulturacji jest sam 
Duch Święty. Ponieważ ten teolog po-
sługuje się przypowieścią o ziarnie, któ-
re wyrasta samo, jako symbolem inkultu-
racji, lud przyjmujący Ewangelię stano-
wi glebę, do której wrzucone jest ziarno 
(Ewangelii), a Duch Święty jest tym, któ-
ry sprawia, że ziarno kiełkuje i wzrasta. 
Zob. „Les conditions d’une inculturation 
fiable”. W: Lumière et Vie, 33 (1984), 
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nr 168. Kapituła generalna z 1986 roku 
zadowala się stwierdzeniem: „Jesteśmy 
zdania, że pierwszymi twórcami inkultu-
racji są same narody. Będziemy im więc 
towarzyszyć z pokorą i zaufaniem w wy-
siłkach, jakie podejmują, by przyswoić 
sobie Ewangelię i wyrazić ją we własnej 
kulturze” (Misjonarze we współczesnym 
świecie, art. 59). Jest to prawdopodob-
nie nawiązanie do Konstytucji z 1982 
r., które domagają się, aby oblaci starali 
się „tworzyć chrześcijańskie wspólnoty 
i Kościoły zakorzenione w rodzimej kul-
turze i w pełni odpowiedzialne za swój 
wzrost” (art. 7).

33 Tym paragrafem posługuje się Da-
vid J. Bosch, Transforming Mission: Pa-
radigm Shifts in Theology of Mission, 
Maryknoll, New York, Orbis Books, 
1991, s. 453-455.

34 Tabela ta, z kilkoma zmianami, 
wzorowana jest na tabeli sporządzonej 
przez Louisa J. Luzbetaka SVD w The 
Church and Cultures, Maryknoll, New 
York, Orbis Books, 1991, s. 82-85.

35 Można jednak mówić o inkultu-
racji charyzmatu oblackiego, ponieważ 

Zgromadzenie przyjmuje przedstawicie-
li bardzo różnych kultur i daje im moż-
liwość rozwijania się w prowincjach 
względnie niezależnych. W tym zna-
czeniu ojciec Gilles Cazabon OMI, dzi-
siaj biskup, mówił o „oblackiej formacji 
i inkulturacji” (Documentation O.M.I., 
nr 151, 1987), a ojciec Alexander Mo-
tanyane OMI mówi o „inkulturacji życia 
zakonnego w Afryce” (Documentation 
O.M.I., nr 191, 1993).

36 List do ojca Étienne’a Semerii z 9 
maja 1848 r. W: Écrits oblats I, t. 4, nr 3, 
s. 11.

37 List z 14 maja 1849 r. W: Ecrits ob-
lats I, t. 4, nr 12, s. 38. W liście z 10 listo-
pada 1857 r. do sbiskupa Allarda, Euge-
niusz de Mazenod surowo gani biskupa 
misjonarza, który jeszcze nie nauczył się 
języka Zulusów i nie może zrozumieć, 
żeby po roku pobytu na misji nie potrafić
kontaktować się z ludźmi w ich języku 
(Ecrits oblats I, t. 4, n. 27, s. 211).

38 List z 30 maja 1857 r. W: Ecrits 
oblats I, t. 4, nr 26, s. 209.

39 Misjonarze we współczesnym świe-
cie, nr 55.



Eugeniusz de Mazenod był „zafascy-
nowany Jezusem Chrystusem”; jego 
duchowość określono jako „istotnie 
chrystocentryczną”1. W tym artykule 
przyjrzymy się miejscu, jakie zajmuje 
Chrystus w życiu Eugeniusza de Maze-
noda oraz w Konstytucjach i Regułach 
wydanych w 1982 roku.

 I. JEZUS CHRYSTUS W ŻYCIU 
EUGENIUSZA DE MAZENODA

Na temat duchowości Eugeniusza 
de Mazenoda istnieją trzy rozprawy na-
ukowe przedstawione na Uniwersytecie 
Gregoriańskim2; o Chrystusie w życiu 
Założyciela traktuje również kilka arty-
kułów w czasopiśmie „Études oblates”, 
noszącym dziś tytuł „Vie Oblate Life”3. 
Miejsce, jakie Jezus Chrystus zajmuje 
w życiu Eugeniusza de Mazenoda, roz-
ważymy w świetle tych dokumentów, 
a szczególnie w świetle kolekcji Écrits 
oblats4.

Dokonanie jasnego podziału, a zwła-
szcza doktrynalnej syntezy tego tema-
tu, jest trudne. Przywiązanie do Jezusa 
Chrystusa cechowało całe życie Euge-
niusza. Było to doświadczalne spotkanie 
z Osobą Jezusa Chrystusa i nieustannie 
wyrażany żywy z nią kontakt. Ta przy-
jaźń przejawiała się stosownie do wyda-
rzeń i rozwijała się poprzez udręki i ra-
dości życia.

Znajomość i umiłowanie Chrystusa 
znajdują się w centrum jego życia, ale 
nie występują tam same. Łączą się z mi-
łością do Ojca i do Ducha Świętego. Wy-

rażają się w poszukiwaniu chwały Boga, 
w ustawicznej wierności Jego woli, 
w umiłowaniu Kościoła i ubogich. Dla 
Eugeniusza de Mazenoda Kościół to 
Chrystus: „kochać Kościół to kochać Je-
zusa Chrystusa i odwrotnie”5. To pozna-
nie i ta miłość przejawiają się w jego na-
bożeństwie do Najświętszego Serca Je-
zusowego, w jego przywiązaniu do ka-
płaństwa i w umiłowaniu Eucharystii.

Umiłowanie Jezusa Chrystusa i wier-
ność Jezusowi Chrystusowi dotyczą 
wszystkich aspektów osobistego życia 
Założyciela, wszystkich aspektów jego 
relacji z oblatami i wszystkich aspektów 
jego duszpasterskiej odpowiedzialności 
jako kapłana i jako biskupa.

Aby lepiej zrozumieć, jakie miejsce 
zajmuje Chrystus u Eugeniusza de Ma-
zenoda, prześledzimy poszczególne eta-
py jego życia. Pierwszy etap obejmuje 
jego początki i rozwój aż do święceń ka-
płańskich; drugi wiąże się z działalnoś-
cią Eugeniusza jako Założyciela i ojca 
oblatów, a trzeci z jego apostolską dzia-
łalnością wśród swych diecezjan.

 1. POCZĄTKI I ROZWÓJ AŻ DO ŚWIĘCEŃ 
KAPŁAŃSKICH

Eugeniusz de Mazenod urodził się 
w Aix-en-Provence, w rodzinie chrześ-
cijańskiej, 1 sierpnia 1782 roku. W dzie-
ciństwie został wprowadzony w rzeczy-
wistość wiary. „Powiedziałbym – zano-
tuje później – że Bóg złożył we mnie 
prawie rodzaj instynktu miłości do Nie-
go. Mój rozum nie był jeszcze rozwinię-
ry, a już lubiłem trwać w Jego obecno-
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ści, wznosić ku Niemu słabe ręce i słu-
chać w milczeniu Jego słowa, tak jak-
bym je rozumiał. Choć z natury byłem 
żywy i niesforny, wystarczyło zaprowa-
dzić mnie przed ołtarz, aby doprowadzić 
mnie do łagodności i najdoskonalszego 
spokoju, tab bardzo byłem zachwycony 
doskonałością Boga, instynktownie – 
jak powiedziałem – bo w tym wieku nie 
mogłem jej przecież znać”6. Jego matka 
i babka Joannis nauczyły go klękać, ro-
bić znak krzyża i modlić się.

W roku 1791, w ósmym roku życia, 
z powodu rewolucji francuskiej Euge-
niusz z rodziną udał się na wygnanie do 
Włoch. W Turynie, w roku 1792, przyj-
mie Pierwszą Komunię Świętą i sa-
krament bierzmowania, ale jego duch 
chrześcijański i pierwsze objawy jego 
przywiązania do Jezusa Chrystusa roz-
winą się przede wszystkim w Wenecji 
(1794-1797) dzięki młodemu kapłano-
wi, gorliwemu i dobremu wychowawcy, 
Don Bartolo Zinellemu. Eugeniusz jest 
młodzieńcem; zaczyna myśleć o powo-
łaniu kapłańskim.

Don Bartolo kreśli dla niego szcze-
gółowy regulamin. Po wstaniu i porannej 
modlitwie „będę łączył moją nieudolną 
adorację z adoracją Najświętszych Serc 
Jezusa i Maryi, będę odmawiał Pater 
powoli i z głębokim uszanowaniem dla 
tej modlitwy, która wyszła z ust same-
go Pana Jezusa Chrystusa. [...] (Ofiaru-
ję Bogu) swe pobożne praktyki, naukę, 
obowiązki i moje najdrobniejsze zajęcia, 
[...] łącząc się z uczuciami Jego godne-
go uwielbienia Serca. [...] Ty, o Maryjo 
[...], ty, mój aniele stróżu, i moi święci 
patronowie [...] wstawiajcie się za mną 
do Boga i do Serca Jezusowego. [...] Za-
nim wyjdę z sypialni, zwrócę się w stro-
nę kościoła i na klęczkach będę się mod-
lił, aby Jezus mi błogosławił, mówiąc 
do Niego: Jesu, fili David, non dimittam 
te, nisi benedixeris mihi. [...] Przeżeg-
nam się wodą święconą, ze czcią ucału-
ję swój krucyfiks w miejscu ran i serca 

[...]”. Regulamin kończy się następują-
co: „Jeśli pozostanę wierny tym regu-
łom, moje życie będzie godne imienia, 
które noszę, a Jezus Chrystus stanie się 
moją nagrodą w niebie, moją mocą i po-
ciechą w życiu i przy śmierci”7. W paź-
dzierniku 1795 roku, kiedy Eugeniusz 
towarzyszy w drodze do Liworno matce 
wracającej do Francji, zawiesza sobie na 
szyi wielki krucyfiks, na tyle wielki, że
jest widoczny na zewnątrz8.

Jak zauważa ojciec Pielorz, „Don 
Bartolo, orientując swego ucznia głów-
nie ku miłości Boga przystosowanej do 
jego wieku i temperamentu, to znaczy 
do miłości żywej, wrażliwej, czułej i ot-
wartej, skonkretyzowanej w osobistym 
nabożeństwie do Jezusa, Dziewicy Ma-
ryi i do Świętych, umożliwił mu opano-
wanie wewnętrznych demonów”9.

Następny okres (1797-1805) jest 
okresem kryzysu. Eugeniusz popada w 
nim w oziębłość, okazuje zarozumia-
łość, popełnia grzech i staje się „niewol-
nikiem szatana”10. W 1797 roku opusz-
cza Wenecję wraz z ojcem i stryjem. 
Udaje się do Neapolu, gdzie spędza rok 
w udręce i nudzie, a następnie wyjeżdża 
z nimi do Palermo (1799-1802). W 1799 
roku ma 17 lat. W Palermo będzie mu po-
magać rodzina księcia Canizzaro, szcze-
gólnie księżna, osoba święta. Dwunaste-
go maja 1798 roku Don Bartolo pisze do 
niego: „Pamiętaj wciąż o nabożeństwie 
do godnego uwielbienia Serca Jezusa 
Chrystusa [...] i bądź wierny wszystkim 
obowiązkom chrześcijańskim”11. Ale 
nie, choć pozostaje dość dobrym chrześ-
cijaninem, biorą w nim górę światowość 
i oziębłość.

W 1802 roku Eugeniusz wraca do 
Aix-en-Provence, do matki. Jego stan 
duchowy nie zmienił się. Ma dwadzieś-
cia lat, pragnie urządzić się w świecie, 
nie odczuwa żadnego pociągu do mał-
żeństwa. Bez powodzenia usiłuje po-
wrócić na Sycylię. Przez pewien czas 
poświęca się więźniom w Aix. Z pew-
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nością działa w nim łaska i pewne-
go dnia, w Wielki Piątek, objawia się 
w sposób dużo intensywniejszy. Zmie-
ni ona jego życie. W 1814 roku wspo-
mina: „Na moje nieszczęście zbyt dłu-
go szukałem szczęścia poza Bogiem. 
Ileż razy w minionym życiu moje roz-
darte i udręczone serce rwało się ku 
Bogu, od którego się odwróciło! Czyż 
mogę zapomnieć te gorzkie łzy, które 
popłynęły z mych oczu na widok krzy-
ża w Wielki Piątek. Ach! Wypływały 
one z serca i nic nie mogło powstrzy-
mać ich potoku. Były zbyt obfite, abym
mógł je ukryć przed tymi, którzy tak jak 
ja uczestniczyli w tej wzruszającej cere-
monii. Byłem w stanie grzechu śmiertel-
nego i to właśnie było powodem mego 
bólu. Wówczas i przy jeszcze jakiejś 
innej okazji mogłem dostrzec różnicę. 
Moja dusza nigdy nie była bardziej za-
spokojona, nigdy nie doświadczyła wię-
cej szczęścia; dlatego właśnie, że w tym 
potoku łez, mimo bólu albo raczej po-
przez mój ból, moja dusza rwała się do 
swego ostatecznego celu, do Boga, swe-
go jedynego dobra, którego utratę żywo 
odczuwała. Po co o tym jeszcze mówić? 
Czy kiedykolwiek potrafię wyrazić to, 
czego wówczas doświadczyłem?”12

Było to jego „nawrócenie”. Uderza 
nas wiele rzeczy: Eugeniusz stwierdza, 
że jest w stanie grzechu śmiertelnego, 
widok krzyża Chrystusowego otwiera 
mu oczy, płacze rzewnie i rwie się ku 
Bogu, swemu jedynemu dobru. Ta łaska 
nacechuje całe jego życie: doświadcza 
tajemnicy Chrystusa, cały zwraca się ku 
Bogu, Ojcu miłosierdzia, jest obmyty 
we Krwi Chrystusa. Nigdy nie zapomni 
tego dnia i Osoby Jezusa ukrzyżowane-
go, który go zbawił.

W tym okresie coraz bardziej od-
czuwa pragnienie, aby zostać kapłanem. 
W październiku 1808 roku wstępuje do 
seminarium Świętego Sulpicjusza. Z cza-
su jego pobytu w seminarium należy od-
notować dwie cechy: coraz głębsze przy-

wiązanie do Jezusa Chrystusa, co zazna-
cza się w jego listach i w innych jego pis-
mach, oraz wpływ szkoły francuskiej na 
jego życie duchowe.

Do wiedzy o jego listach wiele wno-
si 14 i 15 tom Écrits oblats. Eugeniusz 
dowiedział się, że jego stryj Fortuné 
nie przyjmie biskupstwa; pisze do ojca: 
„Czy stryja przeraża trudność? Jak moż-
na lękać się czegokolwiek, gdy jest się 
sługą Jezusa Chrystusa? Czy nie należy 
zaufać Temu, który nas umacnia? Przy-
pomnijmy sobie obowiązki, jakie na-
kłada nam nasz chrześcijański i kapłań-
ski charakter”13. Było to w roku 1805. 
W tym samym roku przyjacielowi Em-
manuelowi Gaultierowi de Claubry, któ-
ry jest młodym żołnierzem i donosi mu 
o trudnościach, z jakimi się spotyka jako 
chrześcijanin dlatego, że „wyznaje wia-
rę w Jezusa Chrystusa”, posyła Pismo 
Święte i dodaje: „To zatem nie Euge-
niusz, to Jezus Chrystus, to Piotr, Paweł, 
Jan itd. posyłają Ci ten zbawienny po-
karm, który przyjęty z tym duchem wia-
ry, do którego jesteś zdolny, z pewnością 
nie będzie nieskuteczny...”14 Temu sa-
memu 23 grudnia 1807 roku składa gra-
tulacje dlatego, że „nosił sztandar Krzy-
ża, nie zważając na ludzkie względy, na-
rażając się (z powodu wierności Bogu) 
na szyderstwa i obelgi”15. Mówi, że pła-
kał z tego powodu, ale jego łzy „wkrótce 
zamieniły się w uniesienia radości, gdy 
zobaczyłem, że, pamiętając, iż służysz 
Panu, sprawowałeś się w sposób god-
ny Ewangelii Jezusa Chrystusa [...]. To 
zwycięstwo pochodzi od Boga, bo to, że 
nie tylko wierzysz w Jezusa Chrystusa, 
lecz także cierpisz dla Niego, jest łaską, 
jakiej On Ci udzielił. Słodki skutek mi-
łości wśród chrześcijan, który sprawia, 
że wszyscy członkowie tego Mistyczne-
go Ciała, którego głową, caput, jest Je-
zus Chrystus, odczuwają i uczestniczą 
w cierpieniach jak i w zwycięstwie, ja-
kich każdy członek doświadcza lub któ-
re odnosi. Jeżeli ta cudowna komunia 
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nie jest dość odczuwana, to dlatego, że 
nie zastanawiamy się nad jej wzniosłoś-
cią, ponieważ ma ona źródło w samym 
łonie Bóstwa”16.

Zachowało się wiele listów do mat-
ki i do siostry. Zwracając się do matki, 
niezbyt entuzjastycznie nastawionej do 
jego dążenia ku kapłaństwu, ustawicz-
nie uzasadnia swoje powołanie, powo-
łując się na więź z Jezusem Chrystu-
sem; wychodzącej za mąż siostrze przy-
pomina o obowiązkach chrześcijanki 
i o wierności Chrystusowi. Oto kilka 
przykładów.

Matce mówi o swym głębokim zjed-
noczeniu z Jezusem Chrystusem i o tym, 
dlaczego nie może powiedzieć „nie” 
Jezusowi, który go tak ukochał i który 
wzywa go, aby poszedł za Nim w ka-
płaństwie. W dzień Bożego Narodzenia 
1808 roku pisze: „Ach! moja najdroż-
sza Mamo, czy myślisz, że tej nocy nie 
byłem z Tobą? [...] O tak, moja dobra 
Matko, spędziliśmy razem noc u stóp 
ołtarzy, które reprezentowały mi żłó-
bek betlejemski. Razem ofiarowaliśmy
dary naszemu Zbawcy i prosiliśmy Go, 
by narodził się w naszych sercach i by 
w nich umocnił wszystko, co jest sła-
be. [...] Ofiarujmy więc dobremu Bogu
te wszystkie rozdarcia; (pamiętajmy), że 
Jezus Chrystus opuścił łono Ojca, aby 
przywdziać naszą śmiertelną powłokę. 
[...] Szukajmy się często w Sercu nasze-
go godnego uwielbienia Mistrza, lecz 
przede wszystkim często przyjmuj Jego 
czcigodne Ciało. Jest to najlepszy spo-
sób naszego zjednoczenia, bo jeżeli każ-
de z nas ze swej strony będzie się utożsa-
miać z Jezusem Chrystusem, będziemy 
z Nim stanowić jedno, a przez Niego i 
w Nim będziemy stanowili jedno między 
sobą. Myślałem, że w tę noc zechcesz 
uczcić przyjście tego błogosławionego, 
dla nas narodzonego Dziecięcia, skła-
dając Je w swoim sercu. Ponieważ mia-
łem to samo szczęście prawie o tej samej 
godzinie, z całej duszy jednoczyłem się 

z Tobą. Czyż nie podziwiasz wielkości 
naszej duszy? Ileż rzeczy obejmuje ona 
jednocześnie! Jak niezmierną przestrzeń 
przemierza ona w jednym momencie! 
To zachwycające. Adorowałem Jezusa 
Chrystusa w swoim sercu, adorowałem 
Go w Twoim sercu, adorowałem Go na 
ołtarzu i w żłóbku, adorowałem Go na 
wysokościach niebios”17.

W lutym 1809 roku wyznaje matce, 
jakim szczęściem jest „uczestniczenie 
w Boskiej misji Syna Bożego” i od jak 
dawna „musiał staczać nieustanną wal-
kę ze światem, bo jest on wrogiem Je-
zusa Chrystusa”. [...] „czyż mam opie-
rać się głosowi (Boskiego Mistrza), aby 
nędznie marnieć poza swoją sferą? [...] 
jesteśmy chrześcijanami. [...] czy jest 
taka rodzina, nawet królewska, któ-
ra nie byłaby bardzo zaszczycona tym, 
że kończy się na osobie kapłana obda-
rzonego wszystkimi władzami Jezusa 
Chrystusa.[...]?”18

Czy taki człowiek jak on, „mocno 
skłaniany duchem Bożym do naślado-
wania czynnego życia Jezusa Chrystu-
sa” może „siedzieć z założonymi ręka-
mi” i nic nie robić?19 Do tej samej spra-
wy powraca przy okazji niższych świę-
ceń i subdiakonatu: „Dlaczego Cię nie 
było, moja droga Mamo? Bez wątpienia 
modliłabyś się bardzo gorąco do Pana, 
aby mi udzielił łaski godnego odpowie-
dzenia na tyle dobrodziejstw. [...] Muszę 
wyznać, że czuję w sobie ufność, któ-
ra mnie zdumiewa [...]”20. A przy oka-
zji otrzymania subdiakonatu: „Nie za-
zdrość więc, moja droga dobra Mamo, 
nie zazdrość temu biednemu Kościoło-
wi, tak okropnie opuszczonemu, pogar-
dzanemu, podeptanemu nogami, który 
jednak nas wszystkich zrodził w Jezu-
sie Chrystusie, nie zazdrość tego daru, 
który dwie lub trzy osoby [...] chcą mu 
złożyć [...]. A dlaczego chciałabyś, bym 
bardziej ociągał się z zaangażowaniem, 
z poświęceniem się Oblubienicy Jezu-
sa Chrystusa, którą ten Boski Mistrz 
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ukształtował przez przelanie całej Krwi, 
z oddaniem wszystkich chwil życia, 
które otrzymałem tylko po to, by ich 
użyć na jak największą chwałę Boga”21. 
Wreszcie z okazji święceń kapłańskich, 
21 grudnia 1811 roku, i z użyciem liter 
L. J. C. (Niech będzie pochwalony Jezus 
Chrystus), którymi posługuje się od kil-
ku miesięcy: „Droga i dobra Mamo, stał 
się cud; Twój Eugeniusz jest kapłanem 
Jezusa Chrystusa”22.

Można zauważyć, że w tych tekstach 
znajdują się już liczne elementy odno-
szące się do Chrystusa, które wejdą do 
duchowości oblata: chrześcijański cha-
rakter, duch wiary, prześladowania zno-
szone dla Chrystusa, cierpienie dla Je-
zusa Chrystusa, sztandar krzyża Jezu-
sowego, komunia osób w Mistycznym 
Ciele, narodziny Jezusa w nas, wzajem-
na jedność tych, którzy przyjmują Ciało 
Chrystusa, uczestnictwo w Boskiej mi-
sji Chrystusa Zbawiciela, walka ze świa-
tem nieprzyjaznym Jezusowi Chrystuso-
wi, Kościół opuszczony i wzgardzony, 
Krew Chrystusa wylana za nas, ufność 
i wierność woli Bożej...

W liście do Eugenii brat przypomni 
jej chrześcijański charakter i obowiąz-
ki: życie modlitwy, krzyż Chrystusowy, 
przyjmowanie Eucharystii; zrobi też alu-
zję do własnego „nawrócenia” i swego 
przeszłego życia. Modli się za nią przed 
jej ślubem23. Po zawarciu przez nią 
związku małżeńskiego, zgodnie z du-
chem czasu i własnym temperamentem, 
okazuje się surowy wobec jej uczestni-
czenia w przedstawieniach i tańcach: 
„Lecz Ty masz aż nadto słuszne pojęcie 
świętości naszego powołania i czystości 
prawa Jezusa Chrystusa, aby nie wie-
dzieć, że zlekceważyć tchórzliwie jeden 
punkt tej niebieskiej nauki [...] to odłą-
czyć się, by stworzyć osobną grupę, od-
wrócić się plecami do Jezusa Chrystu-
sa. [...] Wiesz dobrze, moje drogie ser-
ce, że robiąc podobne przypuszczenia, 
daleki jestem od przewidywania, że one 

się zdarzą; jestem mocno przekonany, iż 
odważnie przeciwstawiasz się wszyst-
kim powabom świata, masz we czci 
cnotę, której zawsze dawałaś dowody, 
i ukazujesz ludziom wzór chrześcijań-
skiej doskonałości, przebywając w obo-
zie wroga Jezusa Chrystusa. Aby żyć 
w tej doskonałości, będziesz musiała 
zachować wiele rzeczy: moja podwój-
na rola brata i duchownego upoważnia 
mnie do ich tobie przedstawienia. [...] 
Zmieniając stan, z konieczności znala-
złaś się w świecie i musisz żyć w tym 
demoralizującym środowisku. Słusz-
nie więc przyciskasz mocniej krzyż Je-
zusa Chrystusa, niżbyś to robiła w od-
osobnieniu. Trzeba, abyś częściej cho-
dziła czerpać łaski Zbawiciela z niewy-
czerpanego źródła Jego czcigodnych sa-
kramentów. Często mówiłem Ci o tym 
i jeszcze słuszniej powtarzam to dzisiaj, 
iż nie dość często przystępujesz do Ko-
munii Świętej”24.

Dnia 21 stycznia 1809 roku w liście 
do matki pisze: „Niech idzie do świata. 
Na to jest stworzona. Niech jednak bę-
dzie tam chrześcijanką, i to chrześcijan-
ką w wysokim stopniu. Trzeba, aby było 
wiadomo, że nie tańczy, bo jest uczen-
nicą Jezusa Chrystusa, że nie jada mię-
sa, które może się podaje przy posiłkach 
w dni wstrzemięźliwości, bo jest uczen-
nicą Jezusa Chrystusa. Słowem trzeba, 
aby świadczyła, że nasz Pan we wszyst-
kich klasach społecznych ma swoich wy-
branych, którzy są Mu wierni we wszyst-
kich okolicznościach życia. Zwłasz-
cza niech nie zaniedbuje uczęszczania 
do sakramentów; tam właśnie znajdzie 
siłę”25. A 9 lutego 1811 roku, pogratu-
lowawszy siostrze troski, jaką okazu-
je swojej córce Natalii, dodaje jeszcze: 
„Mamy karnawał [...]. Radźmy się cza-
sami naszego krzyża; w ranach nasze-
go Boskiego Wzoru znajdziemy odpo-
wiedź na wszystkie nasze nędzne wy-
mówki. W tym właśnie wiernym zwier-
ciadle odróżnimy to, co może On tole-
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rować, od tego, czego zabrania. Pozwól-
my, aby Jego serce mówiło do naszego, 
słuchajmy Jego głosu i nie bądźmy głu-
si, a zobaczymy, czy wszystkie nędzne 
mędrkowania zwolenników świata nie 
spełzną na niczym i nie zostaną rozpro-
szone przez jeden z Jego świetlnych pro-
mieni, które wypłyną z naszego Pana, 
udzielającego rady w ciszy i skupieniu. 
[...] On chciał, abyś służyła za przykład 
wszystkim, których następnie natchnie 
świętym pragnieniem uświęcenia się 
w świecie [...]. Kiedy będziesz musia-
ła pójść na bal albo być na innych hucz-
nych zgromadzeniach, przypominaj so-
bie często o Bożej obecności. To cenne 
ćwiczenie, z którym nigdy nie będziesz 
mogła zbytnio się spoufalić. Korzystaj 
również z innych praktyk, jakie Ci za-
leciłem w zeszłym roku: śmierć, chwi-
la konania, sąd, piekło; w odpowiednich 
chwilach przenoś się w duchu do środo-
wiska świętych dusz, które wychwalają 
i błogosławią święte imię Boga, do kar-
melitanek [...], do świętych zakonników 
[...], trapistów [...]. O! kiedy ma się wia-
rę i choćby trochę miłości Bożej, potra-
fi się znaleźć sposób, by zbyt długo nie
tracić z oczu swego umiłowanego. [...] 
Lecz niezawodnym środkiem jest przyj-
mowanie sakramentów”26.

Eugeniusz ubolewał już, że w jego 
rodzinie nie dość często przystępuje się 
do Komunii Świętej: „Będę zadowo-
lony dopiero wtedy – pisze do matki – 
gdy zobaczę zmianę pod tym względem. 
Jest to jedyna rzecz, która mnie smuci 
w mojej dobrej rodzinie: Nasz Pan Je-
zus Chrystus nie jest w niej czczony tak 
jak tego pragnie: matka, babcia i siostra 
martwią mnie pod tym względem”27. 
Wreszcie w ostatnim liście do Euge-
nii streszcza wszystko: „Kochajmy do-
brego Boga z całego serca, używajmy 
tego świata, jakby go nie używając, to 
znaczy bez upodobania w jego marnoś-
ciach i w jego kłamstwach. Nie wiem, 
czy kiedykolwiek wprowadziłaś w czyn 

wskazówkę, którą, jak sądzę, dałem Ci, 
to znaczy, aby nie przeżyć żadnego dnia 
bez rozważania jakiejś prawdy o zba-
wieniu [...]. Niestety! jak bardzo żału-
ję ja, który do Ciebie piszę; wiem lepiej 
niż ktokolwiek, jak nadużywałem łask 
Zbawiciela, i wiem, ile kosztuje wierz-
ganie przeciw ościeniowi, i dlatego, aby 
oszczędzić innym spóźnionych i prawie 
niepowetowanych żalów, nie przestaję 
wołać: ludzie, jak długo jeszcze będzie-
cie mieć serca ociężałe? [...] Tymczasem 
dopóki nie wrócę i dopóki nie będziemy 
mogli wspólnie ustalić tego, co będzie 
dla Ciebie bardziej stosowne, w dalszym 
ciągu przystępuj do sakramentów. [...] 
Czyż nie z woli Bożej jesteś małżonką, 
matką i karmicielką? Wypełniając za-
tem obowiązki żony, matki i karmiciel-
ki, czynisz to, co podoba się Bogu. Jak 
można by było utrzymywać, że wypeł-
niając obowiązki nałożone nam przez 
Boga, niezależnie od tego, jakiekolwiek 
one by były, nie jesteśmy w stanie od-
powiedzieć na słodkie zaproszenie, któ-
re kieruje do wszystkich swoich dzieci, 
aby przyszły do Niego i czerpały moc 
i życie w Jego Sakramencie”28.

Z tych listów widać, jak Euge-
niusz był przejęty Jezusem Chrystusem 
i jak życie Chrystusa było natchnie-
niem w jego korespondencji. Jeżeli te-
raz przyjrzymy się postawie Eugeniu-
sza w seminarium, odkryjemy to samo 
nastawienie z dodatkowym wpływem 
szkoły francuskiej i duchowości sulpi-
cjańskiej. Jego modlitwy, medytacja, 
ćwiczenia duchowe i praca apostol-
ska świadczą o tym wpływie. Mam tu 
na myśli modlitwę poranną do Trójcy 
Świętej i formułę: Jesu vivens in Maria, 
które staną się dziedzictwem oblatów; 
mam na myśli jego życie duchowe zde-
cydowanie skoncentrowane na Chrystu-
sie. „Jezus – pisze ojciec Taché – jest 
dla niego stałym punktem odniesienia. 
(Eugeniusz) zwraca się do Niego jako 
do Doskonałego Kapłana, jako do wzo-
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ru dla tych, którzy powinni oddawać 
Bogu należną Mu cześć. Kult zatem Je-
zusa jest w najwyższym stopniu kultem 
kapłana całkowicie wiernego swemu 
powołaniu. Jako kontemplator Jezusa 
we wszystkich Jego tajemnicach będzie 
się badał pod względem doskonałości 
wymaganej w każdej czynności po to, 
aby ją upodobnić do Jezusowej, i będzie 
Go prosił o niewzruszoną miłość. W ten 
sposób zjednoczony z Nim będzie miał 
tylko jedno pragnienie: pragnienie przy-
czynienia się do tego, aby był On ko-
chany przez innych”29.

Eugeniusz został wyświęcony na ka-
płana 21 grudnia 1811 roku. Całą swo-
ją radość wyraził matce30. Swemu kie-
rownikowi duchowemu, księdzu Duc-
laux, opisuje swe uczucia: „Mój naj-
droższy i dobry Ojcze, piszę do Ciebie 
na kolanach, ukorzony, uniżony i uni-
cestwiony, aby Cię zawiadomić o tym, 
czego w swym niezmiernym i niepoję-
tym miłosierdziu dokonał we mnie Pan. 
Jestem kapłanem Jezusa Chrystusa [...]. 
O, mój drogi Ojcze, w moim sercu jest 
tylko miłość. Piszę do Ciebie w mo-
mencie, w którym obfituję, że posłużę
się wyrażeniem, którym Apostoł musiał 
się posłużyć w takim momencie, jak ten, 
w którym ja się znajduję. Jeżeli podsta-
wa bólu z powodu mych grzechów, któ-
ry mi wciąż towarzyszy, jeszcze trwa, to 
dlatego, że miłość nadała mu inny cha-
rakter. [...] Jestem kapłanem! Trzeba 
nim być, aby wiedzieć, co to znaczy. Już 
sama myśl o tym wprawia mnie w unie-
sienie miłości i wdzięczności, a gdy po-
myślę, jakim jestem grzesznikiem, mi-
łość wzrasta. Jam non dicam vos servos, 
(J 15, 15) itd. Dirupisti vincula mea. Tibi 
sacrificabo hostiam laudis (Ps 115, 16- 
-17) itd. Quid retribuam Domino, (Ps 
115, 12) itd. Te słowa są jakby strzała-
mi, które zapalają to serce, aż do dziś 
tak oziębłe [...]. Od dni poprzedzają-
cych święcenia, a zwłaszcza od momen-
tu święceń wydaje mi się, że znam lepiej 

naszego Pana Jezusa Chrystusa. Co by 
to było, gdybym Go poznał takim, jakim 
jest!”31

W intencjach mszalnych i w ogól-
nych postanowieniach przeważają ta-
kie same reakcje. „Pierwszą Mszę w 
noc Bożego Narodzenia ofiaruję za sie-
bie: o przebaczenie grzechów, o miłość 
Boga nade wszystko i o najdoskonalszą 
miłość bliźniego. [...] O ducha Chrystu-
sowego. O wytrwanie do końca, a na-
wet o męczeństwo. [...] O umiłowanie 
krzyża Chrystusowego, cierpień i upo-
korzeń. [...] Ogólne postanowienie: być 
całkowicie dla Boga i dla wszystkich, 
unikać świata i wszystkich przyjemno-
ści, jakie on może ofiarować itd., szukać
tylko krzyża Jezusa Chrystusa i godnej 
pokuty za grzechy. [...] Czy jesteśmy po-
dobni do Jezusa Chrystusa? Czy naśla-
dujemy Jezusa Chrystusa ze wszystkich 
sił? Czy żyjemy życiem Jezusa Chrystu-
sa? Jeżeli tak, to niezawodnie będziemy 
zbawieni”32.

 2. ZAŁOŻYCIEL I OJCIEC OBLATÓW

Pod koniec 1812 roku Eugeniusz 
opuszcza Paryż i powraca do Aix. 
W 1815 roku głosi nauki w kościele 
Świętej Magdaleny w potocznym języ-
ku prowansalskim. Do ubogich Jezusa 
Chrystusa zwraca się w nich między in-
nymi z takimi słowami:. „Ewangelię na-
leży głosić wszystkim ludziom i to tak, 
aby była zrozumiała. Ubodzy, cenna 
cząstka rodziny chrześcijańskiej, nie 
mogą być pozostawieni w niewiedzy. 
Nasz Boski Zbawiciel przywiązywał do 
tego tak wielką wagę, że sam podjął się 
ich nauczania. A za dowód swego Bo-
skiego posłannictwa podał fakt, że ubo-
dzy są nauczani: Pauperes evangelizan-
tur. [...] Chodzi o to, abyście wiedzie-
li, czego żąda od was Pan, aby osiąg-
nąć wieczne szczęście. [...] Przyjdźcie 
teraz dowiedzieć się od nas, kim jeste-
ście w świetle wiary. Ubodzy Jezusa 
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Chrystusa [...], bracia moi, moi drodzy 
bracia, moi czcigodni bracia, słuchaj-
cie mnie! Jesteście dziećmi Bożymi, 
braćmi Jezusa Chrystusa, dziedzicami 
Jego wiecznego Królestwa. [...]. W was 
jest dusza nieśmiertelna, [...] dusza od-
kupiona za cenę Krwi Jezusa Chrystu-
sa. [...] O chrześcijanie! poznajcie więc 
swoją godność”33.

W Aix Eugeniusz zakłada również 
Stowarzyszenie Młodzieży. „Przedsię-
wzięcie jest trudne, nie łudzę się co do 
tego, nie jest nawet pozbawione niebez-
pieczeństwa. [...] Lecz nie lękam się ni-
czego, ponieważ całą ufność pokładam 
w Bogu, ponieważ szukam tylko Jego 
chwały i zbawienia dusz, które odku-
pił przez swojego Syna, Pana naszego, 
Jezusa Chrystusa [...]”34. A w akcie po-
święcenia się młodzieży czytamy: „Ni-
niejszym publicznie przyrzekamy uzna-
wać naszego Pana Jezusa Chrystusa za 
swego Boga Zbawcę, najwyższego Pana 
i Mistrza, którego wiernymi uczniami 
pragniemy pozostać przez całe życie”35.

W grudniu 1814 roku Eugeniusz od-
prawia tygodniowe rekolekcje, kierując 
się dziełem jezuity, ojca François Neveu-
go, Retraite selon l’esprit et la méthode 
de saint Ignace pour les ecclésiastiques 
(Rekolekcje w duchu i według meto-
dy świętego Ignacego przeznaczone dla 
duchownych), wydanym w 1749 roku. 
Bardzo mu one pomogą i przyczynią się 
do tego, że jego życie duchowe, może 
zbyt zależne od formacji sulpicjańskiej, 
w której kapłan był najpierw „Bożym 
zakonnikiem”36, stanie się bardziej ela-
styczne. Odtąd kapłan będzie najpierw 
mężem apostolskim, człowiekiem Kró-
lestwa Jezusa Chrystusa. Byłoby dobrze 
przeczytać dwadzieścia jeden medyta-
cji Założyciela37. Widać w nich „pokorę 
(Jezusa Chrystusa) przy wcieleniu, ubó-
stwo przy narodzeniu, umartwienie przy 
obrzezaniu, zdanie się na wolę Ojca 
w czasie ucieczki do Egiptu, posłuszeń-
stwo przy zależności od Maryi i Józefa 

przez trzydzieści lat życia ukrytego. Jest 
to pięć cnót przeciwstawionych pięciu 
głównym przeszkodom utrudniającym 
przywrócenie chwały Boga i Jego Kró-
lestwa w sercu człowieka [...]”38. A da-
lej z „dwoma sztandarami” i „trzema 
stopniami pokory” „zobowiązanie do 
jawnego opowiedzenia się za Jezusem 
Chrystusem” i „do naśladowania Go 
w życiu publicznym”39. I zakończenie: 
„Bez żadnej metafory, byłem grzeszni-
kiem, wielkim grzesznikiem, a jestem 
kapłanem. Z wyjątkiem tego, że swe-
go ciała nie skalałem z kobietami – do-
broć Boża jakby cudem uchroniła mnie 
od tego nieszczęścia – we wszystkim 
prowadziłem się według zasad zepsute-
go świata. Zło zostało dokonane, dobro, 
niestety, pozostaje jeszcze do spełnie-
nia. Nie warto opowiadać o tym, co do-
tychczas zrobiłem. Ludzie się mylą, sta-
nowczo nie dorastam do obowiązków. 
Muszę zapłacić podwójnie, a następ-
nie, kiedy porównuję swe życie z ży-
ciem mego wzoru, mój Boże, jak daleko 
mi do niego. Pycha, porywczość, szu-
kanie samego siebie itd. Jak więc mogę 
powiedzieć: Vivo ego jam non ego vivit 
enim in me Christus (Ga 2, 20). Nie ma 
stanu pośredniego, jeżeli chcę się upo-
dobnić do Jezusa Chrystusa w chwale. 
Najpierw muszę być do Niego podob-
ny w Jego upokorzeniach i cierpieniach, 
podobny do Jezusa ukrzyżowanego; 
muszę więc we wszystkim upodobnić 
swoje życie do tego Boskiego wzoru, 
aby móc skierować do wiernych te sło-
wa świętego Pawła: Imitatores mei esto-
te sicut et ego Christi (1 Kor 4, 16). Je-
żeli nie mogę odnieść tych słów do sie-
bie, muszę wyrzec się królowania z Je-
zusem Chrystusem w Jego chwale”40. 
„Tak, mój Królu, wydaje mi się, że pło-
nę pragnieniem odznaczenia się jakimś 
czynem zbrojnym, że całym moim prag-
nieniem jest zmycie swoją krwią hańby 
z powodu moich przeszłych odstępstw 
i, walcząc dla ciebie, dowieść Ci, jeśli 
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tego trzeba, że twa wielkoduszność po-
trafiła zatryumfować nad niewdzięczni-
kiem i jego przewrotnością”41.

W latach 1815-1816 Eugeniusz za-
kłada Misję Prowansalską, która stanie 
się Zgromadzeniem Oblatów Maryi Nie-
pokalanej. W lipcu 1816 roku wyjaśnia 
Misjonarzom w Aix, że dla nich Chry-
stus jest Chrystusem Zbawicielem: „P.S. 
Proszę Was o zmianę końca naszej lita-
nii. Zamiast mówić: Jesu sacerdos, na-
leży mówić Christe salvator. Jest to kąt, 
pod którym powinniśmy kontemplować 
naszego Boskiego Mistrza. Przez nasze 
szczególne powołanie jesteśmy w spo-
sób specjalny związani z odkupieniem 
ludzi; dlatego błogosławiony Alfons Li-
guori oddał swoje Zgromadzenie pod 
opiekę Zbawiciela. Obyśmy mogli przez 
ofiarę z całego naszego jestestwa przy-
czynić się do tego, aby Jego odkupienie 
nie stało się bezużyteczne zarówno dla 
nas, jak i dla tych, do których ewangeli-
zowania jesteśmy powołani”42.

W 1818 roku Eugeniusz redaguje 
pierwsze Konstytucje i Reguły. Wiele 
ich elementów znajduje się w Konstytu-
cjach i Regułach z roku 1982. Oto naj-
ważniejsze fragmenty Konstytucji z 1818 
roku odnoszące się do Jezusa Chrystusa. 
„Słowem, posługujcie się tymi samymi 
środkami, którymi posługiwał się nasz 
Zbawiciel, gdy pragnął nawrócić świat; 
będziecie mieć te same wyniki. Jak po-
stąpił nasz Pan, Jezus Chrystus? [...] Jak 
zatem powinniśmy postąpić, aby zdo-
łać odzyskać dla Jezusa Chrystusa licz-
ne rzesze, które zrzuciły Jego jarzmo? 
[...] Jest więc sprawą naglącą [...] na-
uczyć tych wykolejonych chrześcijan, 
kim jest Jezus Chrystus [...] i powięk-
szyć Królestwo Zbawiciela [...]”43. I de-
finicja oblatów: „[...] utworzenie stowa-
rzyszenia świeckich kapłanów, którzy 
żyją razem i starają się naśladować cno-
ty i przykład naszego Zbawiciela Jezu-
sa Chrystusa, oddając się głównie gło-
szeniu ubogim Słowa Bożego”44. „Ich 

Założycielem jest Jezus Chrystus, Syn 
Boga samego; ich pierwszymi ojcami – 
Apostołowie. Są oni powołani, aby być 
współpracownikami Zbawiciela, współ-
odkupicielami rodzaju ludzkiego [...]. 
Kościół, wspaniałe dziedzictwo Zba-
wiciela, nabyte przez Niego za cenę ca-
łej Krwi, za dni naszych został okrutnie 
spustoszony”45. Wymaga się, aby „gło-
sić, tak jak Apostoł, Jezusa Chrystu-
sa, i to Jezusa Chrystusa ukrzyżowane-
go, non in sublimitate sermonis sed in 
ostensione spiritus, to znaczy pokazu-
jąc, że jesteśmy przeświadczeni o tym, 
czego nauczamy, i że to, czego naucza-
my innych, przedtem sami zaczęliśmy 
praktykować”46. „Słowem, (misjonarze) 
będą się starali o to, aby stać się drugim 
Jezusem Chrystusem, szerząc wszę-
dzie woń Jego miłych cnót”47. „Kapła-
ni będą żyli w ten sposób, aby móc każ-
dego dnia godnie sprawować Najświęt-
szą Ofiarę (Mszy Świętej)”48. „Nie będą 
mieli innego wyróżniającego znaku niż 
ten, który jest właściwy ich posłudze, to 
znaczy krucyfiks, który będą zawsze no-
sić zawieszony na szyi. [...] Często swój 
wzrok i rękę będą zwracać na ten krzyż, 
wzbudzając przy nim częste akty strze-
liste. Będą go całować rano, zawiesza-
jąc go na szyi, i wieczorem, kładąc go 
u wezgłowia swego łóżka, bezpośred-
nio przed włożeniem szat kapłańskich 
i zaraz po rozebraniu się z nich, za każ-
dym razem, gdy uznają za stosowne po-
dać go komuś do ucałowania”49. „Od-
prawiać się będzie wspólną modlitwę 
myślną [...] wieczorem, wokół ołtarza, 
na kształt nawiedzenia Najświętszego 
Sakramentu, przez pół godziny. Roz-
ważać się będzie głównie cnoty teolo-
galne, życie i cnoty naszego Pana Jezu-
sa Chrystusa, które członkowie nasze-
go Stowarzyszenia winni żywo w so-
bie odtwarzać”50. „Pracownicy ewange-
liczni powinni bardzo wysoko cenić so-
bie to chrześcijańskie umartwienie [...]. 
Będą się przykładać głównie do umar-
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twienia swego wnętrza, do przezwy-
ciężania swych żądz, do unicestwiania 
swej woli we wszystkich sprawach, usi-
łując za wzorem Apostoła rozmiłować 
się w cierpieniach, pogardach i upoko-
rzeniach Jezusa Chrystusa”51. Aby zaan-
gażować się u nas, „trzeba mieć wielkie 
pragnienie własnej doskonałości, wiel-
ką miłość względem Jezusa Chrystusa i 
Jego Kościoła, wielką gorliwość o zba-
wienie dusz”52. „Nowicjusze powin-
ni pragnąć w szczególny sposób czcić 
ukryte życie Jezusa Chrystusa. [...] Usi-
łując iść w ślady tego Boskiego wzoru, 
będą się przykładali jedynie do naślado-
wania Jego postępowania w czasie życia 
ukrytego. [...] Wszystkim kapłanom Sto-
warzyszenia będą okazywać najgłębszy 
szacunek, czcząc w nich osobę samego 
Syna Bożego, którego oni reprezentują 
na Ziemi”53. „Powinien ich łączyć duch 
miłości w Jezusie Chrystusie”54.

Dnia 17 lutego 1826 roku Leon XII 
zatwierdził Zgromadzenie pod nazwą 
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokala-
nej. Było to wielkie święto, lecz następ-
ne lata były dla ojca de Mazenoda przy-
kre: niezrozumienie, trudności w Marsy-
lii, żałoby, choroby55.

Eugeniusz boleśnie odczuł te próby, 
lecz Pan przyszedł mu z pomocą. Przed 
ojcem Tempierem wyraża ufność do Je-
zusa Chrystusa i mówi, jakiej doznaje od 
Niego pociechy: „Chociaż każdego dnia 
spodziewam się najgorszych wiadomo-
ści, gdy przychodzą, nie mogę obronić 
się przed głębokim poczuciem smutku, 
zwłaszcza kiedy zmartwienia domowe 
dodatkowo obciążają już tak ciężkie do 
udźwignięcia brzemię. Powiem jednak 
Ojcu, że nie zniechęcam się i że jestem 
strapiony, ale nie powalony. Wydaje mi 
się, że nasz Pan swoją łaską pomoże 
nam znieść wszelkie udręki. Dziś rano 
przed Komunią ośmieliłem się przema-
wiać do tego dobrego Mistrza z tym sa-
mym zawierzeniem, z jakim mógłbym 
to zrobić, gdybym miał szczęście żyć 

wówczas, gdy On chodził po ziemi, a ja 
znajdowałbym się w tych samych kło-
potach. Odprawiałem Mszę w kaplicy 
prywatnej i nie czułem się skrępowany 
niczyją obecnością. Przedstawiłem Mu 
nasze potrzeby, prosiłem Go o światło 
i opiekę, a następnie zdałem się całko-
wicie na Niego, nie pragnąc absolutnie 
niczego innego, tylko Jego świętej woli. 
Następnie w takim usposobieniu przyją-
łem Komunię Świętą. Skoro tylko przy-
jąłem Najdroższą Krew, pomimo wy-
siłków, aby – jak wypadało – nie zdra-
dzić przed usługującym bratem tego, co 
działo się w mej duszy, nie wzdychać 
i nie wylewać łez tak obficie, że kor-
porał i obrus były nimi zmoczone, nie 
mogłem obronić się przed wielką obfi-
tością wewnętrznych pociech. Żadna 
przykra myśl nie powodowała tego wy-
buchu, przeciwnie, czułem się dobrze, 
byłem szczęśliwy, a gdybym nie był tak 
nędzny, sądziłbym, że kocham i prze-
pełnia mnie wdzięczność. Stan ten trwał 
dość długo, przeciągnął się na dziękczy-
nienie, które skróciłem tylko z rozsąd-
ku. Zrozumiałem z tego, że nasz dobry 
Zbawiciel chciał potwierdzić, iż łaska-
wie przyjmuje uczucia, które Mu przed-
stawiłem w prostocie serca. W tej samej 
prostocie informuję Ojca, co się wyda-
rzyło, aby Ojca pocieszyć i dodać odwa-
gi. Proszę do tego nie powracać i dalej 
modlić się za mnie”56.

Jeśli przeglądamy korespondencję 
Założyciela z oblatami, myśl o Jezu-
sie Chrystusie powraca tam nieustan-
nie. Oblaci „głoszą Jezusa Chrystu-
sa od morza do morza”57; „szerzą woń 
Jezusa Chrystusa”58; „swoje życie po-
święcają, aby szerzyć Królestwo Jezu-
sa Chrystusa”59; dostrzegają „dusze od-
kupione Krwią Jezusa Chrystusa”60; 
„znoszą obelgi z miłości do Jezusa 
Chrystusa”61, są „prawdziwymi aposto-
łami Jezusa Chrystusa”62; są zjednocze-
ni w Jezusie Chrystusie: „Drogi Ojcze 
Courtèsie, bądźmy zjednoczeni w mi-



288JEZUS CHRYSTUS

łości Jezusa Chrystusa, w naszej wspól-
nej doskonałości, miłujmy się zawsze, 
jak to czyniliśmy dotąd, i stanówmy jed-
no [...]”63. „Starają się celebrować Mszę 
Świętą codziennie [...], a gdzież za-
czerpniecie tej siły, jeśli nie ze święte-
go ołtarza i u Jezusa Chrystusa, naszego 
Pana”64; modlą się do Jezusa Chrystusa 
i do Maryi za misje: „Trzeba przez (Ma-
ryję) uzyskać, aby Jezus Chrystus prosił 
nawet za tych, którzy stali się tak liczni, 
a o których powiedział, że za nimi nie 
prosi. Non pro mundo rogo (J 17, 19). Ta 
myśl jest mi bardzo bliska. Mówię Wam 
o niej, błogosławiąc Was i całując”65. 
Z powodu zmarłych oblatów Założyciel 
cierpi, podobnie jak Jezus Chrystus cier-
piał z powodu śmierci Łazarza66, widzi 
ich w niebie, obok „naszego Pana Je-
zusa Chrystusa, za którym podążali na 
ziemi”67; oblatom występującym z Insty-
tutu przypomina ich związek z Jezusem 
Chrystusem: „[...] jestem tym poruszony 
do tego stopnia, że mogę powiedzieć jak 
nasz Pan: Tristis est anima mea usque 
ad mortem (Mt 26, 58). [...] A podczas 
gdy widzę, że Turcy raczej umierają, niż 
sprzeniewierzają się słowu, przy którego 
dawaniu wzywali imienia Boga, to ka-
płani będą łamali obietnice zupełnie in-
nego rodzaju, które świadomie i dobro-
wolnie złożyli Jezusowi Chrystusowi, 
biorąc Go za świadka i przed Jego wzro-
kiem! To straszne...”68

W powyższej korespondencji ojca de 
Mazenoda ożywiał prawdziwie duch Je-
zusa Chrystusa. Założyciel streszcza go 
dobrze w liście do kapłana, M. Viguie-
ra, który pragnął wstąpić do oblatów: 
„Misjonarz, będąc właściwie powołany 
do posługi apostolskiej, powinien dążyć 
do doskonałości. Pan przeznacza go do 
tego, aby wśród swoich współczesnych 
ponawiał cuda, niegdyś zdziałane przez 
pierwszych głosicieli Ewangelii [...]. 
Tym, co uznaliśmy za najodpowiedniej-
sze, aby do tego dojść, jest możliwie 
największe zbliżenie się do rad ewan-

gelicznych, wiernie wypełnianych przez 
wszystkich, którymi posługiwał się Je-
zus Chrystus w wielkim dziele Odku-
pienia dusz [...]. Żyjemy we wspólno-
cie. [...] Wśród nas panuje duch najdo-
skonalszej miłości i braterstwa. Naszą 
ambicją jest pozyskiwać dusze dla Je-
zusa Chrystusa. Wszystkie dobra ziem-
skie nie są w stanie zaspokoić naszej 
zachłanności, potrzebujemy nieba albo 
niczego, albo – żeby lepiej się wyrazić 
– pragniemy zapewnić sobie niebo, ni-
czego nie zyskując na ziemi poza prze-
śladowaniem ze strony ludzi. Jeżeli ten 
krótki zarys Księdza nie przeraża i jeże-
li Ksiądz ma mocne postanowienie wy-
trwania do końca życia w naszym świę-
tym Stowarzyszeniu, niech Ksiądz przy-
bywa. Nasze ramiona i nasze serca są dla 
Księdza otwarte, a obiecujemy Księdzu 
to samo szczęście, jakim Pan raczy po-
zwalać nam się cieszyć”69.

 3. BISKUP MARSYLII

Dnia 14 października 1832 roku Eu-
geniusz de Mazenod został wyświęcony 
w Rzymie na biskupa tytularnego Ikozji, 
o czym nie powiadomiono rządu francu-
skiego. Skutkiem tego nowy biskup prze-
żywa okres upokorzenia i głębokiego 
cierpienia, lecz po trzech latach, w 1835 
roku, sprawa została uregulowana. Dnia 
24 grudnia 1837 roku Eugeniusz obej-
muje siedzibę biskupią w Marsylii.

Ojciec de Mazenod odczuwa praw-
dziwą radość z powodu godności bisku-
piej: „został powołany [...], aby otrzy-
mać pełnię kapłaństwa”70, aby stać się 
w pełni „następcą Apostołów”71. Jedno-
cześnie myśli o swej przeszłości, o daw-
nych grzechach i odnawia się w ufności 
i w dobroci Boga: „[...] uznaję, że jestem 
bez cnót i zasług, a mimo to nie wątpię 
w dobroć Boga i wciąż liczę na Jego mi-
łosierdzie oraz mam nadzieję, że w koń-
cu stanę się lepszy, to znaczy, że dzięki 
pomocy nadprzyrodzonej i stałej obec-
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ności łaski będę lepiej wypełniał obo-
wiązki i odpowiem na zamiary Ojca Nie-
bieskiego i Jego Syna Jezusa Chrystusa, 
mojego najmilszego Zbawcy, oraz Du-
cha Świętego, który unosi się nad moją 
duszą, aby ją umocnić za niewiele dni”72. 
Przed święceniami biskupimi „przeży-
wał (nawet) nadzieję (co do Ikozji albo 
Algieru), że on sam i jego misjonarze za-
tkną tam krzyż Jezusa Chrystusa”73. To 
samo dotyczy Marsylii: „Trzeba będzie, 
abym związał się z tym ludem jak ojciec 
z dziećmi”74, abym stał się „pasterzem 
i ojcem, obdarzonym władzą samego Je-
zusa Chrystusa, którego będę musiał re-
prezentować wśród tej cząstki Jego trzo-
dy, która stanie się także moją własną 
trzodą [...]”75. Stałym natchnieniem będą 
dla niego listy świętego Pawła do Tymo-
teusza i Tytusa76.

W jego listach pasterskich przejawia 
się znaczenie Jezusa Chrystusa w dziele 
uświęcenia wiernych77. Są oni „chrześ-
cijanami”, powinni kontemplować Je-
zusa Chrystusa, karmić się Jego Ciałem, 
przeżywać razem z Nim okresy litur-
giczne, współpracować z Nim w dziele 
zbawienia. Listy te pisane były często 
w okresie Wielkiego Postu; pozwalały 
one stworzyć pełniejszą syntezę roli Je-
zusa Chrystusa w życiu chrześcijańskim. 
Oto kilka przykładów.

Dnia 28 lutego 1838 roku biskup de 
Mazenod przypomina swoim diecezja-
nom o obowiązku pokuty: „Jezus Chry-
stus, Baranek Boży, który przyszedł 
na ten świat, aby zbawić ludzi, Jezus 
Chrystus, który zechciał wziąć na sie-
bie wszystkie nieprawości świata, aby 
za nie wynagrodzić przez swoją Krew 
i przez śmierć, nie zwalnia nikogo od 
tego warunku. Przeciwnie, głosi wszyst-
kim, którzy chcą skorzystać z Jego Od-
kupienia, że muszą przyswoić sobie nie-
skończoną wartość Jego zasług przez 
osobistą pokutę, którą sami sobie wy-
mierzą [...]. Swoje zamiary jasno wyra-
ził Żydom, gdy zapytany przez nich od-

powiada im, że przyjdzie dzień, kiedy 
Jego uczniowie będą pościć, a mianowi-
cie wtedy, gdy Go już z nimi nie będzie. 
[...] Apostołowie przejęli się tak bardzo 
poznaną wolą swego Mistrza, że gdy tyl-
ko został od nich zabrany, zawsze ważne 
dzieła swej świętej posługi poprzedzali 
postem [...]”78.

„Wielki Post, powie de Mazenod, 
jest dla chrześcijanina czasem odno-
wy w wierze i pobożności [...]79. „Zna-
jomość katechizmu dostarcza dziecku 
już ochrzczonemu przedmiotu wiary.[...] 
Wie ono, w co wierzy i co wyznaje. [...] 
Nauka Jezusa Chrystusa staje się jego 
nauką. Dzięki swej wierze jest ono praw-
dziwie chrześcijaninem, a Jezus Chry-
stus kształtuje się w nim coraz bardziej 
– jak mówi święty Paweł – w miarę jak 
poznaje tę świętą prawdę”80. „Świat nie 
poznał Jezusa Chrystusa (J 1, 10), po-
nieważ nie mógł przyjąć Ducha prawdy; 
gdyby mógł przyjąć tego Ducha prawdy 
(J 14, 17) i gdyby był posłuszny Jego na-
tchnieniom, uznałby, że sam Jezus Chry-
stus jest drogą, prawdą i życiem (J 14, 
6) i że w nikim innym nie ma zbawie-
nia tylko w Nim (Dz 4, 12). [...] Co wię-
cej, chrześcijanin zjednoczony z Jezu-
sem Chrystusem, dążąc przez Niego do 
swego celu, którym jest Bóg, oświecony 
Jego światłem, i żyjąc Jego życiem, już 
przyobleczony w samego Jezusa Chry-
stusa (Ga 3, 27) – jak śmiało wyraża się 
Apostoł – pracowałby nad stałym wzno-
szeniem się ponad własną naturę przez 
wewnętrzny postęp aż do stanu człowie-
ka doskonałego i na miarę wieku pełni 
Jezusa Chrystusa”81.

„Kościół zrodził was w Jezusie 
Chrystusie [...]”82. „Jesteście katoli-
kami, dziećmi tego świętego Kościo-
ła, który Jezus Chrystus nabył za cenę 
własnej Krwi (Dz 20, 28). Kościół jest 
publiczną społecznością otwartą, któ-
rej wy jesteście członkami, [...] posia-
da najwyższego zwierzchnika, który dla 
was jest przedstawicielem tu na ziemi 
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niewidzialnego zwierzchnika, Jezusa 
Chrystusa, pasterza i biskupa waszych 
dusz (2 P 2, 25)”83. Duszpasterze, mi-
sjonarze, wspólnoty zakonne pracują 
w tym dziele. „Tak, liczymy na duszpa-
sterzy niższego stopnia, tym bardziej że 
już dostatecznie utożsamili się z nami, 
aby odtąd nasza myśl była ich myślą, 
nasze uczucia ich uczuciami, nasze sło-
wo ich słowem, albo raczej, aby razem 
z nami mieli tylko myśli, uczucia i sło-
wa Jezusa Chrystusa [...]”84. „Nie, nie 
potrzebowaliśmy nowej próby, aby do-
wiedzieć się, jakie dobro wypływa za-
wsze z misji. Oczywiście, któż móg-
łby w to wątpić, o ile pamięta, że nie 
są one niczym innym jak sprawowa-
niem władzy nauczania danej Kościoło-
wi przez Jezusa Chrystusa; o ile pamię-
ta, że kapłani, którzy je głoszą, nie wda-
ją się w to dzieło poświęcenia i miłości 
sami z siebie, lecz są posłani przez bi-
skupów, którzy z kolei są posłani przez 
Jezusa Chrystusa [...]”85. „Wspólno-
ty zakonne, zawsze walczące z ludzki-
mi błędami i namiętnościami, zawsze 
oddane formowaniu Jezusa Chrystusa 
w duszach, przywracaniu lub poszerza-
niu Jego Królestwa, zawsze przeciwsta-
wiające się złu i potężne w krzewieniu 
dobra, nie miały innego życia, szczęścia 
i przyszłości niż życie, szczęście i przy-
szłość Kościoła”86.

Biskup de Mazenod bardzo nalega 
na przystępowanie do sakramentów, 
do sakramentu pokuty, a szczególnie – 
jak to zalecał swej rodzinie – do sakra-
mentu Eucharystii: „Nie w taki sposób 
nieskończenie miłosierny Pan postępu-
je z ludźmi. Pobudza ich i przynagla 
do nawrócenia, by przyszli zasiąść do 
Jego stołu, spożywać Jego Ciało i pić 
Jego Krew, w każdej chwili otwiera dla 
nich skarby swojej miłości [...]”87. „In-
tencją tej świętej Matki (Kościoła) nie 
jest, abyście ograniczali się do spełnie-
nia nakazu żywienia się chlebem eu-
charystycznym raz w roku. Ona chcia-

łaby, aby Jej dzieci przygotowywały 
się do przyjmowania tego chleba życia 
przynajmniej w każdą z Jej uroczysto-
ści. W tych dniach wzywa je i zapra-
sza do Świętej Uczty. I zwłaszcza przez 
to pragnie je włączyć w swoje święta. 
Są to boskie gody, które ona celebruje 
w świętym zjednoczeniu ze swoim nie-
bieskim Oblubieńcem i gorąco pragnie, 
aby wszystkie Jej dzieci były dopusz-
czone do udziału w szczęściu tego nie-
wysłowionego zjednoczenia, zajmując 
miejsce w weselnej komnacie, przy-
odziawszy się najpierw w szatę godo-
wą. Jak o tym mówiliśmy wam, zjed-
noczeni z Jezusem Chrystusem pozo-
stajemy z Nim w szczęśliwej solidarno-
ści, od której jedynie zależy nasze zba-
wienie. Życie chrześcijańskie nie jest 
nawet niczym innym jak wieczną ko-
munią z Jezusem Chrystusem. Jest za-
tem rzeczą ważną, abyśmy z wdzięcz-
ną wiernością korzystali z zaproszenia 
Kościoła, aby coraz bardziej zacieś-
niać swoje więzy ze Zbawicielem, któ-
ry nieustannie pragnie gorącym prag-
nieniem spożywać Paschę z nami (Łk 
22, 15)”88.

Później, w 1859 roku, powraca do 
tematu zjednoczenia z Bogiem i zjed-
noczenia z Jezusem Chrystusem: „Ta 
szczęśliwość wybranych polega na in-
tuicyjnym oglądaniu Boga i Jego po-
siadaniu, które otrzymujemy, posiada-
jąc Jezusa Chrystusa. Nagrodą, jaką po-
winniśmy zdobyć, jest Osoba Jego sa-
mego zgodnie z dobitnym wyrażeniem 
Apostoła: Ut Christum lucrifaciam (Flp 
5, 8). Otóż nie jest Bożym zamiarem, 
abyśmy w tym życiu cieszyli się intui-
cyjnym oglądaniem; tutaj poznajemy 
Boga przez wiarę, ale do posiadania 
Go dochodzimy pod zasłoną tajemnicy 
w Komunii Świętej. Dokonuje się wów-
czas najściślejsze zjednoczenie między 
Jezusem Chrystusem i nami, do tego 
stopnia, że On nam mówi: Kto spożywa 
moje Ciało i Krew moją pije, trwa we 
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Mnie, a Ja w nim (J 6, 56). A ponieważ 
w Jezusie Chrystusie Bóstwo jest nie-
odłączne od człowieczeństwa, Ojciec 
i Duch Święty również są nieodłączni 
od Osoby Boskiego Słowa i towarzyszą 
Mu w tym człowieku, w którym prze-
bywa Jezus Chrystus i który przeby-
wa w Jezusie Chrystusie. W ten sposób 
zjednoczenie między Stwórcą i stwo-
rzeniem jest w Komunii Świętej najdo-
skonalsze, jakie można sobie wyobra-
zić. [...] Nasze prerogatywy dzieci Bo-
żych i braci Jezusa Chrystusa nie mogą 
mieć wznioślejszego wyrazu. [...] Trud-
no przeto zrozumieć, jak chrześcijanin 
może uchylać się od tego zjednoczenia, 
którego wartość jest naprawdę nieskoń-
czona [...]. Jednocząc się w ten spo-
sób z Jezusem Chrystusem, chrześcija-
nin łączy się w najdoskonalszy sposób 
z ofiarą krzyżową oraz, odpowiednio 
do swych dobrych dyspozycji, uczest-
niczy w nieskończonych zasługach tej 
ofiary. Stanowi jedno z godną uwielbie-
nia Ofiarą, która złożyła się za niego, 
a dzieło jego Odkupienia ugruntowuje 
się i udoskonala. Pragnie zbawienia? 
Tutaj je znajduje. Chce wielkości? Ona 
jest tutaj [...]”89.

Eucharystia jednocześnie tworzy 
najściślejszą więź pomiędzy chrześcija-
nami i zapewnia zmartwychwstanie do 
życia wiecznego. „Istotnie, ponieważ 
Kościół tworzy tylko jedno ciało, któ-
rego głową jest Jezus Chrystus, ci, któ-
rzy nie otrzymują życia od tej głowy, 
są członkami martwymi, nie są już złą-
czeni z ciałem Boskimi więzami; żeby 
tak się wyrazić, Krew Jezusa Chrystu-
sa już nie krąży w ich żyłach, a ich bra-
cia, którym ta szlachetna Krew udzie-
la się z całą mocą w Komunii Świętej, 
już niemal nie są ich braćmi, nie są oni 
już z tej samej krwi. Oto, dlaczego ten, 
który nie zasiada do Boskiej Uczty, zry-
wa w pewien sposób jedność z tymi, 
którzy ze swoim Odkupicielem two-
rzą mistyczną całość. Oni nie mogą już 

go uznawać za jednego ze swoich; nie 
mogą już, tak jak uczniowie z Emaus, 
którzy przy łamaniu chleba rozpoznali 
swego Mistrza, dostrzec chrześcijani-
na, to znaczy drugiego Jezusa Chrystu-
sa w osobie tego, kto nie spożywa nie-
biańskiego chleba i nie pije z kielicha 
Zbawiciela”90. „Dusza, która przyjmuje 
Syna Bożego, otrzymuje życie nadprzy-
rodzone, a śmierć jest karą dla tego, kto 
go nie przyjmuje w Komunii Jego Cia-
ła i Jego Krwi, i co więcej, po śmier-
ci cielesnej zmartwychwstanie do praw-
dziwego życia będzie nagrodą za tę Ko-
munię. Ona jest rękojmią błogosławio-
nej nieśmiertelności”91.

Ostatni przykład dotyczy liturgii. Pod 
tym względem godny podziwu jest list 
pasterski z 8 lutego 1846 roku. Uczest-
niczenie w misterium liturgicznym, 
w tajemnicy narodzenia Jezusa podob-
nie, jak w tajemnicy Jego Paschy, może 
przemienić nasze życie. „W Kościele 
zawsze utrzymywał się starożytny zwy-
czaj poprzedzania głównych uroczysto-
ści czasem postu i wstrzemięźliwości. 
[...] Cztery tygodnie adwentu [...] były 
nacechowane tymi samymi umartwie-
niami i tym samym podwojeniem gor-
liwości, co wigilie, i mają również ten 
sam cel: są czasem przygotowania do 
celebrowania misteriów naszego Pana 
Jezusa Chrystusa. [...]. Tak samo wyglą-
da święty czas Wielkiego Postu. Jego ce-
lem jest przede wszystkim przygotowa-
nie dusz do uczestniczenia w wielkiej ta-
jemnicy Zmartwychwstania Boga-Czło-
wieka, prowadząc je pokutną i bolesną 
drogą, wytyczoną przez Niego samego 
i każąc im wstępować z Nim na Kalwa-
rię oraz duchowo zstępować z Nim do 
grobu, aby z Nim odrodzić się do nowe-
go życia, które On zdobył dla nas przez 
swoje zwycięstwo nad piekłem, grze-
chem i śmiercią”92.

„Ponieważ chciał iść z nami w cie-
le podobnym do ciała grzesznego i być 
ofiarą za grzech, powinniśmy iść z Nim 
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według Ducha, aby wypełniła się w nas 
sprawiedliwość wypływająca z wiary 
(Rz 8, 3-4). Duchem powinniśmy być 
nieustannie z Nim [...]. W ten sposób 
będą nam udzielane Jego własne zasłu-
gi i prawa, które nabył dla nas na czas 
niebieskiej nagrody; w ten sposób bę-
dziemy drugim Chrystusem, żyjąc, 
cierpiąc i umierając z Nim w przemija-
jącym czasie cierpień i zniewag, zmar-
twychwstając, triumfując i królując 
z Nim w wiecznym dniu chwały. Otóż, 
nasi najdrożsi bracia, właśnie dlatego, 
aby nas doprowadzić do realizowania 
tego zjednoczenia duchem i sercem 
z Jezusem Chrystusem, Kościół wzy-
wa nas do przejścia przez czterdziesto-
dniowy post przed dojściem do Paschy. 
Wycofujemy się zatem razem z Nim na 
pustynię, z Nim modlimy się, pościmy, 
walczymy z pokusami i wnet podąża-
my za Nim, aby w duchu znosić pra-
ce, trudy i sprzeciwy Jego publiczne-
go życia. Nocą jesteśmy razem na gó-
rze, aby zebrać owoc Jego modlitw, 
a za dnia, jako świadkowie Jego cu-
dów, [...] wzruszeni Jego niewyczerpa-
ną miłością, Jego nieskończoną czułoś-
cią względem ludzi, w skupieniu słu-
chamy Jego Boskiego słowa i, jak Ma-
ryja, Jego święta Matka, rozważamy je 
w swoich sercach (Łk 2, 19); przesią-
kamy uczuciami naszego Odkupicie-
la, poddajemy się natchnieniom Jego 
miłości, przekształcamy naszą duszę 
na podobieństwo Jego duszy dopóki, 
po ukształtowaniu się Go w nas (Ga 4, 
19), nie będziemy żyć tak bardzo Jego 
życiem uniżonym, pracowitym i pokut-
niczym i dopóki nie staniemy się tak 
podobni do Jego obrazu, nieustannie 
odtwarzanego przed naszymi oczami, 
że będzie On względem nas pierwo-
rodnym między wielu braćmi i dopóki, 
po powołaniu, nie staniemy się uspra-
wiedliwieni, a po usprawiedliwieniu – 
obdarzeni chwałą (Rz 8, 29-30)”93. Eu-
geniusz de Mazenod napisze w testa-

mencie: „Błagam Boże miłosierdzie, 
przez zasługi naszego Boskiego Zbaw-
cy Jezusa Chrystusa, w którym pokła-
dam całą nadzieję, o otrzymanie prze-
baczenia grzechów i o łaskę przyjęcia 
mojej duszy do świętego raju”94.

Na początku tego artykułu przedsta-
wiliśmy przyjaźń Eugeniusza de Maze-
noda z Jezusem Chrystusem jako „do-
świadczalne spotkanie z osobą” i jako 
„nieustannie wyrażany żywy kontakt 
między dwoma osobami”. Studium teks-
tów i postępowania Eugeniusza jedynie 
dokładniej ukazuje taką postawę.

Eugeniusz de Mazenod rozważał Je-
zusa Chrystusa, Syna Bożego, jako Zba-
wiciela: Tego, który go zbawił od grze-
chu i który zbawia świat; rozważał Go 
jako Oblubieńca Kościoła, jako Tego, 
który z Kościołem stanowi jedno i po-
przez który dalej cierpi; rozważał Go 
jako Przyjaciela ponad wszystkich in-
nych i z którym postanowił w peł-
ni współpracować w dziele zbawienia; 
rozważał Go jako Wzór i Mistrza ży-
cia, który nas wciela w siebie samego, 
wprowadza w swoją tajemnicę, w swoje 
narodzenie, w swoje odkupieńcze dzia-
łanie, który domaga się, abyśmy z Nim 
cierpieli, z Nim przechodzili przez pró-
by i z Nim zmartwychwstali w chwale 
Ojca.

Chrystus jest jego Pośrednikiem, 
pierwszym przedmiotem jego nabo-
żeństwa; Chrystus karmi go codziennie 
swoim chlebem i obecnością, podtrzy-
muje go w niepowodzeniu i trudnoś-
ciach, animuje go w jego posłudze i po-
maga mu wytrwać w przeciwnościach. 
Chrystus jest tym, który łączy go z ludź-
mi, z rodziną, z wszystkimi braćmi ob-
latami na całym świecie. Eucharystia 
jest w centrum jego życia; Eugeniusz 
trwa przed nią godzinami, wszędzie, 
gdzie może, szerzy jej kult, w niej znaj-
duje siłę i w niej spotyka tych wszyst-
kich, których kocha. Pewnego dnia, 
w którym trwał przed wystawionym 
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Najświętszym Sakramentem w kościele 
Świętego Teodora, odnotowuje w swo-
im dzienniku: „Przyznaję, że to ja przy-
czyniłem się do chwały Jezusa Chry-
stusa, jaką Mu się oddaje od sześciu 
lat w kościele Świętego Teodora. Ofia-
rowałem Mu [...] z ukrytą radością [...] 
wszelką odbieraną przez Niego cześć, 
uwielbienie, dziękczynienie, wszystko, 
co Mu okazano z miłości wynagradzają-
cej [...] [...]. Ofiarowałem Mu to wszyst-
ko z przyjemnością, tak jakby to pocho-
dziło ode mnie, na przebłaganie za mój 
własny brak uszanowania, za tak małą 
moją odpowiedź na wielkie oświecenia 
i natchnienia, jakimi Bóg zechciał mnie 
obdarzać od wielu lat odnośnie do god-
nego uwielbienia sakramentu naszych 
Ołtarzy, na wynagrodzenie za to, że ze-
brałem tak niewiele owocu z nadzwy-
czajnych natchnień, jakimi często obda-
rzała mnie Osoba Boskiego Zbawiciela, 
a które powinny uczynić mnie świętym, 
podczas gdy ja pozostałem nędznym 
grzesznikiem. [...] Czuję, że dobry Bóg 
jest zbyt dobry, iż dał mi nawet to zrozu-
mieć i udzielił jeszcze pociechy, której 
doznaję w takich dniach jak ten, a także 
w innych”95.

Z tego studium o Założycielu nale-
ży zapamiętać przynajmniej trzy ele-
menty. Po pierwsze: jego trwałe przy-
wiązanie do Jezusa Chrystusa, i to już 
od dzieciństwa, a zwłaszcza od „nawró-
cenia” w Wielki Piątek aż do śmierci. 
Kult Jezusa zajmował pierwsze miej-
sce. „Jest rzeczą pożyteczną, chwalebną 
i świętą modlić się do Aniołów i Świę-
tych – powie w październiku 1857 roku 
– [...], lecz nasze główne nabożeństwo 
powinno zawsze być skierowane ku Je-
zusowi Chrystusowi [...], jedynemu naj-
wyższemu pośrednikowi, przez którego 
nieskończone zasługi możemy być wy-
słuchani i dojść do życia wiecznego”96. 
Po drugie: wierność. Punkty, szczegól-
ne przedmioty odniesienia, do których 
w młodości przywiązywał wagę, takie 

jak krzyż, cierpienie z Jezusem Chry-
stusem, Eucharystia, gorliwość, uczest-
niczenie w różnych tajemnicach, ...po-
zostają ciągle takie same. Pogłębiał je 
i przeżywał, one go głębiej przenikały, 
lecz się nie zmieniały. Po trzecie: prak-
tyczny wymiar jego miłości do Chrystu-
sa. Jest to miłość konkretna, która zako-
rzenia się w spotkanej osobie, rozwija 
się w codziennej z nią przyjaźni i wzra-
sta z dnia na dzień poprzez doświadcze-
nia życia i odpowiedzialność posługi. 
Przychodzi na myśl osoba świętego Pa-
wła: pędzi, aby (to) zdobyć, bo i sam zo-
stał zdobyty przez Jezusa Chrystusa (Flp 
3, 12).

Dla uzupełnienia tego dokumentu 
można przeczytać bardzo piękny tekst, 
nie napisany przez Eugeniusza de Ma-
zenoda, ale przez niego zaaprobowany 
około 1856 roku, a dotyczący nabożeń-
stwa nowicjuszy do naszego Pana Je-
zusa Chrystusa. Jest tam mowa o życiu 
ukrytym Jezusa. Tekst jest odbiciem po-
stawy Założyciela i ukazuje, jak bardzo 
w początkach Instytutu Jezus Chrystus 
był w centrum życia oblackiego: „Skoro 
pierwszym celem naszego Stowarzysze-
nia jest naśladowanie naszego Pana Je-
zusa Chrystusa tak doskonale, jak tylko 
to możliwe, łatwo zrozumieć, że nabo-
żeństwo nowicjuszy powinno być skie-
rowane przede wszystkim do najświęt-
szej Osoby naszego godnego uwielbie-
nia Zbawiciela. Jedynym celem, jaki 
powinni sobie wyznaczyć na czas pró-
by, jest ustanowienie w swych sercach 
królestwa Jezusa Chrystusa i dojście do 
tego, aby żyć już tylko Jego Boskim ży-
ciem tak, aby mogli powiedzieć ze świę-
tym Pawłem: »Już nie ja żyję, lecz żyje 
we mnie Chrystus: vivo ego, jam non 
ego« itd. Trzeba, aby Boski Zbawiciel 
w każdym z nich w jakiś sposób konty-
nuował życie, które prowadził na ziemi, 
życie niewinne i czyste, życie umartwio-
ne i pokorne, wreszcie życie wszelkich 
cnót [...]”97.
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 II. JEZUS CHRYSTUS W KONSTY-
TUCJACH I REGUŁACH Z 1982 
ROKU98

W pierwszej części tego artykułu zo-
baczyliśmy, do jakiego stopnia Chrystus 
był obecny w życiu naszego Założycie-
la, Eugeniusza de Mazenoda. Wszystkie 
Konstytucje oblackie od 1826 do 1966 
roku w tym względzie trzymały się za-
sadniczo tekstów Założyciela. W 1966 
roku, w świetle Soboru Watykańskie-
go II, został zredagowany i ogłoszony 
ad experimentum nowy tekst. Na ka-
pitule z 1980 roku został przegłosowa-
ny i zaaprobowany przez Kościół tekst 
ostateczny, który miał być wierny So-
borowi i zakorzeniony w myśli Założy-
ciela. Ten tekst jest aktualnie obowiązu-
jący (artykuł był pisany przed kapitułą 
z 1998 roku – J. Ch.). Co ten tekst mówi 
o Chrystusie? Czy Jego obecność w tym 
tekście jest tak samo ustawiczna i czy 
jest tak samo wierny orientacji Założy-
ciela? Spróbujemy przyjrzeć się temu 
w tej drugiej części.

Obecność Chrystusa pojawia się we 
Wprowadzeniu, w Przedmowie i wszę-
dzie w pierwszej części Konstytucji. 
Ożywia ona część drugą dotyczącą for-
macji i występuje w części trzeciej, o or-
ganizacji Zgromadzenia. Bez Chrystu-
sa powołanie oblata, zarówno jako mi-
sja w świecie, jak i jako życie zakonno- 
-apostolskie jest nie do pomyślenia. Naj-
pierw przeczytamy teksty, odnotujemy 
wszystkie fragmenty, w których Konsty-
tucje i Reguły mówią o Jezusie Chrystu-
sie. Jednocześnie zwrócimy uwagę na 
niektóre szczególne punkty wypływają-
ce z tych tekstów.

 1. WPROWADZENIE I PRZEDMOWA

Pierwsze słowa Wprowadzenia brz-
mią: „Pan nasz Jezus Chrystus”. Ten 
tekst przypomina powołanie Chrystusa, 
opisuje powołanie Eugeniusza de Ma-

zenoda i przedstawia powołanie obla-
tów.

„Pan nasz Jezus Chrystus, gdy nade-
szła pełnia czasu, został posłany przez 
Ojca i napełniony Duchem Świętym, 
»aby ubogim niósł dobrą nowinę, więź-
niom głosił wolność, a niewidomym 
przejrzenie; aby uciśnionych odsyłał 
wolnymi, aby obwoływał rok łaski od 
Pana« (Łk 4, 18-19). On wezwał ucz-
niów do udziału w swojej misji i od tej 
pory nieustannie wzywa ludzi w swoim 
Kościele, aby szli za Nim”.

W ten sposób zrodzi się powołanie 
u Eugeniusza de Mazenoda:

„Takie wezwanie usłyszał błogosła-
wiony Eugeniusz de Mazenod. Pałając 
miłością do Chrystusa i Jego Kościo-
ła, był wstrząśnięty stanem opuszcze-
nia Ludu Bożego. Chciał zostać »sługą 
i kapłanem ubogich« i oddać im całe ży-
cie”.

I stąd zrodziło się powołanie obla-
tów.

„(Eugeniusz de Mazenod) porwał 
ich za sobą, aby »żyć razem jak bracia« 
i »naśladować cnoty i przykład naszego 
Zbawiciela Jezusa Chrystusa, oddając 
się przede wszystkim głoszeniu Słowa 
Bożego ubogim«”.

W Przedmowie pierwszym słowem 
jest „Kościół” – Kościół jako dziedzi-
ctwo Zbawiciela, jako Oblubienica 
Chrystusa: „Kościół, wspaniałe dziedzi-
ctwo Zbawiciela, nabyte przez Niego za 
cenę Krwi, za dni naszych został okrut-
nie spustoszony. Ta umiłowana Oblubie-
nica Syna Bożego doznaje ucisku, opła-
kując sromotne odstępstwo dzieci, któ-
rym dała życie”.

Po przedstawieniu nieszczęść Kościo-
ła – „ledwie byśmy mogli rozpoznać re-
ligię Chrystusową z pozostałych śladów 
tego, czym była” – słyszymy wezwanie 
Kościoła, Oblubienicy Chrystusa: „W tej 
opłakanej sytuacji Kościół wielkim gło-
sem woła do swoich sług, którym powie-
rzył najdroższe sprawy swego Boskiego 
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Oblubieńca, aby słowem i przykładem 
robili wszystko, co w ich mocy, żeby na 
nowo ożywić wiarę gasnącą w sercach 
wielkiej liczby jego dzieci”.

Niewielu kapłanów odpowiada na 
to wezwanie, ale jest kilku „gorliwych 
o chwałę Bożą, kochających Kościół 
i gotowych poświęcić siebie – gdyby 
było potrzeba – dla zbawienia dusz”. Im 
to Założyciel przypomina natychmiast 
postawę Jezusa Chrystusa: „Jak bowiem 
postąpił nasz Pan Jezus Chrystus, gdy 
pragnął nawrócić świat? Wybrał pewną 
liczbę apostołów i uczniów, zaprawił ich 
do pobożności, napełnił swoim duchem, 
a kiedy wykształcił ich w swojej szkole, 
wysłał na podbój świata, który w niedłu-
gim czasie mieli poddać Jego świętym 
prawom”.

I my to właśnie powinniśmy robić: 
„Jak zatem mają postąpić ludzie, którzy 
pragną pójść śladami Jezusa Chrystusa, 
swego Boskiego Mistrza, aby odzyskać 
dla Niego liczne rzesze, które zrzuci-
ły Jego jarzmo? Muszą rzetelnie praco-
wać, aby stać się świętymi. [...] Muszą 
bez przerwy pracować nad tym, aby stać 
się pokornymi, łagodnymi i posłuszny-
mi, miłującymi ubóstwo, pokutującymi 
i umartwionymi, oderwanymi od świa-
ta i rodziny, pełnymi zapału, gotowymi 
poświęcić całe mienie, zdolności, wypo-
czynek, osobę i życie miłości do Jezu-
sa Chrystusa, na służbę Kościołowi i dla 
uświęcenia bliźniego”.

Następnie, pełni ufności w Bogu, 
będą mogli wstąpić w szranki i dziel-
nie walczyć o Królestwo Boże. Pole 
działania jest bardzo szerokie. Trzeba 
„nauczyć tych wykolejonych chrześci-
jan, kim jest Jezus Chrystus. [...] Trzeba 
uczynić wszystko, aby powiększyć Kró-
lestwo Zbawiciela, a zniszczyć panowa-
nie piekła. [...]”.

„Takie niezmierne owoce zbawienia 
może zrodzić praca kapłanów, których 
Pan natchnął pragnieniem połączenia się 
w stowarzyszenie, żeby skuteczniej pra-

cować nad zbawieniem dusz i własnym 
uświęceniem [...]”.

Wychodząc z tego, nasze Konstytu-
cje i Reguły będą mówić o Jezusie Chry-
stusie i powoływać się na Niego.

 2. CHARYZMAT OBLACKI

Chrystus jest obecny w Konstytu-
cjach, począwszy od artykułu pierwsze-
go. On nas powołuje, a my Mu odpo-
wiadamy: „Wezwanie Jezusa Chrystusa, 
posłyszane w Kościele poprzez potrze-
by zbawienia ludzi, jednoczy Misjona-
rzy Oblatów Maryi Niepokalanej” (K 1). 
„[...] współpracując z Chrystusem Zba-
wicielem i naśladując Jego przykład, po-
święcają się głównie ewangelizacji ubo-
gich” (K 1).

W artykule 2 nasz dar jest przed-
stawiony jako całkowity. Opuszczamy 
wszystko, aby pójść za Nim: „Oblaci 
[...], idąc za Jezusem Chrystusem, po-
rzucają wszystko. Aby być Jego współ-
pracownikami, powinni głębiej Go po-
znać, z Nim się utożsamić, pozwolić 
Mu, aby w nich żył. Usiłując odtworzyć 
Go w swoim życiu, chcą być posłuszni 
Ojcu nawet aż do śmierci i z bezintere-
sowną miłością oddają się służbie Ludo-
wi Bożemu” (K 2).

Artykuł 3 wyjaśnia, że nasz dar rea-
lizuje się we wspólnocie z Nim i z Apo-
stołami: „Wzorem ich życia jest wspól-
nota Apostołów z Jezusem. Zgromadził 
On przy sobie Dwunastu, aby uczynić 
z nich swoich towarzyszy i wysłanni-
ków (por. Mk 3, 14). Wezwanie i obec-
ność Pana wśród oblatów dzisiaj jedno-
czy ich w miłości i posłuszeństwie, aby 
na nowo przeżywać jedność Apostołów 
z Jezusem, jako też ich wspólną misję 
w Jego Duchu” (K 5).

Artykuł 4 dodaje, że krzyż Jezusa 
jest w nas i że Jego oczyma patrzymy na 
świat odkupiony Jego Krwią: „Krzyż Je-
zusa jest sercem naszego posłannictwa. 
Wzorem Pawła Apostoła głosimy »Je-
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zusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego« (1 
Kor 2, 2). Jeśli nosimy »w ciele naszym 
konanie Jezusa«, to w nadziei, »aby ży-
cie Jezusa objawiło się w naszym ciele« 
(2 Kor 4, 10). Oczyma ukrzyżowanego 
Pana patrzymy na świat Krwią Jego od-
kupiony, żywiąc pragnienie, żeby ludzie, 
w których nadal trwa Jego męka, poznali 
także moc Jego zmartwychwstania (por. 
Flp 5, 10)” (K 4).

Artykuł 5 stwierdza, że Zgroma-
dzenie jest misyjne: „Całe Zgromadze-
nie jest misyjne. Jego naczelną służbą 
w Kościele jest ukazywanie Chrystusa 
i Jego Królestwa najbardziej opuszczo-
nym. [...] Wszędzie bowiem nasze po-
słannictwo polega na tym, aby najpierw 
iść do tych, których sytuacja głośno 
woła o nadzieję i zbawienie, jakie w peł-
ni może przynieść tylko Jezus Chrystus” 
(K 5).

Artykuł 6 podkreśla, że nasza mi-
sja, otrzymana od Chrystusa, może się 
realizować tylko w Kościele i w jed-
ności z wszystkimi jego uczniami: „Z 
miłości do Kościoła oblaci wykonu-
ją swą misję w jedności z pasterzami, 
których Pan postawił na czele swego 
Ludu. [...] Ich działanie powinno także 
okazywać prawdziwe pragnienie jed-
ności z wszystkimi, którzy się uważa-
ją za uczniów Chrystusa, aby – zgod-
nie z Jego modlitwą – świat uwierzył, 
że posłał Go Ojciec (por. J 17, 21). 
A wreszcie jednoczą się z ludźmi, któ-
rzy, nie uznając Chrystusa jako Pana, 
z oddaniem przyczyniają się do szerze-
nia wartości Królestwa, które nadcho-
dzi” (K 6).

Artykuł 7, dotyczący pracy oblatów, 
kapłanów i braci, przypomina, jaki jest 
cel ich misji: „(Oblaci) uczynią wszyst-
ko, aby wzbudzić lub ożywić wiarę 
w tych, do których są posłani, i aby po-
móc im odkryć »kim jest Chrystus«” (K 
7).

W artykule 9, mówiącym o obla-
tach jako członkach Kościoła proro-

ckiego, wskazuje się na ich podstawo-
we posłannictwo: „Wieszczą wyzwala-
jącą obecność Chrystusa i świat nowy, 
zrodzony z Jego zmartwychwstania” (K 
9).

W artykule 10 jest mowa o Maryi 
Niepokalanej, patronce oblatów, i przed-
stawia się Ją jako wzór ich wiary i po-
słannictwa. Chrystus jest tu obecny bar-
dzo wyraźnie: „[...] Otwarta na Ducha 
Świętego, jako pokorna służebnica, cał-
kowicie poświęciła samą siebie osobie 
i dziełu Zbawiciela. W Dziewicy zatro-
skanej o przyjęcie Chrystusa, aby dać 
Go światu, dla którego jest On nadzieją, 
oblaci widzą wzór wiary Kościoła i włas-
nej” (K 10).

Chrystusa przyjmujemy i dajemy Go 
światu tak, jak to uczyniła Dziewica Ma-
ryja. Otwarci na Ducha Świętego, po-
święcamy się całkowicie osobie i dziełu 
Zbawiciela. Dziewica uczyniła to „jako 
pokorna służebnica”; my także robimy 
to jako pokorni słudzy i współpracow-
nicy, którzy dobrowolnie angażują się 
w Jego dzieło zbawienia.

W regułach od 1 do 10 są dwa od-
niesienia do Jezusa Chrystusa. Reguła 
3, o braciach oblatach, powie: „Bracia 
oblaci mają udział w jedynym kapłań-
stwie Chrystusa. Są wezwani, aby na 
swój sposób współpracować w pojed-
naniu wszystkiego w Nim (por. Kol 1, 
20)”. A w regule 7, mówiącej o pojed-
naniu, napisano: „[...] będziemy okazy-
wać uprzejmość, cierpliwość i wyrozu-
miałość Zbawiciela”.

Taka jest orientacja Konstytucji 
mówiących o posłannictwie Zgroma-
dzenia. Chrystus zajmuje w nich miej-
sce centralne. On nas wzywa i domaga 
się naszej z Nim współpracy. Porzuca-
my wszystko, aby iść za Nim, pozwala-
my, aby w pełni żył w nas; tak jak Apo-
stołowie żyjemy z Nim we wspólno-
cie; niesiemy Jego krzyż, Jego oczyma 
jako Zbawiciela patrzymy na świat od-
kupiony Jego Krwią; poświęcamy się, 
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aby szerzyć Jego Królestwo i dać po-
znać światu, zwłaszcza światu ubogich, 
kim On jest, On, Jezus Chrystus; czy-
nimy to w Kościele, z wszystkimi Jego 
uczniami, i robimy to tak jak On, z Jego 
uprzejmością, cierpliwością i wyrozu-
miałością Zbawcy; a żeby uczynić to 
doskonalej, robimy to z Niepokalaną 
Dziewicą, zatroskaną o przyjęcie Go, 
aby dać Go światu, dla którego jest On 
nadzieją.

Następny rozdział, dotyczący życia 
zakonno-apostolskiego oblata pouczy 
nas, jak to zrobić, jak Chrystus może 
i powinien stać się centrum naszego ży-
cia.

W artykule 11 od samego począt-
ku ustawia się nas w tej perspekty-
wie: naszym posłannictwem jest przede 
wszystkim głoszenie i szukanie Króle-
stwa Bożego. Robimy to we wspólnocie, 
w Chrystusie: „Wspólnota jest znakiem, 
że w Chrystusie Bóg jest dla nas wszyst-
kim. Razem oczekujemy przyjścia Pana 
w pełni Jego sprawiedliwości, »aby Bóg 
był wszystkim we wszystkich« (1 Kor 
15, 28)” (K 11).

A żeby to zrealizować, „wzrastając 
w wierze, nadziei i miłości, zobowiązuje-
my się być pośród świata zaczynem Bło-
gosławieństw”. W tym celu będziemy 
praktykować rady ewangeliczne, będzie-
my żyć w wierze, będziemy pogłębiać 
życie we wspólnotach apostolskich.

Praktyka rad ewangelicznych, która 
wyraża się przede wszystkim przez ślu-
by zakonne, jeszcze głębiej umacnia nas 
w Jezusie Chrystusie: „[...] oblaci chcą 
w sposób radykalny iść za przykładem 
Jezusa czystego i ubogiego, który przez 
swoje posłuszeństwo odkupił świat. [...] 
Śluby łączą ich w miłości z Panem i Jego 
Ludem oraz nadają szczególny charak-
ter temu życiodajnemu środowisku, ja-
kim jest wspólnota” (K 12).

Czystość wybieramy w odpowiedzi 
na zaproszenie Chrystusa. Ona „poświę-
ca nas Panu” i „pozwala nam świadczyć 

o głębi przymierza Kościoła z Chrystu-
sem, jego jedynym Oblubieńcem” (K 
15). „W odpowiedzi na szczególne za-
proszenie Chrystusa oblaci wybiera-
ją drogę konsekrowanego celibatu ze 
względu na Królestwo” (por. Mt 19, 12) 
(K 14).

A reguła 12 wyjaśnia, że ta czystość 
pomoże oblatowi miłować innych, mi-
łować świat i ubogich „sercem Chry-
stusowym”. „(Oblat) będzie umiał żyć 
w prawdziwej przyjaźni, która przyczy-
ni się do wzrostu jego osobowości męża 
apostolskiego i uczyni go bardziej zdol-
nym do kochania sercem Chrystuso-
wym” (R 12).

Ubóstwo, które wybieramy również 
w odpowiedzi na wezwanie Jezusa, wią-
że nas ściślej z Nim: „Kroczymy śla-
dami Mistrza, który stał się ubogim ze 
względu na nas. W odpowiedzi na Jego 
wezwanie: »Jeśli chcesz być doskonały, 
idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubo-
gim..., potem przyjdź i chodź za Mną« 
(Mt 19, 21), wybieramy ewangelicz-
ne ubóstwo” (K 19). A ten wybór, po-
wie artykuł 20, prowadzi nas do głęb-
szego z Nim zjednoczenia: „Ten wybór 
nas pobudza, abyśmy żyli w ściślejszej 
łączności z Chrystusem i ubogimi [...]” 
(K 20).

Podobnie ma się rzecz z posłuszeń-
stwem: naśladując Jezusa, oblaci będą 
nasłuchiwać Ojca, aby bez zastrzeżeń 
poświęcić się zbawianiu świata: „Po-
karmem Chrystusa było »wypełnić wolę 
Tego«, który Go posłał (J 4, 54). Stał się 
On »posłuszny aż do śmierci krzyżowej« 
(Flp 2, 8). Wezwani, aby iść za Nim, ob-
laci jak On będą nasłuchiwać Ojca, żeby 
bez reszty oddać się wypełnianiu Jego 
zbawczej woli” (K 24). A w swoich 
przełożonych będą widzieć „znak (swej) 
jedności w Chrystusie i z wiarą uznają 
(ich) władzę” (K 26).

W końcu, ślub wytrwania zjednoczy 
ich z Jezusem i skłoni do stałości w mi-
łości, jak to uczynił Chrystus: „Pan Je-



298JEZUS CHRYSTUS

zus »umiłowawszy swoich na świecie, 
do końca ich umiłował« (J 13, 1). Jego 
Duch nie przestaje zapraszać wszystkich 
chrześcijan do trwania w miłości. Ten 
sam Duch Święty przynagla oblatów do 
ściślejszego związania się ze Zgroma-
dzeniem, tak aby ich wytrwałość była 
znakiem wierności Chrystusa swemu 
Ojcu” (K 29).

Oblaci jednak poza ślubami i w celu 
znalezienia duchowej jedności są zachę-
cani do ustawicznego życia w wierze. 
W ten sposób będą żyć zawsze z Chry-
stusem i wszędzie będą Go odnajdywać. 
Taka jest wymowa artykułu 31 i następ-
nych, dotyczących modlitwy, sakramen-
tów, ascezy i duchowej odnowy (K 32- 
-36); „Jako pielgrzymi przebywają dro-
gę z Jezusem w wierze, nadziei i miło-
ści” (K 31).

„Jedność swego życia oblaci osiąga-
ją jedynie w Jezusie Chrystusie i przez 
Niego. Oddają się przeróżnym posłu-
gom apostolskim, a jednocześnie każ-
dy akt ich życia jest okazją do spotkania 
z Chrystusem, który przez nich oddaje 
się innym, a im – przez innych. Utrzy-
mując się w atmosferze milczenia i we-
wnętrznego pokoju, szukają obecności 
Pana zarówno w sercach ludzi i w wyda-
rzeniach codziennego życia, jak w Sło-
wie Bożym, w modlitwie i w sakramen-
tach” (K 31).

Istotnie, „całe nasze życie jest mod-
litwą (i to modlitwą misjonarską) o na-
dejście Królestwa Bożego w nas i przez 
nas” (K 32). Artykuł 33, dotyczący na-
szych duchowych środków, nieustannie 
nawiązuje do naszej relacji z Jezusem 
Chrystusem.

– Przez Eucharystię, którą umiesz-
czają w centrum swego życia i działa-
nia: „Uczestnicząc w niej całym swym 
jestestwem, ofiarują samych siebie we-
spół z Chrystusem Zbawicielem. W mi-
sterium współdziałania z Nim dostępu-
ją odnowienia, zacieśniają więzy swej 
apostolskiej wspólnoty i poszerzają ho-

ryzonty gorliwości do granic świata” 
(K 33).

– Przez nawiedzenie Najświętszego 
Sakramentu: „W duchu wdzięczności 
za dar Eucharystii często będą odwie-
dzać Pana obecnego w tym Sakramen-
cie” (K 33).

– Przez Słowo Boże: „Ponieważ Sło-
wo Boże jest pokarmem ich życia we-
wnętrznego i apostolstwa, nie zadowala-
ją się tylko jego pilnym studiowaniem, 
ale przyjmują je uważnym sercem, aby 
lepiej poznać Zbawiciela, którego ko-
chają i chcą objawiać światu. To słucha-
nie Słowa sprawia, że stają się bardziej 
zdolni do odczytywania wydarzeń histo-
rii w świetle wiary” (K 33).

– Przez Liturgię godzin: „Przez [nią], 
modlitwę Kościoła, Oblubienicy Chry-
stusowej, oddają chwałę Ojcu za Jego 
wspaniałe dzieła i proszą Go, aby błogo-
sławił ich posłannictwu” (K 33).

– Przez czas modlitwy: „W cichej 
i wydłużonej modlitwie każdego dnia po-
zwalają Panu, aby ich urabiał, i w Nim 
znajdują natchnienie do swego postępo-
wania” (K 33).

– Przez rachunek sumienia: „Jest 
[on] dla nich uprzywilejowaną okazją do 
rozpoznania wezwań i obecności Pana 
w całym ich życiu i do stawiania sobie 
pytań o swoją wierność w dawaniu Mu 
odpowiedzi” (K 33).

W artykule 34 znajdujemy następu-
jące wezwanie: „Z miłości do ukrzyżo-
wanego Pana przyjmują w duchu wia-
ry cierpienia osobiste, doświadczenia w 
pracach apostolskich i uciążliwości ży-
cia wspólnotowego (por. 2 Kor 12, 10). 
Pójdą także za natchnieniem Pana, kiedy 
wezwie ich do innych form dobrowolnej 
pokuty” (K 34).

A artykuł 36 przypomina nam, że to 
życie z wiary, to pogłębienie naszej za-
żyłości z Chrystusem realizujemy razem 
z Maryją Niepokalaną: „W zjednocze-
niu z Maryją Niepokalaną, wierną Słu-
żebnicą Pana, prowadzeni przez Ducha 
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Świętego, będą pogłębiać swoją zaży-
łość z Chrystusem. Z Nią będą rozważać 
tajemnice Wcielonego Słowa, szczegól-
nie w modlitwie różańcowej” (K 36).

Zgodnie z regułami, które potem na-
stępują (20-22), reguła 20 wspomina o no-
wych formach modlitwy, które „mogą 
sprzyjać naszym spotkaniom z Panem”. 
Będziemy je przyjmować z rozeznaniem.

Wreszcie w podrozdziale „W apo-
stolskich wspólnotach” raz jeszcze jest 
mowa o tym, że Jezus żyje wśród nas 
i tworzy z nas jedno ze względu na 
ewangelizację: „W miarę jak wzrasta 
między nimi komunia umysłów i serc, 
oblaci dają świadectwo przed ludźmi, 
że Jezus wśród nich żyje i tworzy z nich 
jedno, aby ich posyłać na przepowiada-
nie Swego Królestwa” (K 37).

Artykuł 40, mówiący o wspólnej 
modlitwie, „jednym z najważniejszych 
momentów w życiu wspólnoty apostol-
skiej”, przypomina o obecności Pana 
i duchowej komunii z naszymi braćmi 
nieobecnymi: „[...] Zgromadzona przed 
Panem – w duchowej łączności z tymi, 
którzy są nieobecni – wspólnota zwra-
ca się do Niego, aby Go wielbić i szu-
kać Jego woli, błagać o przebaczenie 
i wypraszać siły, aby lepiej Mu służyć” 
(K 40).

Takie jest życie zakonno-apostolskie 
oblata! Chrystus zajmuje w nim napraw-
dę miejsce centralne: poświęciliśmy się, 
aby pójść za Nim, a ta wierność w towa-
rzyszeniu Mu każe nam porzucić wszyst-
ko, pomoże nam znaleźć Go wszędzie, 
w każdej osobie i w każdej sprawie, po-
prowadzi nas do życia z Nim na modli-
twie i w wyrzeczeniu oraz skłoni nas do 
współpracy z Nim w dziele zbawienia. 
W Nim i tylko w Nim samym odnajdzie-
my jedność naszego życia.

 3. FORMACJA OBLACKA

Ta obecność Chrystusa będzie tak-
że ustawicznie występowała w drugiej 

części Konstytucji, traktującej o forma-
cji oblackiej. To On, przez swego Du-
cha, wzywa nas i formuje; ta formacja 
ma prowadzić do tego, aby On żył coraz 
bardziej w nas; pozwoli nam zgłębiać, 
rozumieć i kosztować „misterium Zba-
wiciela i Jego Kościoła” oraz będzie nas 
skłaniać „do poświęcenia się ewangeli-
zacji ubogich”. Przyjmie formę głębo-
kiej, wewnętrznej, apostolskiej przyjaź-
ni z Jezusem. W naszych studiach nasza 
uwaga będzie skoncentrowana na Nim; 
a w naszej posłudze będziemy Go odnaj-
dywać wszędzie. Stopniowo oblat, któ-
ry osobiście opowiedział się za Chrystu-
sem, stanie się dojrzałym w wierze oraz 
prawdziwym uczniem i przyjacielem Je-
zusa.

Artykuł 45 przedstawia ogólny obraz: 
„Jezus osobiście uformował uczniów, 
których wybrał i wprowadził w tajemnicę 
Królestwa Bożego (por. Mk 4, 11). Aby 
ich przygotować do posłannictwa, włą-
czył ich do swej posługi: aby umocnić ich 
zapał, posłał im swego Ducha. Ten sam 
Duch kształtuje Chrystusa w tych, którzy 
decydują się iść w ślad za Apostołami. Im 
głębiej pozwala im wniknąć w misterium 
Zbawiciela i Jego Kościoła, tym bardziej 
porusza ich do poświęcenia się ewangeli-
zacji ubogich” (K 45).

Artykuł następny (K 46) precyzyj-
niej przedstawia zaangażowanie obla-
ta. Jest to zaangażowanie względem 
Jezusa Chrystusa: „Celem formacji jest 
rozwój męża apostolskiego, ożywio-
nego oblackim charyzmatem, który – 
czerpiąc natchnienie z przykładu Ma-
ryi – przeżywa swoje oddanie Jezusowi 
Chrystusowi w zawsze twórczej wier-
ności oraz całkowicie poświęca się na 
służbę dla Kościoła i Królestwa Boże-
go” (K 46).

Artykuł 50 dokładniej wyjaśnia ten 
cel w formacji pierwszej: Jest nim „za-
pewnienie wzrostu tym, których Jezus 
wzywa, aby stali się w pełni Jego ucz-
niami [...]” (K 50).
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Artykuł 51 dodaje, że wychowawcy 
i formowani są „uczniami tego samego 
Pana”; „wychowawcy i formowani two-
rzą jedną wspólnotę” (K 51).

Przypomina się, że „Chrystus nie 
przestaje wzywać ludzi do pójścia za 
Nim i głoszenia Królestwa. [...] Będzie-
my się także modlić i zachęcać innych 
do modlitwy, aby Pan posłał pracowni-
ków na swoje żniwo”(K 52).

Artykuł 53 zaznacza, że do pierw-
szego spotkania z Jezusem często będzie 
dochodzić w rodzinach chrześcijańskich 
lub w grupach młodzieżowych i że tym 
młodym trzeba będzie pomóc „rozpo-
znać, czego Pan od nich oczekuje”: 
„Chrześcijańskie rodziny, grupy mło-
dych, wspólnoty chrześcijańskie, para-
fialne lub inne, stanowią środowiska
sprzyjające rozwojowi powołań. Tam 
właśnie wielu młodych odkrywa osobę 
Jezusa i odczuwa urok Jego orędzia. [...] 
Po bratersku pomożemy im rozpoznać, 
czego Pan od nich oczekuje [...]” 
(K 53).

W nowicjacie kładzie się nacisk na 
rozpoznanie powołania, na odpowiedź, 
jaką daje nowicjusz, oraz na jego wy-
siłek, aby wzrastać w przyjaźni z Je-
zusem, i na jego przygotowanie do od-
krywania Go we wszystkim. Poświęco-
ne są temu dwa artykuły: „Pod kierow-
nictwem mistrza nowicjuszy aspiranci 
usiłują pojąć sens życia konsekrowa-
nego. W ten sposób mogą jaśniej roz-
poznać wezwanie Pana i w modlitwie 
przygotować się do odpowiedzi na to 
wezwanie” (K 55). „Prowadzeni przez 
Ducha Świętego, który w nich żyje, no-
wicjusze wzrastają w przyjaźni z Chry-
stusem i stopniowo, przez modlitwę i li-
turgię, wchodzą w tajemnicę zbawienia. 
Przyzwyczajają się słuchać Pana w Piś-
mie Świętym, spotykać Go w Euchary-
stii, rozpoznawać w ludziach i wydarze-
niach” (K 56).

Po nowicjacie nastąpi zaangażowa-
nie zakonne przez śluby, a przez to także 

głębsze związanie z Chrystusem Zbawi-
cielem: „Nowicjusz, który już doświad-
czył miłości Ojca w Jezusie, poświęca 
swe życie, aby tę miłość uwidocznić. 
Zawierza swą wierność Temu, z którym 
dzieli krzyż i którego obietnicom ufa” 
(K 59).

Profesję zakonną składa „w imię 
Pana naszego Jezusa Chrystusa” (K 62), 
a jego krzyż oblacki przypomina mu mi-
łość, jaka łączy go z Chrystusem: „Krzyż 
oblacki, otrzymany w dniu wieczystej 
profesji, będzie nam stałym przypomnie-
niem miłości Zbawiciela, który pragnie 
przyciągnąć do siebie wszystkich ludzi 
i wysyła nas jako swoich współpracow-
ników” (K 63).

W formacji po nowicjacie oblaci, 
scholastycy i bracia „będą tak przeży-
wali swą konsekrację zakonną, żeby ona 
przenikała całą działalność i wszystkie 
aspekty ich codziennego życia”. „Będą 
usiłowali stawać się mężami Bożymi, 
misjonarzami zakorzenionymi w Chry-
stusie i stanowczo zdecydowanymi na 
całkowite oddanie się przez wieczystą 
oblację” (K 65).

A reguła 52 dodaje takie uściślenie: 
„Celem formacji duchowej jest dopro-
wadzić do dojrzałości w wierze tego, kto 
osobiście opowiedział się za Chrystu-
sem” (R 52).

Co do scholastyków, to kładzie się 
nacisk na docenianie posługi Chrystu-
sa kapłana i wymaga się, aby ich stu-
dia koncentrowały się wokół Chrystu-
sa Zbawiciela: „Niech także (schola-
stycy) nauczą się cenić dar kapłaństwa, 
bo przezeń zamierzają w bardzo szcze-
gólny sposób uczestniczyć w Chrystu-
sowej posłudze kapłana, pasterza i pro-
roka” (K 66). „Studia będą się koncen-
trować wokół Chrystusa Zbawiciela” 
(R 59).

Co do braci, to kładzie się nacisk 
na konieczność poznawania Chrystusa: 
„W swym życiu modlitewnym bracia 
będą dążyć do intymniejszego poznania 
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Chrystusa, Słowa Wcielonego, aby móc 
Go rozpoznać w życiu tych, którzy cier-
pią, a przede wszystkim w świecie ubo-
gich” (R 65).

Artykuł 68 mówi o sensie formacji 
ustawicznej i przypomina rolę oblatów, 
jako narzędzi Słowa: „Bóg bez przerwy 
działa w świecie, a Jego Słowo, źródło 
życia, przemienia ludzkość, żeby z niej 
uczynić swój Lud. Oblaci jako narzędzie 
Słowa powinni być otwarci i elastyczni. 
Muszą nauczyć się zaradzać nowym po-
trzebom i szukać odpowiedzi na nowe 
pytania” (K 68).

Trzeba być otwartym i dyspozycyj-
nym, aby wypełnić dzieło Słowa w no-
wym, rozwijającym się świecie.

W ten sposób formacja oblacka bę-
dzie usiłowała uczynić nas prawdziwy-
mi uczniami Jezusa, przyjaciółmi, któ-
rzy zwiążą się z Nim w sposób trwa-
ły i będą mieć tylko jeden cel: sprawić, 
żeby był On znany i kochany oraz aby 
Jego Królestwo rosło.

 4. ORGANIZACJA ZGROMADZENIA

W trzeciej części Konstytucji, o or-
ganizacji Zgromadzenia, imię Jezus bę-
dzie występować rzadziej. Trzeba tutaj 
przypomnieć sobie poprzednie naucza-
nie: Jezus jest obecny we wszystkich 
naszych wspólnotach. Wspólnotę two-
rzymy zgromadzeni wokół Niego (por. 
K 3, 11, 37, 40). Ta myśl powinna nas 
ożywiać, kiedy czytamy trzecią część. 
Przypomina o tym kilka artykułów, ale 
przede wszystkim położy się nacisk na 
to, że „Jezus jest źródłem i wzorem wła-
dzy w Kościele. Za przykładem Pana, 
który umył nogi swym uczniom, ci spo-
śród nas, którzy otrzymali władzę, zo-
stali wybrani nie po to, aby im służono, 
lecz aby służyć, ich służba polega [...] 
(też) na zachęcaniu nas, byśmy prowa-
dzili życie natchnione wiarą i szczodrze 
dzielili się swoim umiłowaniem Chry-
stusa” (K 73).

Artykuł następny (K 74) przypomi-
na, że „jako szafarze Pana przełożeni 
na każdym szczeblu zarządzania muszą 
zdawać sprawę przed władzami wyższy-
mi [...]”.

Artykuł 80 znów powtarza, że „prze-
łożeni są znakiem obecności Pana, który 
jest wśród nas, aby nas animować i pro-
wadzić” (K 80; zob. też K 26).

A wreszcie artykuł 105, dotyczący 
kapituły generalnej, wspomina, że Chry-
stus jest z nami: „Rodzina oblacka ze-
brana wokół Chrystusa dzieli się prze-
żytym doświadczeniem swych wspólnot 
oraz wezwaniami i nadziejami swego 
posługiwania” (K 105).

Co należy zapamiętać z drugiej czę-
ści? Przynajmniej trzy wnioski:

Po pierwsze: nie można poważnie 
zaangażować się w życie oblackie, nie 
doświadczywszy autentycznego spotka-
nia z Jezusem lub gorącego pragnienia 
takiego spotkania. Pragnąć zostać obla-
tem to opowiedzieć się najpierw za Jezu-
sem – ewangelizatorem ubogich.

Po drugie: cała formacja od rozpo-
częcia nowicjatu ustawicznie powra-
ca do tego punktu z zastosowaniem do 
każdego kandydata. Dlaczego tu przy-
szedłem? Jakie miejsce zajmuje Jezus 
Chrystus w moich zajęciach? Co robię, 
aby lepiej Go poznać? Jak każdego dnia 
wyraża się moje zaangażowanie wobec 
Niego? W jakiej mierze pobudza mnie 
ono do wielkiej wierności woli Ojca i do 
bezgranicznego poświęcenia się na służ-
bę Kościołowi i ubogim?

Po trzecie: każdy oblat żyje Jezu-
sem Chrystusem, dla Jezusa Chrystusa: 
„wzrasta w przyjaźni z Nim”, „usiłuje 
stać się misjonarzem zakorzenionym 
w Chrystusie”; opuszcza wszystko, aby 
pójść za Nim; w sposób radykalny na-
śladuje Go przez czystość, ubóstwo, po-
słuszeństwo i wytrwanie; jego osobista 
modlitwa, życie we wspólnocie i misja, 
przez którą odkrywa Go wszędzie, za-
równo w wydarzeniach, jak i ludziach, 
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wszystko zmierza do uczynienia go doj-
rzałym w wierze oraz człowiekiem Je-
zusa Chrystusa. Wówczas jest napraw-
dę synem Eugeniusza de Mazenoda.
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Nabożeństwo do świętego Józefa 
w Zgromadzeniu szło za rozwojem tego 
kultu w Kościele, a czasem nawet przy-
czyniało się do jego wzrostu: „Jeśli – we-
dług świadectwa Jego Świątobliwości 
Benedykta XV – nabożeństwo do świę-
tego Józefa rozwijało się stopniowo od 
pięćdziesięciu lat, nasza Rodzina, która 
wyprzedziła tę tendencję, nie może te-
raz pozostać w tyle”1. Zachęta pochodzi-
ła z góry, bo to nabożeństwo zajmowa-
ło ważne miejsce w osobistej pobożno-
ści Założyciela i w jego dyrektywach dla 
Zgromadzenia.

 I. ZAŁOŻYCIEL

Niezależnie od tego, co mówi oj-
ciec Eugène Baffie2, nie ma wielu śla-
dów tego nabożeństwa u Eugeniusza de 
Mazenoda „od najwcześniejszych dzie-
cięcych lat”. Świadectwa nabożeństwa 
i zaufania do świętego Józefa pojawią 
się później. Wydaje się, że to nabożeń-
stwo należy wiązać z jego wizją Kościo-
ła jako ceny Krwi Jezusowej, wizji, któ-
ra przekracza ramy Kościoła ziemskiego 
i każe mu wejść w nieustanną komunię 
z Kościołem w niebie. Stąd jego głębo-
kie nabożeństwo do świętych, szczegól-
nie do Maryi Niepokalanej, a „bezpo-
średnio po Najświętszej Dziewicy – jak 
pisze ojciec Toussaint Rambert3 – pierw-
sze miejsce w jego sercu zajmował świę-
ty Józef”.

List do ojca Eugène’a Guiguesa uka-
zuje nam podstawę myśli Założyciela 
o świętym Józefie: „Wierzę, że jego du-
sza jest wspanialsza niż wszystkie du-

chy niebieskie, przed którymi niewątp-
liwie zajmuje miejsce w niebie. W tym 
błogosławionym obcowaniu Jezus Chry-
stus, Maryja i Józef są tak samo nieroz-
dzielni, jak byli na ziemi. Wierzę w to 
wiarą jak najpewniejszą, to znaczy z taką 
samą pewnością, jak w Niepokalane Po-
częcie Maryi i z tych samych powodów, 
z zachowaniem odpowiednich propor-
cji. Zdradzę Ojcu jeszcze jedną drogą mi 
myśl: jestem głęboko przekonany, że cia-
ło świętego Józefa jest już w chwale i że 
jest ono tam, gdzie powinno pozostać na 
zawsze. Powiedziałem to o jego duszy, 
znajdującej się przy Jezusie i Maryi: su-
per choros Angelorum (ponad chórami 
Aniołów). Dlatego na próżno szukałby 
Ojciec jego relikwii na ziemi. Nie pokaże 
się ich tak samo, jak relikwii jego świę-
tej Oblubienicy. Po nim i po niej istnie-
ją tylko przedmioty, podczas gdy ziemia 
pełna jest relikwii Apostołów, współczes-
nych Zbawicielowi świętych, świętego 
Jana Chrzciciela i innych. Nigdy nikt nie 
ośmielił się stworzyć nawet fałszywych 
relikwii tych dwóch wybitnych osób, co 
uważam za przyzwolenie Boże. Stwier-
dzam fakt. Ojciec oceni go tak, jak będzie 
chciał. Dla mnie istnieje tylko confirma-
tur wyrażonego poglądu, który wyzna-
ję z całym przekonaniem. Jeśli to odpo-
wiada Ojca pobożności, niech Ojciec nad 
tym porozmyśla, a nie wątpię, że Ojciec 
to przyjmie – mam na myśli całość mo-
jej nauki o arcyświętym, którego czcimy 
z całego serca”4.

To głębokie nabożeństwo jest zako-
rzenione w głębokiej wierze w przezna-
czenie świętego Józefa, małżonka Ma-
ryi i ojca-żywiciela Jezusa. Powody jego 
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czci i zaufania opierają się na zupełnie 
wyjątkowych relacjach świętego Józefa 
ze Zbawicielem i z Niepokalaną Mary-
ją – dwie osoby stanowiące przedmiot 
wielkiego nabożeństwa Sługi Bożego.

Można zrozumieć, dlaczego otrzy-
mał od Stolicy Apostolskiej zgodę 
na wspomnienie świętego Józefa we 
wszystkich nabożeństwach poświęco-
nych Najświętszej Dziewicy (w Mszy 
Świętej i w brewiarzu)5. Ustawicznie 
też ucieka się do jego wstawiennictwa, 
poleca mu sprawy materialne Zgroma-
dzenia, zdrowie misjonarzy, powodze-
nie ich apostolatu, pomyślny przebieg 
kapituł generalnych, które oficjalnie po-
wierza „pod opiekę świętego Józefa, na-
szego umiłowanego Patrona”; „po Naj-
świętszej Dziewicy, która zawsze musi 
być pierwszą Patronką wszystkich na-
szych domów”6, jego opiece powierza 
też często domy.

 II. REGUŁA

W Regule Założyciel nie wspomi-
na wyraźnie o świętym Józefie. Jednak
– jak zauważa superior generalny, ojciec 
Léo Deschâtelets, w liście do prowincja-
łów – szereg artykułów opisujących ży-
cie w nowicjacie i mówiących o życiu 
we wszystkich naszych domach, zostało 
napisanych z inspiracji świętego Józe-
fa: „Wydaje mi się, że w duchu świętego 
Józefa powinniśmy wprowadzać w ży-
cie te artykuły naszych świętych Reguł, 
w których z wyśmienitą delikatnością są 
opisane wszystkie subtelności wspólno-
towej miłości praktykowanej z uprzej-
mości, pokory, grzeczności, skromności, 
pobożności, ze splotu najmilszych cnót 
naturalnych i najbardziej wykwintnych 
cnót nadprzyrodzonych. Myślę o arty-
kule 707 i następnych, w których bezpo-
średnio jest mowa o nowicjuszach, ale 
tym samym także o duchu, jaki powinien 
ożywiać całą naszą duchowość wspól-

notową albo zgromadzeniową. Sądzę, 
że te artykuły przenoszą nas do Świętej 
Rodziny, a szczególnie do jej czcigodnej 
głowy: świętego Józefa. Szkoda, że nie 
przenosimy się tam częściej. A jednak 
to nie tylko nowicjusze potrzebują tych 
wspólnotowych cnót. [...] Święty Józef, 
co za wzór dla nas! Co za natchnienie 
dla naszego przepowiadania! Ze świę-
tym Józefem znajdujemy się w atmosfe-
rze wiary, która w naszym wieku napo-
tyka na tak wielki sprzeciw”7.

 III. KAPITUŁY GENERALNE

Kapituły wielokrotnie świadczyły o 
ufności, jaką Zgromadzenie darzyło swe-
go świętego Patrona. I tak na kapitule 
w 1837 roku, której przewodniczył Zało-
życiel, przyjęto jednogłośnie następujące 
postanowienie: „W dniu oblacji otrzyma 
się krzyż, autentyczny znak naszej misji, 
oraz szkaplerz Niepokalanego Poczęcia, 
który powinno się nosić pod ubraniem. 
Wreszcie, aby okazać świętemu Józefowi 
nowy znak miłości i ufności, kapituła po-
stanowiła, co następuje: wieczorem (przy 
wieczornej modlitwie) po modlitwie De-
fende będzie się dodawało modlitwę do 
świętego Józefa, szczególnego opiekuna 
naszego Zgromadzenia – Sanctissimae 
Genitricis tuae Sponsi...”

W pięćdziesiątą rocznicę ogłoszenia 
przez Benedykta XV powszechnego pa-
tronatu świętego Józefa kapituła gene-
ralna z 1920 roku postanawia dodać li-
tanię do świętego Józefa po codziennym 
odmówieniu różańca8.

Również w czasie tejże kapituły 
z 1920 roku biskup Émile Grouard ze 
względu na usilne prośby ojca Giuseppe’a 
Ioppolo poprosił o wprowadzenie we-
zwania do inwokacji odmawianych po 
błogosławieństwie Najświętszym Sa-
kramentem: „Niech będzie pochwalony 
święty Józef, Oblubieniec Dziewicy Ma-
ryi”, i otrzymał na to zgodę9.
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 IV SUPERIORZY GENERALNI

Wszyscy superiorzy generalni po 
kolei powierzali się świętemu Józefo-
wi i polecali nabożeństwo do niego. 
Znamienny jest fakt, że piętnaście z ich 
okólników administracyjnych było dato-
wanych w święto świętego Józefa albo 
jego patronatu.

W czasie poważnego kryzysu finan-
sowego, przez jaki Zgromadzenie prze-
szło na początku tego wieku, władze 
uciekały się do świętego Józefa10. Już 
jako superior generalny, ale też jako bi-
skup, Augustin Dontenwill podpisał 
prośbę o wprowadzenie imienia święte-
go Józefa do kanonu mszalnego11.

Z okazji rozpoczęcia sprawy beaty-
fikacyjnej Założyciela w 1936 roku oj-
ciec Euloge Blanc, ówczesny wikariusz 
generalny, po wyrażeniu wdzięczno-
ści Zgromadzenia wobec Najświętszej 
Dziewicy za taką łaskę, dodaje: „Czy 
moglibyśmy zapomnieć jej świętego 
Oblubieńca, Józefa, tego, którego nasz 
czcigodny Założyciel nazywał »swym 
wielkim patronem«? Jemu również wy-
raźmy nasze podziękowanie pełne rado-
ści i miłości”12.

Członkowie Zgromadzenia są w ten 
sposób zachęcani do uciekania się do 
świętego Józefa w chwilach radości, 
lecz także podczas doświadczeń: cho-
roby, trudności w apostolacie, ubóstwa 
na misjach itd. Motywami tej ufności są: 
wspaniałość naszego świętego patrona, 
jego świętość, potęga, rola ojca-żywi-
ciela Jezusa i jego zjednoczenie z Mary-
ją – słowem, jego przedziwne przezna-
czenie.

Szczególne powody uczyniły święte-
go Józefa szczególnym patronem i wy-
bornym wzorem dla brata oblata. Ojciec 
Louis Soullier, asystent generalny, tłu-
maczył: „Można o nich powiedzieć to, 
co Kościół mówi o świętym Józefie: mę-
żowie wierni i roztropni, naprawdę god-
ni naszego zaufania i tego, aby im po-

wierzyć troskę o doczesne sprawy domu 
Bożego”13

 V. PRAKTYKI I ZWYCZAJE

Pod wpływem takiego nabożeństwa 
patronat świętego Józefa skonkretyzo-
wał się w różnych zwyczajach i w wie-
lu modlitwach. I tak obecnie mniej wię-
cej sto domów, instytucji albo misji nosi 
imię świętego Józefa. Ale pod jego pa-
tronat poddaje się przede wszystkim 
osoby. „Bardzo wcześnie aspiranci ob-
laccy są zachęcani do rozwijania szcze-
gólnego nabożeństwa do świętego Józe-
fa. Modlitewnik do użytku juniorów wy-
dany w 1891 roku posiada nie mniej niż 
dwadzieścia osiem stron poświęconych 
nabożeństwu do świętego Józefa, teksty 
modlitw wszelkiego rodzaju i na wszyst-
kie okazje. [...] To samo dotyczy nowi-
cjuszów i scholastyków. Różne dyrekto-
ria nowicjatów i scholastykatów poświę-
cają jeden lub dwa paragrafy nabożeń-
stwu do świętego Józefa”14.

Dla ogółu oblatów pobożne prakty-
ki na cześć świętego Józefa są zebrane 
w różnych wydaniach Modlitewnika. Są 
to modlitwy przed i po Mszy Świętej, li-
tania po różańcu, nawiedzenie świętego 
Józefa po nawiedzeniu Najświętszego 
Sakramentu i Matki Boskiej oraz modli-
twy odmawiane w czasie modlitw wie-
czornych, wspomnienie w Mszy Świę-
tej i w brewiarzu w święta Najświętszej 
Dziewicy oraz w czasie poświęcenia się 
Matce Boskiej i w nabożeństwach mie-
siąca różańcowego, obchodzenie miesią-
ca świętego Józefa i wreszcie różne mod-
litwy przewidziane na specjalne okazje.

 VI. PRZEPOWIADANIE 
I PUBLIKACJE

Takie nabożeństwo powinno nie-
uchronnie promieniować w przepowia-
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daniu i w publikacjach. Dość trudno jest 
jednak śledzić przepowiadanie, które nie 
pozostawia wielu śladów poza rękopisa-
mi przechowanymi w archiwach15. Wy-
pada zasygnalizować istnienie różnych 
przewodników wydanych przez oblatów, 
aby pomóc kaznodziejom w ciągu roku 
liturgicznego, a które rezerwują święte-
mu Józefowi należne mu miejsce. Mię-
dzy innymi należy wymienić: Service 
de l’homilétique, wydany po francusku 
przez Novalisa z Uniwersytetu Święte-
go Pawła, Gottes Wort im Kirchenjahr 
po niemiecku, założone przez Bernharda 
Willenbrinka oraz The ABC Catechism: 
a Method of Adult Religious Instruction 
ojca Johna W. Mole’a po angielsku.

Wydane przez oblatów prace czy-
sto teologiczne albo historyczne o świę-
tym Józefie są raczej nieliczne. Można
zasygnalizować różne miesięczniki po-
święcone świętemu Józefowi wydawane 
w językach ludów ewangelizowanych, 
artykuły o kulcie świętego Józefa oraz 
rozdziały na ten temat w pracach po-
święconych duchowości i w książkach 
do rozmyślania. Ale pragnienie propa-
gowania nabożeństwa do świętego Jó-
zefa znalazło wyraz przede wszystkim 
w popularnych przeglądach, w biulety-
nach parafialnych i w rocznikach miejsc 
pielgrzymkowych.

 VII. PO SOBORZE WATYKAŃSKIM II

Nie można powstrzymać się od 
stwierdzenia pewnego przesunięcia ak-
centu w ostatnich latach, zwłaszcza po 
Soborze Watykańskim II. Szczególnie 
reforma liturgiczna pragnęła skoncen-
trować wszystko na Chrystusie. Kult 
świętych, jak przystało, zajmuje w niej 
drugie miejsce. Istnieje jednak nie-
bezpieczeństwo sprowadzenia wszyst-
kiego do panliturgizmu, który nie po-
zostawia miejsca na inne bardzo cen-
ne formy pobożności. Zrównoważenie 

odpowiednich proporcji zajmie nieco 
czasu. Dotyczy to nabożeństwa maryj-
nego, jak to przypomniała adhortacja 
Marialis Cultus16, a tym bardziej nabo-
żeństwa do innych świętych, nawet do 
pokornego i wielkiego świętego Józe-
fa. I w tym przypadku Zgromadzenie 
chce być z Kościołem. Jego chrysto-
logiczna duchowość odziedziczona po 
swym Założycielu i Ojcu jest otwarta 
na wszystkie konteksty życia Kościo-
ła i świata.

MAURICE GILBERT
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Założyciel, Eugeniusz de Mazenod, 
superiorzy generalni, którzy po nim na-
stąpili, oraz kapituły generalne rzadko 
tylko mówili w sposób wyraźny o ka-
płaństwie w Zgromadzeniu. Nie należy 
się temu dziwić z następującego, bardzo 
prostego powodu: kapłaństwo, jak to 
widać w Konstytucjach Zgromadzenia, 
w jego żywej tradycji i w jego życiu, do 
tego stopnia jest powiązane ze Zgroma-
dzeniem i z jego posługą, że nie odczu-
wano potrzeby mówienia o tym wyraź-
nie. Tak samo zresztą, jak ani Eugeniusz 
de Mazenod, ani jego następcy nie uwa-
żali za konieczne mówić o tym, że człon-
kami Zgromadzenia są katolicy; świad-
czyły o tym ich życie i ich posługa.

Jeśli pojawił się problem, to wyniknął 
on z przeciążenia pracą kapłańską. Mo-
gła ona łatwo być przyczyną lekcewa-
żenia życia zakonnego w tym, co doty-
czyło praktyk duchowych i zachowania 
przepisów Reguły. Na skutek tego czę-
sto mówiono o wymogach życia zakon-
nego i o ich przestrzeganiu jako o nieod-
zownych środkach pozostania wiernym 
powołaniu kapłana-misjonarza. Tu właś-
nie znajdziemy pierwiastki duchowości 
kapłańskiej. Dla oblata życie kapłańskie, 
misjonarskie i zakonne jest nierozłącz-
ne. Jego życie powinno tworzyć jedną 
całość o różnych aspektach.

Wszyscy pierwsi członkowie Zgro-
madzenia byli kapłanami albo kandy-
datami do kapłaństwa. Większość tych, 
którzy przyszli później, jeśli nie była już 
kapłanami, wstąpiła po to, aby nimi zo-
stać. Poświęcili oni wiele lat na forma-

cję duchową i intelektualną, wymaganą 
do święceń, a resztę życia przepracowali 
jako kapłani.

Wydaje się, że dopiero po kapitule 
generalnej z 1966 roku niektórzy oblaci 
zaczęli kwestionować kapłański charak-
ter Zgromadzenia1. Sobór Watykański 
II rozciągnął pojęcie misjonarza w ści-
słym znaczeniu tego słowa na tych, któ-
rzy nie mają święceń2. Nie poruszano 
jednak podstawowej sprawy posłania 
przez hierarchicznego przełożonego do 
przepowiadania i sprawowania innych 
prac apostolskich mających prowadzić 
do Jezusa Chrystusa i do pełnej komu-
nii z Kościołem poprzez sprawowanie 
sakramentów. Rola kapłaństwa służeb-
nego nie została pomniejszona ani obni-
żona; raczej doceniono wartość kapłań-
stwa powszechnego wiernych. Euge-
niusz de Mazenod założył stowarzysze-
nie kapłanów, którzy mieli być misjona-
rzami i do tej pracy kapłańskiej przybrał 
ludzi świeckich.

Zrezygnowanie z zasadniczej roli 
kapłaństwa służebnego w Zgromadze-
niu oznaczałoby istotną w nim zmianę, 
a konsekwentnie zburzenie tego, czego 
chciał święty Eugeniusz de Mazenod, 
zakładając Misjonarzy Oblatów Maryi 
Niepokalanej.

 I. EUGENIUSZ DE MAZENOD

Jako młody kapłan Eugeniusz de 
Mazenod doznawał sprzecznych prag-
nień dotyczących jego posługi. Z natu-
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ry nie był jednak skłonny do podejmo-
wania nagłych decyzji w ważnych spra-
wach. Dnia 28 października 1814 roku 
zwierzał się ze swego dylematu przyja-
cielowi Charlesowi de Forbin-Jansono-
wi, który najpierw zamierzał udać się do 
Chin jako misjonarz, ale odpowiadając 
na polecenie Piusa VII, zajął się założe-
niem Misji dla Francji.

„Nie wiem jeszcze, czego Bóg żąda 
ode mnie, ale jestem tak zdecydowany 
pełniać Jego wolę, gdy tylko będie mi 
znana, że jutro wyruszyłbym na księżyc 
[...]. Powiem Ci więc bez zakłopotania, 
iż waham się między dwoma zamiarami: 
pierwszy to ten, aby udać się gdzieś da-
leko, żeby zagrzebać się w jakiejś bar-
dzo porządnej wspólnocie Zakonu, który 
zawsze lubiłem; drugi to założyć w swo-
jej diecezji dokładnie to, co Ty z sukce-
sem zrobiłeś w Paryżu [...]. Drugi wyda-
wał mi się jednak bardziej pożyteczny, 
wziąwszy pod uwagę potworny stan, w 
którym ludzie są pogrążeni”3

W grudniu tego samego roku podczas 
rocznych rekolekcji jego rozmyślania, od-
prawiane według Ćwiczeń duchownych 
świętego Ignacego Loyoli o Królestwie 
Jezusa Chrystusa, sztandarach i posłudze 
apostolskiej, utwierdziły go w apostol-
skiej orientacji jego posługi. Ponieważ 
dokładny kształt tej posługi stał się jasny, 
we wrześniu 1815 roku Eugeniusz podjął 
niezbędne kroki do jego realizacji.

„Ponieważ głowa Kościoła jest prz-
świadczona, że w nieszczęsnym stanie, 
w jakim znajduje się Francja, tylko mi-
sje mogą sprowadzić ludzi do wiary, 
którą faktycznie porzucili, gorliwi du-
chowni z różnych diecezji jednoczą się, 
aby wspierać zamysł najwyższego Pa-
sterza. Poczuliśmy niezbędną koniecz-
ność posłużenia się tym środkiem na na-
szych terenach i, pełni ufności w dobroć 
Opatrzności, położyliśmy fundamenty 
pod dzieło, które stale będzie dostarczać 
naszym wioskom gorliwych misjonarzy 
[...]. Część roku poświęci się na nawra-

canie dusz, a drugą część na rekolekcje, 
studium i nasze osobiste uświęcenie”4.

Aby dobrze zrozumieć myśl Euge-
niusza de Mazenoda, trzeba sobie przy-
pomnieć religijną sytuację Francji za 
jego czasów. W czasie rewolucji (1789- 
-1799) wszystkie wspólnoty zakonne 
męskie i żeńskie zostały zniesione; ich 
domy i ich kościoły zostały zburzone 
albo użyte do celów świeckich, kler die-
cezjalny był prześladowany – skazywa-
ny na śmierć, więziony, skazywany na 
wygnanie albo zmuszony do ukrywania 
się – a wszystkie seminaria przez wie-
le lat były zamknięte. Skutki tej sytua-
cji były odczuwane długo po zakończe-
niu jawnego prześladowania. Między ro-
kiem 1809 a 1815 liczba aktywnych ka-
płanów spadła z 31 870 do 25 874.

Eugeniusz de Mazenod widział, że 
Kościół nie odpowiadał na potrzeby 
wszystkich ludzi. Udawało mu się za-
ledwie docierać do tych, którzy mu po-
zostali wierni. Nie dlatego, żeby klero-
wi brakowało gorliwości, ale jego liczba 
bardzo spadła, a księża starzeli się. Sy-
tuacja duszpasterska zmieniła się. Trze-
ba było metod specjalnych. Po abdyka-
cji Napoleona w 1815 roku odżywała we 
Francji metoda odnowy duchowej, któ-
ra w tym kraju miała długą i chwaleb-
ną historię: misje parafialne. Eugeniusz
de Mazenod odegrał kluczową rolę w tej 
odnowie pastoralnej. W 1818 roku napi-
sał słowa, które później staną się Przed-
mową do Konstytucji. Wyraził w nich 
jasno zamiar założenia stowarzyszenia 
księży. Po wzmiance o nieszczęściach 
trapiących Kościół i o braku tych, któ-
rzy odpowiadają na jego wezwanie, tak 
pisał: 

„Widok tego zła poruszył serca kilku 
kapłanów gorliwych o chwałę Bożą, ko-
chających Kościół i gotowych poświęcić 
siebie – gdyby było potrzeba – dla zba-
wienia dusz.

Byli oni przekonani, że gdyby uda-
ło się uformować kapłanów gorliwych, 
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bezinteresownych, prawdziwie cnotli-
wych, słowem – mężów apostolskich, 
głęboko przeświadczonych o konieczno-
ści własnej przemiany, którzy ze wszyst-
kich sił pracowaliby nad nawróceniem 
innych, wtedy można by było żywić na-
dzieję, że w krótkim czasie uda się na 
powrót przywieść zbłąkanych ludzi do 
wypełniania dawno porzuconych obo-
wiązków [...].

Jak bowiem postąpił nasz Pan, Jezus 
Chrystus, gdy pragnął nawrócić świat? 
Wybrał pewną liczbę Apostołów i ucz-
niów, zaprawił ich do pobożności, napeł-
nił swoim duchem, a kiedy wykształcił 
ich w swojej szkole, wysłał na podbój 
świata [...].

Jak zatem mają postąpić ludzie, któ-
rzy pragną pójść śladami Jezusa Chry-
stusa, swego Boskiego Mistrza, aby od-
zyskać dla Niego te liczne rzesze, któ-
re zrzuciły Jego jarzmo? Muszą rzetel-
nie pracować, aby stać się świętymi, [...] 
całkowicie wyrzec się siebie, a troszczyć 
jedynie o chwałę Bożą i dobro Kościoła, 
o zbudowanie i zbawienie dusz [...].

Takie niezmierne owoce zbawienia 
może zrodzić praca kapłanów, których 
Pan natchnął pragnieniem połączenia się 
w stowarzyszenie, żeby skuteczniej pra-
cować nad zbawieniem dusz i własnym 
uświęceniem [...].

Z tej przyczyny kapłani owi, poświę-
cając się wszelkim zbożnym dziełom, do 
jakich może natchnąć miłość kapłańska 
– a przede wszystkim głoszeniu misji 
świętych, które stanowi główny cel ich 
zjednoczenia się – postanawiają poddać 
się Regule i Konstytucjom”.

Pierwszy artykuł Konstytucji napi-
sanych przez Eugeniusza de Mazenoda 
i zatwierdzonych przez Stolicę Apostol-
ską w roku 1826 streszcza zasadnicze 
punkty Przedmowy:

„Celem tego niewielkiego Zgroma-
dzenia Misjonarzy Oblatów Najświęt-
szej i Niepokalanej Panny Maryi [...] 
jest przede wszystkim głoszenie Ewan-

gelii ubogim przez świeckich kapłanów 
złączonych we wspólnocie, żyjących 
jak bracia i gorliwie naśladujących cno-
ty i przykład naszego Zbawiciela Jezusa 
Chrystusa”.

Po rekolekcjach w 1831 roku oj-
ciec de Mazenod zredagował krótki ko-
mentarz, w którym po zacytowaniu tego 
pierwszego artykułu dodał:

„Środki, jakie stosujemy, aby osiąg-
nąć ten cel, zawierają w sobie coś z jego 
doskonałości. Są one niezaprzeczalnie 
najdoskonalsze, ponieważ są to dokład-
nie te same środki, jakimi posługiwał się 
nasz Boski Zbawiciel, jego Apostołowie 
i uczniowie, to znaczy dokładne prak-
tykowanie rad ewangelicznych, prze-
powiadanie i modlitwa, szczęśliwe po-
łączenie życia aktywnego i kontempla-
cyjnego, którego przykład dał nam Je-
zus Chrystus i Apostołowie, a które tym 
samym bezsprzecznie jest szczytem do-
skonałości, jaki dzięki łasce Bożej po-
znaliśmy, a którego nasze Reguły są tyl-
ko rozwinięciem”5

W trzecim rozdziale drugiej części 
zatytułowanym: „Inne ważne obowiąz-
ki” można znaleźć jeszcze takie słowa: 
„Powiedziano już, że misjonarze powin-
ni, na ile pozwoli słabość ludzkiej natury, 
naśladować we wszystkim przykład na-
szego Pana Jezusa Chrystusa, głównego 
Założyciela Stowarzyszenia i Jego Apo-
stołów, naszych pierwszych ojców.

Za przykładem tych wielkich wzo-
rów jedną część życia poświęcą na mod-
litwę, wewnętrzne skupienie i kontem-
plację w zaciszu Bożego domu, w któ-
rym wspólnie zamieszkają.

Drugą część całkowicie i z najwięk-
szą gorliwością poświęcą takim pracom 
zewnętrznym jak: misje, głoszenie ka-
zań, spowiadanie, katechizacja, prowa-
dzenie młodzieży, odwiedzanie chorych 
i więźniów, rekolekcje i inne tego rodza-
ju zajęcia.

Jednakże, zarówno w pracy misyj-
nej jak i w zaciszu domu ich głównym 
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staraniem będzie postęp na drodze do-
skonałości kapłąńskiej i zakonnej. Prze-
de wszystkim będą się ćwiczyć w poko-
rze, posłuszeństwie, ubóstwie, w samo-
zaparciu, w duchu umartwienia i wiary, 
w czystości intencji i w innych cnotach. 
Słowem, będą się starali o to, aby się 
stać drugim Jezusem Chrystusem, sze-
rząc wszędzie woń Jego miłych cnót”6.

Osiągnąwszy po długim zmaganiu 
we własnym życiu kapłańskim jedność 
między działaniem i kontemplacją, Eu-
geniusz de Mazenod zalecił podobną 
jedność celu i życia swemu Zgroma-
dzeniu, stowarzyszeniu misjonarzy, to 
znaczy kapłanom naśladującym Jezu-
sa Chrystusa i kroczącym śladami Apo-
stołów poprzez praktykowanie tych sa-
mych cnót i przez głoszenie Ewangelii 
ubogim.

Ta jedność życia pojawia się jeszcze 
w tym samym trzecim rozdziale, gdy 
Założyciel nalega na wagę, jaką należy 
przywiązywać do pokory:

„Przez to przyswoją sobie cnotę po-
kory, o którą nie przestaną prosić Boga, 
jak o coś dla nich niezmiernie koniecz-
nego w niebezpiecznej posłudze, któ-
rą sprawują. Ponieważ ta posługa przy-
nosi zazwyczaj bardzo wielkie owoce, 
można by się obawiać, by nadzwyczajne 
sukcesy, które są dziełem łaski i za któ-
re konsekwentnie należy się cześć Bogu, 
nie stały się czasem bardzo niebezpiecz-
ną pułapką dla niedoskonałego misjona-
rza, który nie ćwiczyłby się usilnie w tej 
pierwszej i niezbędnej cnocie“7.

Słowo „misjonarz” w znaczeniu, 
w jakim używa go Eugeniusz de Ma-
zenod, nasuwa współczesnemu czy-
telnikowi pewien problem hermeneu-
tyczny. Słowo to bowiem ma u niego 
węższe znaczenie niż to, jakie mu na-
dajemy dzisiaj. Można to zauważyć 
w pierwszej części Konstytucji. Zało-
życiel ustawicznie używa go w zna-
czeniu, jakie mu nadawał w 1613 roku 
kardynał de Bérulle, a w 1617 święty 

Wincenty à Paulo: oznacza ono kapła-
nów Zgromadzenia8. Dopiero później 
zacznie używać tego słowa także na 
oznaczenie kapłanów wysłanych na mi-
sję zagraniczną. Nadając więc swemu 
stowarzyszeniu tytuł Misjonarzy Pro-
wansji, a później Misjonarzy Oblatów 
Maryi Niepokalanej, Eugeniusz de Ma-
zenod myślał o stowarzyszeniu kapła-
nów-misjonarzy.

Słowem, Założyciel posługiwał się 
określeniem „misjonarz” w znaczeniu, 
jakie ono posiadało od dwóch wieków. 
Dlatego w pierwszym artykule rozdziału 
o braciach mówi o nich jako o mężach, 
którzy wstępują do Zgromadzenia nie 
po to, aby być misjonarzami, lecz po to, 
aby zbawić swą duszę. Dopiero od Vati-
canum II i od jego teologii apostolstwa 
ochrzczonych dokumenty kościelne za-
czną mówić o świeckich jako o misjo-
narzach. 

Rozmaite posługi członków Zgroma-
dzenia są wymienione w pierwszej czę-
ści Konstytucji: misje, przepowiadanie, 
spowiedź, prowadzenie młodzieży, wię-
zienia, umierający, brewiarz i publicz-
ne nabożeństwa w kościele. W owym 
czasie wszystkie te posługi z wyjątkiem 
brewiarza były zarezerwowane dla kle-
ru. Ponieważ brewiarz był zredagowany 
w języku łacińskim, bracia go nie odma-
wiali. Wszystkie wyliczone posługi były 
zatem posługami duchowieństwa.

A jak wyglądała sytuacja prac apo-
stolskich? Kapituła generalna z 1824 
roku uznała, że przyjęcie seminariów 
celem formacji kleru diecezjalnego było 
sprzeczne raczej z literą, a nie z duchem 
naszych Konstytucji, i zażądała, aby su-
perior generalny odpowiednio je zmody-
fikował. Dodatek ten ukazał się jednak 
w tekście Reguły dopiero w roku 1853.

„Po misjach najprzedniejszym celem 
naszego Zgromadzenia jest niewątpliwie 
prowadzenie seminariów, w których kle-
rycy otrzymują właściwe im wychowa-
nie [...]. Misjonarze na próżno trudzili-
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by się, by wyrwać grzeszników śmier-
ci, gdyby w parafiach nie było świętych
i ożywionych duchem Boskiego Paste-
rza kapłanów, zobowiązanych czujnie 
i ustawicznie paść sprowadzone do Nie-
go owieczki”9.

Wydanie z 1853 roku zniosło także 
absolutny zakaz sprawowania posług dla 
zakonnic, głoszenia kazań wielkopost-
nych i przyjmowania parafii. Choć mi-
sje zagraniczne zajmowały ważne miej-
sce w życiu i posłudze Zgromadzenia, 
przed rokiem 1910 nie było o nich wy-
raźnej wzmianki w Konstytucjach. Tę 
lukę jednak uzupełniała publikowana od 
1853 roku w dodatku do Konstytucji In-
strukcja o misjach zagranicznych.

Instrukcja była wyraźnie skierowa-
na do kapłanów, do których posługi na-
leżało nawracanie ludzi i przez przepo-
wiadanie oraz nauczanie katechizmu 
prowadzenie ich do sakramentu chrztu, 
pokuty i Eucharystii, a przez to do peł-
nej komunii z Kościołem. Słowem, mi-
sjonarze byli powołani do wypełniania 
za granicą w miarę możliwości tych sa-
mych zadań, co we Francji. Bracia są 
wspomniani tylko dwa razy: jako to-
warzysze kapłana misjonarza i jako na-
uczyciele zawodów.

Eugeniusz de Mazenod nie uznawał 
ewangelizacji ubogich za ukończoną, 
dopóki nie doprowadzała ona do przyj-
mowania sakramentu pokuty i Euchary-
stii. Posługa kapłańska była więc istot-
na w działalności misjonarskiej. Wyni-
ka to przede wszystkim z paragrafu Re-
guły mówiącego o sakramencie poku-
ty:

„Nie ma więc wątpliwości, że w ra-
zie wyboru słuchanie spowiedzi należy 
stawiać wyżej niż głoszenie Słowa, bo 
brak pouczenia można w trybunale po-
kuty uzupełnić osobistymi wskazów-
kami, a posługa Słowa nie może zastą-
pić sakramentu pokuty ustanowionego 
przez Chrystusa Pana do pojednywania 
człowieka z Bogiem. Nigdy przeto mi-

sjonarz nie odmówi życzeniu osób, które 
podczas misji albo poza nią poproszą go 
o spowiedź”10.

O tym, że Założyciel uważał posługę 
sakramentalną za konieczną w ewange-
lizacji, świadczy także fakt, o jakim opo-
wiada nam biskup Vital Grandin. Z po-
wodu indiańskiego zwyczaju tolerowa-
nia poligamii i rozwodów misjonarze 
dopuszczali do Eucharystii tylko niektó-
rych nawróconych starców:

„Biskup Taché opowiadał mi, że 
w czasie spotkania z naszym czcigodnym 
Założycielem usłyszał od niego takie 
pytanie: »Czy wśród waszych chrześci-
jan wielu przystępuje do Komunii Świę-
tej?« »Ekscelencjo – odpowiedział mło-
dy biskup (miał wówczas dwadzieścia 
osiem lat) – ośmieliliśmy się dotychczas 
dopuścić do niej kilku starców«. »Co mi 
Ksiądz Biskup mówi? – odparł ze zdzi-
wieniem superior generalny oblatów. – 
Ośmieliliście się dopuścić zaledwie kil-
ku starców i przypuszczacie, że możecie 
chrystianizować ten lud! Nie liczcie na 
to bez świętej Eucharystii... «”11.

Eugeniusz de Mazenod założył 
więc Zgromadzenie kapłanów, którzy 
mieli być misjonarzami, to znaczy ta-
kich, którzy mieli iść głosić Ewange-
lię w prowansalskich wioskach, po to 
aby sprowadzić do Jezusa Chrystusa 
i do życia religijnego ubogich i ducho-
wo opuszczonych. Posłał misjonarzy do 
Anglii, do Ameryki Północnej, do Azji 
i do Afryki w tym samym celu, ale tak-
że po to, aby zatroszczyli się o ludzi, 
którzy nie mieli kapłanów, sprowadzi-
li do Kościoła chrześcijan-niekatolików 
i nawrócili tych, którzy nigdy nie sły-
szeli Ewangelii. Dla Eugeniusza de Ma-
zenoda oblaci powinni być kimś wię-
cej niż zwyczajnymi kapłanami. Ich po-
wołaniem było być misjonarzami, żeby 
zaś nimi byli, musieli być kapłanami. 
Ale aby odpowiedzieć na swe powoła-
nie misjonarskie, musieli być kapłanami 
wzorowymi, aby zaś takimi mogli być, 
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byli zakonnikami. Te trzy cechy: ka-
płan, misjonarz i zakonnik są istotne za-
równo dla Zgromadzenia, jak i dla każ-
dego oblata, obojętnie, czy jest wyświę-
cony czy nie.

 II. JOSEPH FABRE

Bezpośredni następca biskupa de 
Mazenoda, ojciec Joseph Fabre, zrozu-
miał, że jego głównym zadaniem było 
dochowanie wierności Założycielowi 
przez wymaganie dokładnego zachowa-
nia Konstytucji. Wychodząc niezawod-
nie z własnego doświadczenia zakonne-
go i duszpasterskiego, które ograniczało 
się do roli wychowawcy we Francji i by-
najmniej nie przecząc, że życie oblackie 
ma wymiar misjonarski, bardzo nale-
gał na jego aspekt zakonny. Powód tego 
nalegania znajdujemy w okólniku z 21 
marca 1862 roku.

„Do czego jesteśmy powołani, moi 
najdrożsi Bracia? Do stania się święty-
mi, aby móc skutecznie pracować dla 
uświęcenia dusz najbardziej opuszczo-
nych. Oto nasze powołanie. Nie traćmy 
go z oczu i usiłujmy najpierw dobrze je 
zrozumieć. Musimy czynnie i wielko-
dusznie pracować nad własnym uświę-
ceniem, to znaczy z każdym dniem co-
raz poważniej i głębiej zastanawiać się 
nad obowiązkami naszego stanu, co-
raz lepiej poznawać cnoty, jakich Bóg 
domaga się od naszej duszy, po to aby 
przez wciąż rozwijane życie zakon-
ne dochodzić do wypełniania naszych 
świętych zobowiązań. Jesteśmy kapła-
nami. Jesteśmy zakonnikami. Ta po-
dwójna cecha nakłada na nas obowiąz-
ki, co do których nigdy nie możemy 
się mylić i o których nigdy nie wolno 
nam zapominać. Pracować nad uświę-
ceniem innych przez spełnianie posługi 
zewnętrznej to bardzo piękne posłanni-
ctwo, ale to tylko część naszego świę-
tego powołania. Zakłada ono pierw-

sze z nich jako zasadę i źródło płodno-
ści. Czyż bowiem potrafimy skutecznie
i w sposób nadprzyrodzony odpowie-
dzieć na łaskę posługiwania duszom, 
jeśli jeszcze nie będziemy mieli jasnego 
zrozumienia i pogłębionego wyczucia 
konieczności własnego uświęcenia?”12

 III. LOUIS SOULLIER

Ósmego grudnia 1896 roku trzeci 
superior generalny, ojciec Louis Soul-
lier, napisał 127-stronicowy okólnik 
zatytułowany Studia Misjonarza Ob-
lata Maryi Niepokalanej, a skierowany 
„do wszystkich zakonników, kapłanów 
i aspirantów do kapłaństwa, w Zgroma-
dzeniu Misjonarzy Oblatów Maryi Nie-
pokalanej”. Jego poprzednik, ojciec Fa-
bre, pogłębił problem życia zakonnego. 
Ojciec Soullier zwrócił uwagę na ży-
cie intelektualne. Cel okólnika tłuma-
czy tak:

„Otóż w czasie pisania tych stron 
byliśmy opanowani myślą, że świętość 
i wiedza są naprawdę dwoma istotnymi 
warunkami i jakby dwoma podstawami 
przepowiadania oraz obawą, żebyście, 
będąc głęboko przekonani o potrzebie 
świętości dla posługi apostolskiej, nie 
byli w mniejszym stopniu przeświad-
czeni o konieczności wiedzy. Ta właśnie 
myśl i ta obawa natchnęły nas zamiarem 
przedstawienia wam tego, co w sprawie 
wiedzy i studium uważamy za ducha na-
szego powołania”.

„Aby tego ducha poznać, musimy 
spojrzeć na siebie z poczwórnego punk-
tu widzenia: jako na zakonników, kapła-
nów, apostołów i oblatów [...]”.

„Skupmy się i prośmy Ducha Świę-
tego, który został nam udzielony w dniu 
oblacji zakonnej i święceń kapłańskich, 
aby pozwolił nam lepiej zrozumieć te 
trzy rzeczy: konieczność studium, ich 
cel i nadprzyrodzony charakter, jaki po-
winny posiadać”13.
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 IV. CASSIEN AUGIER

Znaczenie, jakie Założyciel przy-
wiązywał do recytowania brewiarza 
jako do dzieła Zgromadzenia mającego 
zastąpić zakony zniesione przez rewo-
lucję francuską, jest zbyt znane, żeby-
śmy musieli się nad tym zatrzymywać. 
A jednak nie zawahał się on prosić Le-
ona XII o zwolnienie misjonarzy z bre-
wiarza podczas misji. Trzeci następca 
biskupa de Mazenoda, ojciec Cassien 
Augier, przy okazji otrzymania podob-
nego indultu pisał:

„Wyznamy wam, że nie bez wahania 
pozostawiliśmy indultowi całą jego moc. 
Gdybyśmy się nie obawiali tych skrupu-
łów, chętnie ograniczylibyśmy dyspen-
sę, jakiej on ogólnie nam pozwala wam 
udzielić. Mamy jednak mocną nadzieję, 
że to, czego nie zrobiliśmy autorytatyw-
nie, wy sami zrobicie spontanicznie pod 
wpływem pobożności.

Nie ograniczając w niczym zakre-
su, jaki nam pozostawia indult, nie po-
trafimy dostatecznie upominać was,
żebyście się zwalniali z recytowania 
brewiarza tylko wówczas, gdy w su-
mieniu, przed Bogiem i przed ludźmi, 
będziecie mieli poważne do tego po-
wody.

Kierując do was tę usilną przestro-
gę, sądzimy, że odpowiadamy na inten-
cje Kościoła, który nalega na publiczną 
i oficjalną modlitwę kapłanów jako na
jeden z głównych elementów uświęce-
nia ich dusz i na warunek skuteczności 
ich posługi [...].

Sądzimy także, że zachowujemy du-
cha naszego czcigodnego Założycie-
la. Wszyscy wiecie, z jaką nabożnością 
traktował on brewiarz i jakie znaczenie 
przywiązywał do jego recytowania [...].

Wreszcie pomyślmy o sprawach 
naszej duszy. Strzeżmy się, aby ogra-
niczając zbyt łatwo modlitwę, nie po-
mniejszyć łask, których tak bardzo 
potrzebujemy”14.

 V. AUGUSTIN DONTENWILL

Po wizytacji misji oblackich w Afry-
ce Południowej w 1922 roku biskup Au-
gustin Dontenwill zwrócił się do całego 
Zgromadzenia:

„Tak, można być dumnym, że jest się 
oblatem, jeśli – tak jak to my zrobiliśmy 
– można było namacalnie stwierdzić ist-
nienie tylu dowodów żywotności ducha 
apostolskiego u naszych członków, jeśli 
widziało się ich po bratersku zjednoczo-
nych, wesołych i aktywnych, pracują-
cych radośnie w ubóstwie i niedostatku, 
w samozaparciu i zapomnieniu o sobie 
oraz przynoszących zaszczyt (o ile na to 
pozwala ich odosobnienie) ich oblackim 
zobowiązaniom.

A gdy ludność ewangelizowa-
na przez nich w różny sposób wyrażała 
przed nami przywiązanie i wdzięczność 
»swym ojcom«, nasze serce przepełnia-
ło się słuszną dumą i dziękowało Panu 
za to, że nam ich zachował tak wierny-
mi świętemu powołaniu. Przypominały 
nam się wówczas te słowa z Przedmowy 
do naszych Konstytucji: »Takie niezmier-
ne owoce zbawienia może zrodzić praca 
kapłanów, których Pan natchnął pragnie-
niem połączenia się w stowarzyszenie... 
jeśli godnie będą się wywiązywać z obo-
wiązków i święcie wypełniać wzniosłe 
powołanie«”15.

 VI. THÉODORE LABOURÉ

Sam Założyciel przyjął siedem pa-
rafii, w tym pięć we Francji. Sprawa 
przyjmowania zarządzania parafiami
poza krajami misyjnymi stanowiła jed-
nak przedmiot częstych debat wśród ob-
latów. Żaden superior generalny nie mó-
wił bardziej żarliwie o misjach zagra-
nicznych niż ojciec Théodore Labouré. 
Nie zawahał się jednak przed pochwa-
leniem pracy duszpasterskiej w Anglii. 
Z okazji uroczystości setnej rocznicy 
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przybycia oblatów na wyspy brytyjskie 
skierował w 1941 roku okólnik do pro-
wincji anglo-irlandzkiej:

„Takie miejskie parafie jak Liver-
pool, Leeds, Leith, Londyn i inne roz-
winęły się, a ich liczba wzrosła zwłasz-
cza w ciągu ostatnich dwudziestu lat 
[...]. Zakładając Zgromadzenie misjona-
rzy, biskup de Mazenod myślał o ubo-
gich Jezusa Chrystusa. W żarliwej gor-
liwości o dusze chciał się poświęcić 
ewangelizowaniu ubogich i najbardziej 
opuszczonych: Evangelizare pauperi-
bus misit me. Czy zatem nie wydaje się 
opatrznościowe, że w końcu oblaci Ma-
ryi Niepokalanej doszli do zakładania 
stałych placówek raczej w ludnych mia-
stach niż w wiejskich regionach, w ja-
kich podejmowali pierwszy trud misjo-
narski? W Liverpoolu, Leeds, Londynie 
i w Leith na początku tych misji praca 
ojców polegała na sprawowaniu posłu-
gi w ludnych dzielnicach o straszliwym 
ubóstwie. Wcale nie muszę przypomi-
nać wam, drodzy ojcowie i bracia, hero-
icznych prac oblatów w biednych dziel-
nicach wielu naszych parafii. Wiecie,
jak wielkodusznie ojcowie poświęcili 
się ulżeniu w duchowym i materialnym 
niedostatku swoich owieczek. Pobudza-
ni miłością Chrystusa, ukochali bied-
nych i trudzili się dla nich, realizując 
dosłownie polecenie naszego Boskie-
go Mistrza: Pauperes evangelizantur. 
Biedni są jeszcze z wami, a wy nadal 
spełniacie dla nich tę szlachetną posłu-
gę kapłańskiej żarliwości. Jest to apo-
stolat, z którego wasza prowincja może 
być dumna”16.

Występując w kontekście zgrozy dru-
giej wojny światowej, ojciec Labouré 
kończył okólnik wezwaniem do przecho-
dzenia ponad nią za wzorem Założycie-
la:

„Patrząc w przyszłość, czy w tych 
dniach utrapienia i smutku nie powin-
niśmy zwracać się do Wszechmocne-
go, aby Go prosić o jeszcze więcej sił? 

Niewątpliwie przyjmujecie z pokor-
nym poddaniem niedostatki, niebez-
pieczeństwa i nieszczęścia, jakie mogą 
spaść na wasze domy i kościoły. Waż-
ne jest, aby błagać Boga nie tyle o za-
chowanie naszych dóbr materialnych, 
ile o zachowanie i pogłębienie tego, co 
jest dużo ważniejsze: naszego ducha 
zakonnego w ciągłej wierności Regule 
i w jeszcze intensywniejszym pielęgno-
waniu tych cnót, jakie nasz czcigodny 
Założyciel zawsze pragnął znajdować 
u wszystkich oblatów. Zbawienie dusz 
powierzonych waszej trosce i ich po-
stęp w chrześcijańskich cnotach będą 
zawsze stanowiły przedmiot waszych 
próśb. A na końcu, jako odpowiedni 
środek do osiągnięcia tego celu, zacho-
wanie dzieł, jakie założyliście. Módlcie 
się więc często i zachęcajcie do modli-
twy wasze owieczki w waszych kościo-
łach i na waszych misjach, ale przede 
wszystkim bez przerwy szukajcie w ży-
ciu duchowym ideału doskonałości ka-
płańskiej i zakonnej, jaki tak wspaniale 
opisują Przedmowa i każda strona na-
szych świętych Reguł”17.

 VII. LÉO DESCHÂTELETS

Ojciec Léo Deschâtelets przywró-
cił zwyczaj pisania okólników podob-
nych do encyklik. Piętnastego sierpnia 
1951 roku taki właśnie okólnik skiero-
wał do całego Zgromadzenia. Ukazał się 
on pod tytułem: Nasze powołanie i na-
sze życie w ścisłym zjednoczeniu z Ma-
ryją Niepokalaną. Ten 129-stronicowy 
okólnik miał być podstawowym doku-
mentem dla duchowego życia oblata. Po 
stwierdzeniu, że w Regule opis męża du-
chowego i apostolskiego zawiera osiem 
charakterystycznych cech, ojciec De-
schâtelets tak pisał:

„Jesteśmy najpierw kapłanami: Finis 
hujus parvae Congregationis... est ut co-
adunati sacerdotes... (art. 1). Kapłanami 
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pomiędzy tylu innymi. Kapłanami jed-
nak z nastawieniem szczególnym, które 
kapłaństwu oblackiemu nadaje szczegól-
nego blasku. Mamy przywrócić kapłań-
stwu całą świetność i urok oraz przykła-
dem życia pociągnąć tych wszystkich, 
którzy tak jak my są naznaczeni świę-
tym charakterem kapłańskim. Zakłada-
jąc fundament swego Instytutu, Założy-
ciel marzył o zreformowaniu i uświęce-
niu duchowieństwa na równi z nawraca-
niem mas i dlatego od początku wyma-
gał od swych pierwszych uczniów tak 
wzniosłego i doskonałego życia kapłań-
skiego [...].

Czy możemy wątpić w to, że od po-
czątku Instytutu naprawdę charaktery-
styczną cechą oblackiego kapłaństwa 
było odznaczanie się gorliwością, ża-
rem o nawrócenie wszystkich dusz, ale 
szczególnie dusz kapłańskich? Naszym 
zdaniem jest to bezsporny fakt z naszych 
początków [...].

Oblat nie może być takim, jak inni 
kapłani; powinien być dla nich wzorem. 
Łaski powołania prowadzą go ku szczy-
tom i czynią go przewodnikiem i wycho-
wawcą duchowieństwa [...].

Przedmowa jest streszczeniem Re-
guły. Dlatego też Reguła w niedwu-
znacznych słowach przypomni nam 
obowiązek świętości kapłańskiej – ver-
bo et exemplo – aby podnieść kapłań-
stwo ze stanu słabości, w jaki mogłoby 
popaść [...].

Caritas sacerdotalis, nie, to słowo 
nie wyszło spod pióra ojca de Mazeno-
da, dopóki jak żarzący węgiel nie rozpa-
liło tak płomiennej jego duszy. Jest świa-
dome. Jest streszczeniem wszystkie-
go, o czym ojciec de Mazenod marzył. 
Miłość kapłańska musi u nas wszystko 
przesiąknąć, być motywem wszystkie-
go, na wszystko wywierać wpływ. Do 
tego stopnia warunkuje nawet naszą czy-
sto zakonną mentalność, że oblat, który 
chciałby podporządkować w sobie ła-
skę kapłańską łasce powołania zakonne-

go, spaczyłby oś oblackiego życia. Jeste-
śmy kapłanami i zakonnikami i musimy 
nimi pozostać. Jedno nie jest możliwe 
bez drugiego, jeśli chcemy być auten-
tycznymi Oblatami Maryi Niepokalanej. 
(W przypisie 17: Widać stąd – wyraźmy 
tę myśl mimochodem – jak bardzo nasi 
bracia muszą żyć w najściślejszej łączno-
ści z oblackim życiem kapłańskim, aby 
być prawdziwie oblatami. Jest tu zawarta 
mistyka i duchowość bardzo sprzyjająca 
zakonnej i misjonarskiej żywotności na-
szych kochanych braci)”18.

 VIII. FERNAND JETTÉ

Ojciec Jetté zachęcał do rozwijania 
powołania braci w Zgromadzeniu, na-
legając na poszanowanie różnych usług 
technicznych, zawodowych czy duszpa-
sterskich, jakie oddają zarówno w na-
szych domach, jak i poza nimi. Usiłował 
też popierać ich formację ludzką i du-
chową, ale zawsze zwracał uwagę na ka-
płański charakter Zgromadzenia.

Czternastego września 1974 roku 
w sprawozdaniu na XXIX kapitule ge-
neralnej ojciec Jetté jako wikariusz ge-
neralny podkreślał ewolucję, jaka zaszła 
w Zgromadzeniu:

„Stopniowo i w sposób prawie niedo-
strzegalny ulegają zmianie ważne spra-
wy, na bliższe przyjrzenie się którym i ich 
wszechstronne rozważenie nie poświęca 
się odpowiedniego czasu.

Dla ilustracji wspomnę o dwóch spra-
wach: o kapłańskim charakterze Instytu-
tu, który pod naciskiem charakteru misyj-
nego przejawia tendencję do zanikania, 
i o roli brata w Instytucie, która poprzez 
ludzkie dowartościowanie brata ulega 
istotnej zmianie.

Może należy zmierzać w tym kie-
runku? Ale wówczas trzeba by to robić 
w pełnym świetle i przy uwzględnieniu 
wszystkich źródeł, a szczególnie myśli 
Założyciela”19.
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W następnym roku, na konferencji 
poświęconej charyzmatowi oblackiemu, 
przypomniał myśl Założyciela:

„Trzeba odnotować ważny punkt: 
charyzmat Instytutu nie sprowadza się 
do jego ducha albo do jego posłan-
nictwa; zawiera on w sobie również 
kształt życia w istotnych elementach. 
Kapłani – do których mogą się przyłą-
czyć bracia – misjonarze, zakonnicy, ta-
kich Założyciel w ostateczności chciał 
oblatów”20.

Dnia 27 sierpnia 1985 roku na mię-
dzynarodowym kongresie braci, superior 
generalny powrócił do tego problemu, 
umieszczając go w prawdziwym kontek-
ście teologicznym:

„W niektórych środowiskach, w la-
tach 60 i 70, istniała tendencja do usu-
nięcia z definicji oblata kapłańskie-
go charakteru Zgromadzenia. Chciano 
określać oblata tylko jako »misjonarza- 
-zakonnika«. Istniała też tendencja, aby 
w formacji przyszłych oblatów, nawet 
kapłanów, dać pierwszeństwo przygo-
towaniu świeckiemu czy zawodowemu.

Przypominam sobie reakcję ojca 
Deschâtelets’go, ówczesnego superio-
ra generalnego podczas jego pobytu 
w Montrealu: »Jeśli chce się zmieniać 
charakter Zgromadzenia, można o to 
prosić Stolicę Apostolską, ale niech się 
nie mówi, że tego właśnie chciał Zało-
życiel!«”.

Kilka lat później, 3 grudnia 1974 
roku, papież Paweł VI przypomniał coś 
podobnego jezuitom: „Jesteście zakon-
nikami... Jesteście również apostoła-
mi. Ponadto jesteście kapłanami: to tak-
że istotna cecha Towarzystwa. Nie za-
pominając o dawnej i słusznej tradycji 
tych zasłużonych braci, nie posiadają-
cych święceń kapłańskich, którzy za-
wsze odgrywali ważną rolę i przynosi-
li Towarzystwu chwałę, prawdą jest, że 
Założyciel formalnie domagał się »ka-
płaństwa« dla wszystkich zakonnych 
profesów (uroczystych). I słusznie, bo 

kapłaństwo jest konieczne w zakonie 
założonym głównie w celu uświęca-
nia ludzi przez słowo i sakramenty. Po-
święcenie waszej energii życiu apostol-
skiemu rzeczywiście wymaga charakte-
ru kapłańskiego pleno sensu. Powtarza-
my: charakter apostolski misji, na którą 
jako jezuici jesteście wysłani, rodzi się 
głównie z charyzmatu święceń kapłań-
skich, które upodabniają do Chrystusa 
posłanego przez Ojca”21.

Znaczyło to: apostolski cel pleno 
sensu waszego Instytutu: „uświęcenie 
ludzi przez słowo i sakramenty” doma-
ga się kapłaństwa służebnego. Odnosi 
się to również do nas oblatów i dlatego 
przed zatwierdzeniem Konstytucji i Re-
guł w 1982 roku Kongregacja do spraw 
Zakonów zażądała od nas powiedze-
nia tego wyraźnie w tekście przez doda-
nie do artykułu 1 następującego zdania: 
„Zgromadzenie jest kleryckie na prawie 
papieskim”. Wymaga tego taki nasz cel, 
jaki jest wyrażony na przykład w arty-
kule 722.

 VIII. KONSTYTUCJE I REGUŁY 
Z 1982 ROKU

W Motu proprio „Ecclesiae San-
ctae” z 6 sierpnia 1966 roku Paweł VI 
podał normy stosowania decyzji podję-
tych na Soborze Watykańskim II i okre-
ślił reguły, którymi miano się kierować 
przy rewizji konstytucji instytutów za-
konnych: 

„Związek tych dwóch elementów, 
duchowego i prawnego, jest niezbęd-
ny do zapewnienia stałej podstawy ko-
deksom fundamentalnym Instytutów, 
do nasycenia ich autentycznym duchem 
i uczynienia z nich reguły życia. Na-
leży więc unikać redagowania tekstu 
bądź to jedynie prawnego, bądź czysto 
ekshortacyjnego”23.

Pierwszy artykuł konstytucji instytu-
tu zakonnego ma szczególne znaczenie 
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z powodu zwyczaju określania w nim 
celu instytutu oraz jego stanu prawnego 
w Kościele.

Dlatego właśnie pierwszy artykuł 
Konstytucji napisanych przez ojca de 
Mazenoda i zatwierdzonych przez Leo-
na XII w 1826 roku oświadczał, że Mi-
sjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej są 
„świeckimi kapłanami”. Należało to 
oczywiście rozumieć w kontekście ów-
czesnego prawa kanonicznego, który nie 
traktował członków zgromadzeń o ślu-
bach prostych jako zakonników, lecz 
jako świeckich.

Konstytucje wydane w 1853 roku 
dodały wyrażenie „zakonnicy związa-
ni ślubami“. W ślad za kodeksem prawa 
kanonicznego, jaki ukazał się w 1917 
roku, a który uznawał członków instytu-
tów o ślubach prostych za zakonników, 
Konstytucje z 1928 roku opuściły słowo 
„świeccy”. Były to ostatnie Konstytucje 
przedstawione do zatwierdzenia Stoli-
cy Apostolskiej przed tymi, które zreda-
gowano na kapitule generalnej w 1980 
roku.

Instytut zakonny zatwierdzony przez 
Kościół jest bądź to na prawie papie-
skim, bądź na prawie diecezjalnym 
w zależności od tego, czy został za-
twierdzony przez Stolicę Apostolską czy 
przez biskupa diecezjalnego. Z chwilą 
zatwierdzenia przez Leona XII Misjo-
narze Oblaci Maryi Niepokalanej sta-
wali się zgromadzeniem zakonnym na 
prawie papieskim. To, że Zgromadzenie 
było na prawie papieskim, nie było zapi-
sane w samych Konstytucjach, ale jas-
no wynikało z różnych dokumentów pa-
pieskich zatwierdzających Konstytucje 
oraz zmiany, jakich w nich później do-
konywano.

Każdy oblat zna żywiołową radość, 
jaką Założyciel wyraził w liście do ojca 
Henry’ego Tempiera z 18 lutego 1826 
roku24. Tę samą radość odnajdujemy 
w jego liście do wszystkich oblatów z 25 
marca tego samego roku:

„Cieszcie się ze mną i gratulujcie so-
bie, moi kochani, bo spodobało się Panu 
obdarzyć nas wielkimi łaskami; Nasz Oj-
ciec Święty, Papież Leon XII, miłościwie 
panujący na katedrze Piotrowej, 21 mar-
ca bieżącego roku zatwierdził nasz In-
stytut, nasze Konstytucje i Reguły. A za-
tem nasze stadko, któremu Ojciec rodzi-
ny zechciał otworzyć całe ogromne pole 
Kościoła świętego, zostało wyniesione 
do porządku hierarchicznego i zaliczone 
do tych czcigodnych Zgromadzeń, które 
dokonały w Kościele tylu i tak wielkich 
dobrodziejstw [...]”25.

Kongregacja do spraw Instytutów Ży-
cia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Ży-
cia Apostolskiego wymagała, aby pierw-
szy artykuł przedstawionych do zatwier-
dzenia Konstytucji zawierał wyrażenie 
„zgromadzenie kleryckie na prawach pa-
pieskich”. Choć te kanoniczne określenia 
nie znajdowały się w poprzednich Kon-
stytucjach, myśl, jaką wyrażają, nie jest 
nowa. Domyślnie zawierała się ona we 
wszystkich już zatwierdzonych Konsty-
tucjach, wziąwszy pod uwagę fakt, że 
pierwszy artykuł wszystkich poprzednich 
tekstów mówił o oblatach jako o wspól-
nocie kapłanów i że różne brewe zatwier-
dzenia papieskiego świadczyły przez ich 
powtarzanie we wszystkich wydaniach 
Konstytucji, iż Zgromadzenie jest na pra-
wie papieskim.

Eugeniusz de Mazenod założył Zgro-
madzenie kapłanów przeznaczonych do 
wypełnienia swej kapłańskiej posługi 
jako misjonarze i – żeby posłużyć się wy-
rażeniem kanonicznym – jest ono instytu-
tem kleryckim z racji swego kapłańskie-
go celu:

„Instytut nazywa się kleryckim wte-
dy, gdy z racji celu, czyli zamierzenia 
założyciela, ewentualnie na podstawie 
prawomocnej tradycji, pozostaje pod za-
rządem duchownych, podejmuje wyko-
nywanie święceń i jako taki jest uzna-
wany przez władzę kościelną” (kan. 588 
§ 2).
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W komentarzu do pierwszego ar-
tykułu Konstytucji z 1982 roku ojciec 
Jetté pisze: „Drugi paragraf, po przy-
pomnieniu kleryckiego i powszechne-
go (na prawie papieskim) charakteru 
Zgromadzenia, wzmiankuje, że składa 
się ono z kapłanów i braci, którzy żyją 
we wspólnotach apostolskich, którzy 
wiążą się z Bogiem przez śluby zakon-
ne i którzy uczestniczą w tym samym 
posłannictwie, »współpracując z Chry-
stusem Zbawicielem i naśladując Jego 
przykład, poświęcają się głównie ewan-
gelizacji ubogich«. Znaczy to, że wszy-
scy oblaci, zarówno bracia, jak i kapła-
ni, są w równym stopniu zakonnikami 
i ewangelizatorami ubogich. Jednakże 
z powodu służebnego kapłaństwa u jed-
nych z nich działalność ewangelizacyjna 
będzie miała charakter dopełniający i do 
pewnego stopnia różny, o czym powie-
dzą artykuł 7 i reguła 3.

Krótkie przypomnienie historii może 
pomóc w lepszym zrozumieniu tych róż-
nic w życiu oblackim. Początkowo Eu-
geniusz de Mazenod chciał założyć sto-
warzyszenie kapłanów, którzy by po-
święcili życie ewangelizacji ubogich, 
przede wszystkim przez głoszenie mi-
sji i sprawowanie sakramentów (poku-
ty i Eucharystii). Ludzie ci nazywali się 
»misjonarzami« albo »mężami apostol-
skimi«. Do nich bardzo wcześnie przy-
łączyli się świeccy, pragnący poświęcić 
się Bogu w oblackim życiu zakonnym 
i współpracować stosownie do swego 
przygotowania i talentów w misjonar-
skiej działalności tych »mężów apostol-
skich«. Założyciel przyjął ich z radością 
i wymagał, aby traktowano ich nie »jako 
służących«, lecz »jak braci« uczestni-
czących w naszym życiu i w naszej pra-
cy (Por. Choix de Textes, nr 10, 17, 18, 
190).

Dziś słownictwo zmieniło się. Okre-
ślenia »misjonarze«, »mężowie apostol-
scy« są stosowane bez różnicy do braci 
i do kapłanów”26.

 IX. BRACIA I KAPŁANI

Przynależność świeckich albo bra-
ci do zakonnego instytutu kleryckiego 
sięga dawnej tradycji w Kościele i samo 
w sobie nie stanowi jakiejś anomalii. 
Narzuca się jednak pytanie, jaki zwią-
zek istnieje w życiu i duchowości ob-
lackiej między posługą tych, którzy nie 
posiadają święceń i tych, którzy je po-
siadają. Jak brat uczestniczy w istotnym 
dla Zgromadzenia charakterze kapłań-
skim?

Bracia z Boliwii zebrani na kongre-
sie, przygotowując kapitułę generalną 
z 1966 roku, odpowiedzieli w sposób 
następujący:

„Bracia jednomyślnie stwierdzają, że 
wstąpili do Zgromadzenia Oblatów Ma-
ryi Niepokalanej dlatego, że widzieli 
możliwość bezpośredniej pracy z kapła-
nem-oblatem; zastąpienia kapłana w za-
daniach doczesnych po to, aby ten był 
pasterzem dusz w stu procentach; bycia 
prawdziwym towarzyszem, oparciem i 
powiernikiem oblata-kapłana. Dzięki 
temu ścisłemu związkowi z kapłaństwem, 
brat oblat rzeczywiście posiada powoła-
nie kapłańskie, czego bracia nauczający 
albo szpitalni nie mają”27.

 X. NORMY GENERALNE FORMA-
CJI OBLACKIEJ

Normy generalne formacji obla-
ckiej wydane w 1984 roku przez ad-
ministrację generalną, odpowiadają na 
wspomniane pytanie pozytywnie, wy-
kazując, że kapłaństwo nie powoduje 
podziału w życiu Zgromadzenia. Prze-
ciwnie, przez wzajemne dopełnianie się 
jest źródłem apostolskiej i braterskiej 
jedności między kapłanami i braćmi we 
wspólnym kapłańskim posłannictwie 
Zgromadzenia.

„W wierności charyzmatowi Zało-
życiela, posługa kapłańska pozostaje 
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konstytutywnym elementem Zgroma-
dzenia, ponieważ celem jego posłanni-
ctwa jest pełna ewangelizacja, w której 
zawiera się świadectwo, głoszenie Słowa 
Bożego, założenie i budowanie Kościo-
ła, sprawowanie sakramentów, szczegól-
nie sakramentu Pojednania i Eucharystii. 
Kapłani i bracia w dziele ewangelizacji 
mają odpowiedzialność i rolę nawzajem 
się uzupełniające (Por. K 7 i R 3, 7). Za-
konne życie oblatów oraz ich posłan-
nictwo jako kapłanów i braci wiążą się 
nierozłącznie z posługą kapłańską”28.

„(Bracia) mają także szczególny 
związek z posługą kapłańską z racji ich 
przynależności do Zgromadzenia, któ-
rego rysem charakterystycznym jest ka-
płaństwo służebne.

Z wartościami właściwymi ich po-
wołaniu bracia oblaci czynnie uczestni-
czą w życiu wspólnoty i w dziełach pro-
wincji. Ich powołanie nie oddziela ich 
od współbraci kapłanów ani sposobem 
życia, ani pracą. Zadania podejmowane 
przez braci w służbie posłannictwa za-
leżą od życia i wyboru każdej prowincji; 
ich wachlarz jest bardzo szeroki i powi-
nien być otwarty”29.

 XI. MARCELLO ZAGO

Dnia 25 stycznia 1992 roku, przygo-
towując XXXII kapitułę generalną, supe-
rior generalny Marcello Zago skierował 
do oblatów w pierwszej formacji list na 
temat „kapłańskiego charakteru Zgroma-
dzenia“, w którym pisał: „Charyzmat ob-
lacki jest darem, który Duch Święty prze-
kazał nam przez konkretnego człowieka, 
Eugeniusza de Mazenoda. Pan przygo-
tował ten dar poprzez osobiste doświad-
czenie Założyciela, którego cechowa-
ło powołanie kapłańskie [...]. Posłanni-
ctwo Kościoła – jak to nam przypomina 
encyklika misyjna Jana Pawła II30 – jest 
spełniane w wielkiej różnorodności spo-
sobów i dróg. Wszyscy chrześcijanie są 

współodpowiedzialni za posłannictwo 
i wnoszą swój wkład stosownie do sta-
nu i charyzmatu właściwego każdemu31. 
Priorytet misyjny powierzony naszemu 
Zgromadzeniu jest priorytetem kapłań-
skim właśnie dlatego, że jest ukierunko-
wany na głoszenie Dobrej Nowiny i na 
zakładanie wspólnot chrześcijańskich. 
Dla oblatów specyficznym i prioryteto-
wym, chociaż nie wyłącznym, wkładem 
w posłannictwo Kościoła jest »głównie 
ewangelizacja ubogich« (K 1)”32.

WILLIAM H. WOESTMAN
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 I. KONSTYTUCJE I REGUŁY 
W OGÓLNOŚCI; NATURA I ZA-
TWIERDZENIE PRZEZ KOŚCIÓŁ

W literaturze religijnej pierwszych 
wieków słowo „reguła” (regula) oznacza 
sposób życia według określonego wzoru; 
według wzoru mnichów albo mistrza du-
chowego, ale zawsze i przede wszystkim 
według wzoru Chrystusa i Apostołów. 
Stopniowo „reguła” będzie przybierała 
sens bardziej formalny, oznaczając całość 
tekstów jednocześnie duchowych i nor-
matywnych, przeznaczonych do organi-
zowania i animowania życia wspólnoty. 
Taki charakter mają już reguły świętych: 
Bazylego, Benedykta i Augustyna.

W bliższym nam okresie (XVI wiek), 
duchowieństwo zakonne (jezuici, teatyni) 
otrzymują zatwierdzenie już nie na pod-
stawie reguły opartej na powadze świę-
tości jej autora i na wielowiekowej trwa-
łości, lecz na podstawie „formuły życia” 
(formula vitae, forma vivendi) jako na 
wyrazie początkowego natchnienia i du-
chowego oraz pastoralnego doświadcze-
nia małego zalążka założycielskiego. 
Wkrótce jednak ci założyciele przejdą 
do redagowania „konstytucji” (constitu-
tiones), które kompletniej i bardziej sy-
stematycznie przedstawią ich charyzmat 
i jego wykonanie. Później do zasadni-
czego tekstu konstytucji dojdą „reguły” 
(regulae), które go wyjaśnią i przystosu-

ją do okoliczności. W ten właśnie spo-
sób, począwszy od XVII wieku, nowe 
zgromadzenia o ślubach prostych (laza-
ryści, pasjoniści, a później oblaci Maryi 
Niepokalanej) opracują sobie „Konsty-
tucje i Reguły” zatwierdzone następnie 
przez Stolicę Apostolską.

Kodeks prawa kanonicznego z 1983 
roku przedstawia konstytucje jako „ko-
deks fundamentalny”, który powinien 
zawierać istotne normy dotyczące „na-
tury, celu, ducha i charakteru instytutu” 
(kan. 578) a także „zarządzania instytu-
tem i dyscypliny członków, przyjmowa-
nia członków oraz ich formacji, jak rów-
nież przedmiotu podejmowanych świę-
tych zobowiązań” (kan. 587, § 1). Pozo-
stałe elementy bardziej zmienne, czyli 
„reguły”, powinny się znajdować w in-
nych kodeksach (kan. 587, § 4).

Jeśli sformułowanie reguły albo kon-
stytucji wywodzi się z duchowego do-
świadczenia założyciela albo pierwotnej 
grupy uczniów, interwencja władzy koś-
cielnej zwykle szybko daje pieczęć au-
tentyczności początkowemu natchnie-
niu Bożemu. „Podążając skwapliwie za 
tchnieniem Ducha Świętego, (hierarchia 
kościelna) przyjmuje reguły przedłożo-
ne przez znakomitych mężów i niewia-
sty, a następnie dokładniej uporządkowa-
ne oficjalnie zatwierdza; swoim czujnym
i pomocnym autorytetem wspiera Insty-
tuty ustanowione tu i ówdzie dla budowa-
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nia Ciała Chrystusowego, aby wzrastały 
i rozwijały się w duchu założycieli”1.

Zatwierdzenie Kościoła w począt-
kach monachizmu i innych form życia 
konsekrowanego było wydawane przez 
biskupa, którego autorytet łączył się cza-
sem z autorytetem założyciela i redak-
tora reguły. Później widać interwencje 
soborów i, na Wschodzie, władzy świe-
ckiej w ustanowienie norm, których 
mieli przestrzegać wszyscy, którzy ślu-
bami zobowiązują się iść w ślady Chry-
stusa. Następnie, już w IX wieku, a jesz-
cze częściej począwszy od wieku XII, 
rozwijała się instytucja „opieki papie-
skiej” i bezpośrednia zależność od Sto-
licy Apostolskiej udzielana klasztorom, 
aby je wyjąć spod podporządkowania 
świeckim władcom i pewnym biskupom 
i aby w ten sposób umożliwić im lepsze 
realizowanie swoich celów. Od tej pory 
oficjalne prawodawstwo zakonne będzie 
przysługiwało bądź to papieżom, bądź 
soborom, a zatwierdzenie papieskie bę-
dzie decydowało o uznaniu autentyczno-
ści charyzmatu założyciela, o gwarancji 
legalności fundacji i o zgodności reguł 
z prawodawstwem kościelnym.

Zatwierdzenie przez Stolicę Apo-
stolską przybierało w przeszłości for-
my mniej lub więcej uroczyste: bulla, 
brewe, dekret. Rozciągając w ten spo-
sób „opiekę” nad zgromadzeniami za-
konnymi, Stolica Apostolska podkreś-
lała ich zależność od niej i konieczność 
okresowego przerabiania przez instytuty 
swych konstytucji stosownie do rozwoju 
powszechnego prawa kościelnego. Tak 
było szczególnie po ogłoszeniu kodeksu 
z 1917 roku, po Soborze Watykańskim 
II i na nowo opracowanym kodeksie 
z roku 1983. W ślad za konstytucją Lu-
men Gentium, w której Sobór uwypuklił 
teologiczne i eklezjologiczne znaczenie 
życia zakonnego2, dekret Perfectae ca-
ritatis zachęcał zakonników do prze-
prowadzenia przystosowanej odnowy, 
obejmującej jednocześnie „ustawiczne 

powracanie do źródeł wszelkiego życia 
chrześcijańskiego i do pierwotnego du-
cha ożywiającego instytuty, jak też ich 
dostosowanie do zmieniających się wa-
runków epoki”3.

W 1966 roku motu proprio Ecclesiae 
sanctae podawało konkretne dyrektywy 
dobrego przeprowadzenia tej reformy, 
dyrektywy, które miały ułatwić usuwa-
nie przestarzałych elementów konstytu-
cji i pomóc w takim ich przystosowaniu, 
aby „sposób życia, modlitwy i pracy do-
brze odpowiadał dzisiejszym możliwoś-
ciom fizycznym i psychicznym człon-
ków, jak również – stosownie do wymo-
gów charakteru każdego instytutu – po-
trzebom apostolskim, wymaganiom kul-
tury, warunkom społecznym i ekono-
micznym, i to wszędzie, a zwłaszcza na 
terenach misyjnych”4.

Te przewodnie linie prawodawstwa 
posoborowego chcą nade wszystko pod-
kreślić głęboką rzeczywistość „pójścia 
za Chrystusem” (sequela Christi) i po-
kazać, jak konkretne normy sterujące 
życiem zakonnym wynikają z rozważań 
teologicznych i duchowych. Ze swej 
strony autorytet kościelny wyraża w nich 
swój obowiązek czuwania nad wiernoś-
cią konstytucji charyzmatowi założycie-
li, bo jest on nie tylko darem złożonym 
danej rodzinie zakonnej, lecz całemu 
Kościołowi, którego jest jednym z naj-
cenniejszych owoców.

 II. KONSTYTUCJE I REGUŁY 
OBLATÓW MARYI NIEPOKALA-
NEJ: EWOLUCJA

 1. W CZASACH ZAŁOŻYCIELA

 a. Pierwszy szkic: 1816 rok

Począwszy od pierwszego listu do 
księdza Henry’ego Tempiera z 9 paź-
dziernika 1815 roku, Eugeniusz de 
Mazenod wytyczał wielki zarys swe-
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go programu apostolskiego. Precyzo-
wał: „Będziemy żyli razem w tym sa-
mym domu, jaki kupiłem, pod wspólnie 
uzgodnioną regułą, której elementy za-
czerpniemy ze statutów świętych: Igna-
cego, Karola dla oblatów, Filipa Nerie-
go, Wincentego à Paulo i błogosławio-
nego Liguoriego”5.

Młody Założyciel, jako przede 
wszystkim człowiek czynu, a nie teore-
tyk, nie układał więc od razu ostatecz-
nego i niezmiennego programu. Zdecy-
dowanie sterując w kierunku, który mu 
się wydawał istotny, umiał pozostać ela-
styczny i otwarty na natchnienia Ducha 
Świętego poprzez wezwania, konieczno-
ści, różne sytuacje życiowe swego „ma-
łego Stowarzyszenia”, „małego” – jak 
lubił mówić – nie tylko co do liczby, ale 
w swym pierwotnym zamiarze.

Pierwszy oficjalny tekst dotyczący
Stowarzyszenia pochodzi z 25 stycz-
nia 1816 roku, z samego dnia zebrania 
pierwszych towarzyszy w starym kar-
melu w Aix: jest to Prośba o zatwier-
dzenie skierowana do Księży Wikariu-
szy generalnych w Aix6. Można w niej 
już odkryć zasadnicze linie przyszłych 
Reguł: Przedmowa (godna pożałowa-
nia sytuacja Prowansji); pierwsza część 
o celu Stowarzyszenia (misje ludowe 
i uświęcenie członków); druga część, 
czyli regulamin życia (posługa i życie 
wspólnotowe); trzecia część o zarządzie 
Stowarzyszenia. Nie ma jeszcze życia 
zakonnego, ale jest ono dyskretnie su-
gerowane jako ideał. Zauważmy wresz-
cie zobowiązanie „wytrwania przez całe 
życie” w Stowarzyszeniu. Poza tym sta-
tuty i regulaminy będą wypracowywa-
ne w ciągu lat 1816-1817, jak o tym 
świadczą liczne dokumenty z tego okre-
su: listy Założyciela, różne zwyczajniki 
i Prośba o prawne zatwierdzenie skie-
rowana do ministra spraw wewnętrz-
nych w imieniu „Stowarzyszenia Mi-
sjonarzy dla śródziemnomorskich oko-
lic Francji”7.

 b. Pierwsza kompletna redakcja: 1818 
rok

Prośba biskupa z Digne o obsłu-
gę sanktuarium Matki Bożej w Laus 
z 16 sierpnia 1818 roku to punkt zwrotny 
w życiu Stowarzyszenia. Nowa funda-
cja w innej diecezji wprowadzała zmia-
nę w początkowym planie, który przewi-
dywał tylko jeden dom. Sprawa była tak 
ważna, że Założyciel postanowił zebrać 
wszystkich, którzy wówczas wchodzi-
li w skład jego małego Stowarzyszenia, 
nawet najmłodszych, którzy jeszcze nie 
mieli święceń. „Po to – pisze – aby dać 
im do zrozumienia, że po wezwaniu do 
innej diecezji konieczne było poszerze-
nie regulaminu, jakim kierowaliśmy się, i 
zajęcie się opracowaniem szerszych kon-
stytucji, stworzenie ściślejszych więzów, 
ustanowienie hierarchii, słowem sko-
ordynowanie wszystkiego tak, aby była 
tylko jedna wola i ten sam duch w trybie 
życia. Wszyscy byli tego zdania i proszo-
no mnie, abym zajął się poważnie i szyb-
ko zredagowaniem Konstytucji i Reguły, 
którą trzeba nam będzie przyjąć”8.

Celem zredagowania tej Reguły w 
odpowiednim odosobnieniu Eugeniusz 
de Mazenod usunął się do zamku, który 
jego rodzina posiadała w Saint-Laurent- 
-du-Verdon9. Później, po powrocie do 
Aix, przedstawił tekst członkom Stowa-
rzyszenia w czasie rocznych rekolekcji, 
które odbyły się od 23 października do 
1 listopada 1818 roku. Rekolekcje głosił 
on sam, komentując codziennie zapro-
ponowaną Regułę.

Wprowadzenie ślubów wzbudziło 
u wielu jego współbraci poważne wąt-
pliwości. Większość kapłanów chciała 
utrzymać w Stowarzyszeniu jego cha-
rakter zwyczajnego związku misjona-
rzy diecezjalnych i zachować całkowi-
tą wolność pozostania w nim albo wy-
cofania się z niego. Wezwawszy trzech 
scholastyków, Eugeniusz przeczytał im 
Regułę, szczególnie paragraf traktujący 
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o ślubach, i zapytał ich, co o tym sądzą. 
Później udzielając im prawa głosu na 
ogólnym zebraniu wspólnoty, przedsta-
wił swój projekt wszystkim członkom. 
Była to pierwsza kapituła generalna 
Zgromadzenia i wtedy sześcioma gło-
sami przeciw czterem przyjęto w Zgro-
madzeniu śluby10. Pierwszego listopada 
1818 roku wszyscy oprócz dwóch zło-
żyli profesję zakonną ze ślubami czy-
stości, posłuszeństwa i wytrwania przed 
Założycielem należycie upoważnionym 
do ich przyjęcia. Trzynastego listopada 
1818 roku Założyciel otrzymał z kurii 
biskupiej w Aix nowe i ostateczne za-
twierdzenie Instytutu i przystosowanej 
Reguły. Ten tekst z 1818 roku nosi ty-
tuł „Konstytucje i Reguły Stowarzysze-
nia Misjonarzy Prowansji”. Składa się 
ze wstępu i trzech części: I. Cel Insty-
tutu i jego posługi; II. Szczególne zobo-
wiązania misjonarzy, duch ubóstwa, ślu-
by czystości, posłuszeństwa i wytrwania 
oraz reguły dotyczące życia wspólnoto-
wego; III. Zarząd Stowarzyszenia i for-
macja kandydatów.

Już w liście do ojca Tempiera z 9 paź-
dziernika 1815 roku Eugeniusz de Ma-
zenod wskazywał na źródła, z których 
chciał zaczerpnąć elementy inspirujące 
życie i posługę przyszłych misjonarzy. 
Faktycznie Reguła redemptorystów jest 
głównym źródłem naszej Reguły z 1818 
roku, do której można dodać inne reguły 
wspomniane w liście do ojca Tempiera, 
zwyczaje Towarzystwa Kapłanów Sul-
picjańskich, dzieło Alfonso Rodrigue-
za, Pratique de la perfection chrétienne, 
i kilku innych autorów.

Reguła Eugeniusza de Mazenoda ma 
także posmak biblijny, a czasem bardzo 
wyraźnie nabiera szczególnie akcentów 
Pawłowych. Mimo licznych zapoży-
czeń, pierwsza Reguła wyróżnia się sfor-
mułowaniami wywodzącymi się bezpo-
średnio spod pióra i z serca Założycie-
la. Niektóre główne tematy, jak umiło-
wanie Kościoła, stwierdzenie potrzeby 

zbawienia, gorliwość o dusze, duch na-
prawy, dążenie do doskonałości dopro-
wadzą kilka lat później do tego bardzo 
mazenodowskiego tekstu, jakim będzie 
Przedmowa z 1826 roku, a który jeszcze 
dziś jest najjaśniejszym wyrazem chary-
zmatu oblackiego.

 c. Pierwszy tekst zatwierdzony przez 
Rzym: 1826-1827

Tekst z 1818 roku zawiera już zatem 
istotę redakcji późniejszych; ale archi-
wa przechowują wiele rękopisów z lat 
późniejszych świadczących o ustawicz-
nej pracy nad poprawianiem i adapta-
cją pierwszego tekstu11. I tak, paragraf 
o „braciach” jest dodany po wstąpie-
niu pierwszego brata w 1820 roku. Ślub 
ubóstwa został wprowadzony w paź-
dzierniku 1821 roku przez drugą kapi-
tułę generalną. Przedmowa ukazała się 
w prawie ostatecznym kształcie w 1824 
lub 1825 roku. Wreszcie w 1825 roku 
Zgromadzenie wychodzi z granic Pro-
wansji przez założenie czwartego domu 
w Nîmes; zmienia wtedy nazwę na Ob-
latów Świętego Karola.

Wobec niebezpieczeństw wewnętrz-
nych i zewnętrznych, które groziły mło-
demu Instytutowi, postanowiono zabie-
gać o zatwierdzenie papieskie. W tym 
celu tekst Konstytucji i Reguł został 
przejrzany, poprawiony i uzupełniony 
przez Założyciela, później powierzony 
łacinnikom, szczególnie ojcom Albinie-
mu i Courtèsowi. Założyciel osobiście 
udał się do Rzymu, aby prosić o uprag-
nione zatwierdzenie12. Tekst uległ tylko 
nieznacznym poprawkom ze strony ko-
misji kardynalskiej, której powierzono 
jego przestudiowanie. Główna zmiana 
dotyczyła nazwy Stowarzyszenia, które 
od tej pory będzie się nazywało „Zgro-
madzeniem Misjonarzy Oblatów Naj-
świętszej i Niepokalanej Panny Maryi”. 
Siedemnastego lutego 1826 roku papież 
Leon XII zatwierdził Zgromadzenie 
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i jego Konstytucje. Założyciel promie-
niuje radością: „Choć w pewnym sensie 
przez naszą słabość i naszą małą liczbę 
jesteśmy karłami, istniejemy w Kościele 
tak samo jak najsławniejsze stowarzy-
szenia... Oto jesteśmy ukonstytuowa-
ni”13.

Konstytucje i Reguły zatwierdzone 
przez Leona XII zostały wydrukowane 
i były rozdawane wszystkim oblatom, 
począwszy od następnego roku. Wypa-
da wspomnieć o zmianie, która ma zna-
czenie w stosunku do wcześniejszych 
tekstów francuskich. Te ostatnie mówi-
ły: „Nie będą przyjmowali prowadze-
nia seminariów”. Tekst z lat 1826-1827 
umyślnie opuszcza te słowa, ponieważ 
wówczas nasuwał się problem w związ-
ku z wyższym seminarium w Marsy-
lii. Ten szczegół świadczy o gotowości 
Założyciela do odpowiedzenia na nowe 
potrzeby i o jego posłuszeństwie papie-
żowi, który w brewe papieskim polecił 
dodać tę posługę. Jednak paragraf o pro-
wadzeniu seminariów pojawi się dopie-
ro później, w 1850 roku, po czasie pró-
by.

 d. Modyfikacja z 1843 roku

W 1843 roku (od 10 do 13 lipca) ka-
pituła generalna wprowadziła do Kon-
stytucji z lat 1826-1827 tylko jedną mo-
dyfikację, która dotyczyła częstotliwo-
ści kapituł generalnych, jakie według 
dotychczasowych ustaleń miały się od-
bywać co trzy lata. Ze względu na na-
potkane trudności w zbieraniu się w tak 
krótkich odstępach czasu i w związku 
z rozwojem, jakiemu podlegało Zgroma-
dzenie, osiedlając się na Wyspach Bry-
tyjskich i w Kanadzie, sam Założyciel 
zaproponował, aby kapituły odbywały 
się co sześć lat i aby mandatowi wybie-
ranych urzędników przyznać taką samą 
trwałość. Modyfikacja została zaaprobo-
wana jednogłośnie i potwierdzona de-
kretem Świętej Kongregacji do spraw 

Biskupów i Zakonników 14 marca 1846 
roku oraz przez brewe apostolskie z 20 
tegoż miesiąca.

 e. Pierwsza przeróbka: 1850-1853

Pierwszej prawdziwej przeróbki 
Konstytucji i Reguł dokonano na kapitu-
le generalnej, która odbyła się w Marsylii 
od 26 do 31 sierpnia 1850 roku. Było to 
umotywowane pragnieniem uzgodnienia 
ich tekstu z rozrastającym się Zgroma-
dzeniem i z nowymi dziełami, jakie ono 
przyjęło. Przeróbka została przygotowa-
na przez specjalną komisję złożoną z oj-
ców: Henry’ego Tempiera, Hyppolite’a 
Courtèsa, Casimira Auberta, Ambroise’a 
Vincensa i Charlesa Bellona.

Wniesione modyfikacje dzielą się na
dwie grupy: 1. dodanie nowego paragra-
fu o prowadzeniu wyższych seminariów 
i o podziale Zgromadzenia na prowincje 
oraz aneksu o misjach zagranicznych; 2. 
przeszło dwieście modyfikacji, dodat-
ków i zmian artykułów w istniejącym 
tekście.

Sam Założyciel w towarzystwie ojca 
Tempiera udał się do Rzymu w stycz-
niu 1851 roku, aby otrzymać zatwier-
dzenie dla nowo opracowanych Kon-
stytucji i Reguł. Zostało ono udzielone 
dekretem Świętej Kongregacji do spraw 
Biskupów i Zakonników 20 marca 1851 
roku, a po nim ukazało się brewe apo-
stolskie z 28 marca, zatwierdzające na 
nowo Zgromadzenie i jego Konstytucje. 
Z różnych powodów jego ogłoszenie 
odbyło się w Marsylii dopiero 17 lutego 
1853 roku, a później w całym Zgroma-
dzeniu okólnikiem z 2 sierpnia, dołączo-
nym do świeżo wydrukowanego tomu 
Konstytucji14.

Znaczenie kapituły z 1850 roku oka-
zało się tak wyjątkowe, że ojciec Achil-
le Rey nazywa ją „założycielską kapitu-
łą generalną”. Rzeczywiście, biskup de 
Mazenod mógł w niej widzieć ukoro-
nowanie swego dzieła; to opracowanie 



330KONSTYTUCJE I REGUŁY

było ostatnim, jakie przeprowadzono za 
jego życia.

 2. PO ZAŁOŻYCIELU

 a. Druga przeróbka: 1867-1894

Tuż po śmierci biskupa de Mazeno-
da jego pierwszy następca, ojciec Jo-
seph Fabre, otrzymał z Rzymu wiado-
mość, że Zgromadzenie nie cieszy się 
przywilejem egzempcji, jak o tym za-
wsze był przekonany Założyciel. W 
konsekwencji pewna liczba punktów 
Konstytucji i Reguł poruszonych przez 
prosekretarza Świętej Kongregacji dla 
Biskupów i Zakonników i dyskutowa-
nych w czasie audiencji z Piusem IX 
14 sierpnia 1863 roku została zasyg-
nalizowana superiorowi generalnemu 
przez prokuratora generalnego, ojca 
Ambroise’a Tamburiniego i stała się 
przedmiotem dekretu z 5 stycznia 1866 
roku. To spowodowało potrzebę nowe-
go opracowania Konstytucji i Reguł. 
Dokonała tego kapituła generalna, któ-
ra odbyła się w Autun od 5 do 18 sierp-
nia 1867 roku.

W zmienionym tekście na uwagę za-
sługują zwłaszcza dwa nowe paragrafy: 
pierwszy o prowadzeniu parafii, a drugi 
o prokuratorze przy Stolicy Apostolskiej. 
Poza tym w niektórych miejscach wpro-
wadzono trzydzieści dodatków i mniej-
szych zmian.

Akta kapituły generalnej z 1867 roku 
zawierające modyfikacje Konstytucji zo-
stały przedstawione w Rzymie w 1868 
roku. Święta Kongregacja wydała dość 
surowy osąd zgodności tekstu z jej uwa-
gami z 1866 roku. Administracja gene-
ralna musiała więc przejrzeć akta kapi-
tuły przed ponownym przedstawieniem 
ich Stolicy Apostolskiej. Dziesiątego 
stycznia 1870 roku, miesiąc przed otwar-
ciem pierwszego Soboru Watykańskie-
go, ostatecznie został podpisany dekret 
zatwierdzający15.

Kapituły z lat 1873, 1879 i 1887 
wniosły tylko zwykłe doprecyzowania 
do tekstu opracowanego w 1867 roku. Z 
różnych powodów z nowym wydaniem 
Konstytucji i Reguł musiano czekać do 
kapituły z 1893 roku. Ukazało się ono 
w Mame, w Tours, w 1894 roku. Jego 
przedmowę stanowił list nowego supe-
riora generalnego, ojca Louisa Soulie-
ra, datowany na 17 lutego. List ten wy-
jaśniał, że nowe Reguły były ponow-
nym wydaniem Reguł z 1853 roku zmo-
dyfikowanych przez kapitułę general-
ną w 1867 roku i zatwierdzonych przez 
Stolicę Apostolską w 1870 roku. Zawie-
rały one dziewięćset trzy artykuły i pew-
ną liczbę dokumentów bądź to we wpro-
wadzeniu, bądź w aneksie. Wreszcie 
w okólniku nr 70 z 19 marca 1899 roku 
ojciec Cassien Augier, superior general-
ny, ogłosił akta kapitulne przejrzane na 
kapitule w 1898 roku i podane w ukła-
dzie Reguł doprecyzowanych i uzupeł-
nionych.

 b. Trzecia przeróbka: 1908-1910

Tekst wydrukowany w 1894 roku 
nie miał zbyt długiego życia. Pod koniec 
pontyfikatu Leona XIII i na początku 
pontyfikatu Piusa X mnożyły się doku-
menty dotyczące instytutów o prostych 
ślubach. Rozwijało się także orzeczni-
ctwo Świętej Kongregacji dla Biskupów 
i Zakonników. A ponieważ kapituła ge-
neralna z 1906 roku wprowadziła kilka 
modyfikacji w tekście naszych Konsty-
tucji, skierowano do Stolicy Apostol-
skiej prośbę o ich zatwierdzenie16. Od-
powiedź nie była taka, jakiej oczekiwa-
no. Najpierw kwestionowała ona zgod-
ność opracowania z 1867 roku z uwa-
gami zrobionymi przez Świętą Kongre-
gację w 1866 roku, a przede wszystkim 
domagała się, aby w celu dostosowania 
do świeżego prawodawstwa podjęto się 
całkowitego przerobienia Konstytucji. 
Na skutek tego kapituła z 1908 roku, 
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zwołana, aby wybrać nowego superiora 
generalnego, stanie się, podobnie jak ka-
pituła z 1850 roku, jedną z wielkich ka-
pituł dokonujących przeglądu Konstytu-
cji i Reguł.

Zadanie kapituły zostało przygoto-
wane przez konsultację przeprowadzoną 
w całym Zgromadzeniu i przez prace oj-
ców Josepha Lemiusa i Simona Schars-
cha, którzy byli głównymi twórcami no-
wego opracowania. Praca ta była animo-
wana jednoczesnym pragnieniem zgod-
ności z normami kanonicznymi i wier-
ności dziełu Założyciela.

Wynikiem tych prac było dodanie 
dwóch ważnych paragrafów, jednego 
o misjach zagranicznych, drugiego o 
scholastykatach; usunięcie innych waż-
nych paragrafów: o zarządzaniu misja-
mi i o moderatorze scholastyków, a tak-
że setką poprawek w innych artyku-
łach.

Aprobata Stolicy Apostolskiej miała 
najpierw formę dekretu Świętej Kongre-
gacji dla Biskupów i Zakonników z 21 
grudnia 1909, a następnie brewe apostol-
skiego z 7 września 1910 roku. Nowy 
tekst mógł więc być wydrukowany w 
1910 roku pod patronatem domu gene-
ralnego w Rzymie. Zawierał on 839 ar-
tykułów podzielonych na trzy części i po 
raz pierwszy ponumerowanych w sposób 
ciągły. Tom zawierał też pewną liczbę 
aneksów, zwłaszcza wcześniejsze brewe 
aprobujące i dwa listy Założyciela. Była 
to trzecia przeróbka Konstytucji17.

 c. Czwarta przeróbka: 1920-1928

Wtedy, gdy ukazywał się tekst 
z 1910 roku, opracowywano redakcję 
kodeksu prawa kanonicznego rozpoczę-
tą przez Piusa X, a ukończoną za jego 
następcy Benedykta XV w 1917 roku. 
Kodeks szeroko traktował o zakonni-
kach. W kanonie 489 znosił on wszelkie 
przepisy konstytucji instytutów zakon-
nych, które były z nim sprzeczne. Krót-

ko po jego wejściu w życie Święta Kon-
gregacja do spraw Zakonnych nakazała 
instytutom zakonnym ponownie przero-
bić swoje Konstytucje w ciągu pięciu lat 
tak, aby były zgodne z kodeksem. Wy-
magało to więc ponownego wzięcia na 
warsztat naszych Konstytucji zaledwie 
dziesięć lat po ostatnim wydaniu. Dwie 
kapituły generalne, z 1920 i 1926 roku, 
miały temu zadaniu poświęcić najlepszy 
swój czas.

Opracowanie bowiem, którym zaję-
ła się kapituła generalna w 1920 roku, 
okazało się tak obszerne, że zdano sobie 
sprawę, iż nie będzie można ukończyć go 
w przewidzianym czasie i z odpowiednią 
starannością. Wymagało to stworzenia 
komisji pokapitulnej złożonej z człon-
ków administracji generalnej18. Wynik 
jej pracy został w lipcu 1925 roku podda-
ny osądowi członków Zgromadzenia, co 
pozwoliło przygotować ostateczny pro-
jekt na kapitułę z 1926 roku. Ta „kapi-
tuła stulecia”, dwudziesta pierwsza, była 
kapitułą czwartej przeróbki Reguły. Od-
była się ona od 29 września do 18 paź-
dziernika. Niektóre proponowane zmia-
ny były wymagane przez nowy kodeks 
prawa kanonicznego; inne były wyma-
gane przez ducha kodeksu i wyjaśniały 
już istniejące artykuły; trzecia kategoria 
poprawek dotyczyła przystosowania do 
nowych czasów albo po prostu lepszej 
redakcji tekstu.

Komisja pokapitulna złożona z ojców 
Euloge’a Blanca, Auguste’a Estève’a 
i Alberta Perbala dokonała ostatecznej 
redakcji tekstu, który miał być przedsta-
wiony Stolicy Apostolskiej pod koniec 
kwietnia 1927 roku. Święta Kongregacja 
do spraw Zakonnych wniosła tylko trzy 
modyfikacje i 2 lipca 1927 roku wydała 
dekret aprobujący. Rada generalna uzna-
ła jednak ten dekret za zbyt skromny 
w stosunku do znaczenia nowego opra-
cowania. Prosiła więc Stolicę Apostol-
ską o bardziej uroczyste zatwierdzenie, 
którego udzielono listami apostolskimi 
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Piusa XI, a później w formie brewe z 21 
maja 1928 roku19.

 d. Piąta przeróbka: 1959-1982

– Wydanie tymczasowe z 1966 roku. 
Z wszystkich tekstów najdłużej obowią-
zywał tekst z 1928 roku. Jednak nowe 
warunki polityczne, społeczne i religijne 
stworzone przez drugą wojnę światową 
i znaczny rozwój Zgromadzenia sprawi-
ły, że na kapitule z 1953 roku podniesio-
no sprawę nowego opracowania20. Pole-
cono więc przygotować je komisji poka-
pitulnej, której przewodniczył ojciec Jo-
seph Rousseau21.

Kapituła generalna z 1959 roku za-
częła przegląd przedstawionego tekstu22 
i usiłowała go przerobić, ale z powodu 
wielkiej ilości pracy i być może prze-
czuwając głębokie zmiany, które miał 
wprowadzić świeżo zwołany Sobór, za-
wiesiła swoje prace i powierzyła nowej 
komisji pokapitulnej troskę o wypraco-
wanie innego tekstu na następną kapitu-
łę, polecając szczególnie przeprowadze-
nie rozróżnienia między Konstytucja-
mi i Regułami, którego później będą się 
domagały dokumenty soborowe o ży-
ciu zakonnym23. Komisja ta, której prze-
wodniczącym był ojciec Gérard Fortin, 
wezwała Zgromadzenie do współpracy 
z nią przez posyłanie jej życzeń i suge-
stii. Pierwszy projekt, jaki się ukazał, po 
głębokich przeróbkach zrobionych na 
podstawie otrzymanych  uwag ze Zgro-
madzenia, stał się w 1965 roku podsta-
wą drugiego projektu zwanego Textus 
revisus24.

Kapituła, która rozpoczynała się 
25 stycznia 1966 roku, przypadała jed-
nak dwa miesiące po zamknięciu Sobo-
ru. Nowa wizja Kościoła i jego stosun-
ków ze światem domagała się nowego 
spojrzenia na życie zakonne i działal-
ność misjonarską. Kapituła wolała więc 
sama podjąć się redakcji tekstu i w cią-
gu dwóch miesięcy kapitulanci dokonali 

olbrzymiej pracy25. Nigdy dotąd kapituła 
nie ośmieliła się dokonać tak radykalnej 
przeróbki naszych Konstytucji i Reguł. 
Rzeczywiście, zmiany były tak głębokie, 
że można było mówić o „nowych” Kon-
stytucjach. Jeśli idzie o tekst Założyciela, 
to tylko Przedmowa została zachowana 
w pierwotnej formie jako skarb rodzinny 
i zasadniczy wyraz ideału oblackiego; co 
do reszty, to usiłowano wyrazić myśl Za-
łożyciela we współczesnych terminach. 
Co więcej, tekst akcentuje wartości, na 
które dzisiejszy świat jest szczególnie 
wyczulony i które znalazły echo na So-
borze: dialog, uczestnictwo, współodpo-
wiedzialność, władza-służba26.

Konstytucje i Reguły przyjęte prawie 
jednogłośnie zostały ogłoszone 2 sierp-
nia 1966 roku przez superiora general-
nego, ojca Léona Deschâtelets’go27. Sto-
lica Apostolska zatwierdziła je tymcza-
sowo. Podobnie jak we wszystkich in-
stytutach zakonnych, następna kapituła 
generalna miała je przejrzeć w świetle 
doświadczenia w celu ponownego opra-
cowania i ostatecznego zatwierdzenia.

Ku tekstowi ostatecznemu: 1966- 
-1980. Kapitulanci z 1972 roku sądzi-
li jednak, że dozwolone przez Ecclesiae 
sanctae (1966) doświadczenie nie trwa-
ło dość długo i postanowili przedłużyć 
je do następnej kapituły. Jako logicz-
ny ciąg dalszy kapituły z 1966 roku, ka-
pituła z 1972 roku miała jednak wypra-
cować cztery dokumenty, które świad-
czą o ewolucji Zgromadzenia i Kościo-
ła w czasie  pierwszych posoborowych 
lat i o doświadczeniu z tymczasowy-
mi Konstytucjami28. Przyjęte życzliwie 
przez Zgromadzenie, książeczki te miały 
być nowym źródłem dla przyszłego teks-
tu ostatecznego.

Nadzwyczajna kapituła z 1974 
roku, spowodowana dymisją superio-
ra generalnego, nadeszła za wcześnie. 
Święta Kongregacja do spraw Zakon-
nych upoważniła nas wówczas do prze-
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dłużenia okresu próbnego Konstytu-
cji z 1966 roku, poprawionych w 1972 
i 1974 roku, aż do następnej kapituły, to 
znaczy do 1980 roku. Kapituła z 1974 
roku postanowiła więc stworzyć komi-
sję pokapitulną, mającą przygotować 
na podstawie tekstu z 1966 roku tekst 
opracowany na nowo. Miano go naj-
pierw zaprezentować na kapitule z 1980 
roku, a następnie przedstawić Stolicy 
Apostolskiej29.

Komisja ukonstytuowała się w lu-
tym 1975 roku30. W jej skład weszło aż 
osiem osób: ojcowie Alexandre Taché 
– przewodniczący, Paul Sion – sekre-
tarz, Marius Bobichon, Jean Drouart, 
Ruben Elizondo, Theobald Kneifel, Mi-
chel O’Reilly i Frederick Sackett. W 
1979 roku otrzymała ona do współpracy 
także dwóch ekspertów, ojców Louisa-
Philippe’a Normanda i Alfreda Hubeniga, 
którzy jej pomagali w końcowej redakcji 
tekstu. W ciągu pięciu lat komisja odby-
ła sześć sesji plenarnych. Opracowanie 
odbywało się w trzech etapach: najpierw 
wstępna ankieta (1975-1976)31; później 
redakcja pierwszego projektu (1977- 
-1978)32, a wreszcie redakcja projektu 
przedkapitulnego (1979)33, po którym 
nastąpiła ostatnia konsultacja w Zgroma-
dzeniu (1979-1980). Komisja otrzymała 
wiele uwag, krytyk i sugestii od współ-
braci oblatów; mogła także skorzystać 
z wniosków kongresu o charyzmacie Za-
łożyciela z maja 1976 roku34 i ze spot-
kania międzykapitulnego prowincjałów 
z kwietnia 1978 roku. Wreszcie liczyła 
się z zaleceniami stałego komitetu for-
macyjnego i finansowego oraz rady ge-
neralnej, z którą pozostawała w regular-
nym kontakcie w czasie całego trwania 
prac.

Ostateczny tekst z 1982 roku. Prze-
gląd projektu nowych Konstytucji zajął 
kapitułę z 1980 roku od 6 listopada do 
3 grudnia – dzień, w którym końcowy 
tekst został zatwierdzony jednomyślnie. 

Komisja pokapitulna złożona z ojców 
Alexandre’a Tachégo – przewodniczą-
cego, Paula Siona – sekretarza, Franci-
sa George’a, Francisa Morriseya i René-
go Motte’a pracowała nad wygładze-
niem tekstu francuskiego i angielskiego, 
przekazanego później radzie generalnej 
do przedstawienia Stolicy Apostolskiej 
pod koniec stycznia 1981 roku. Stolica 
Apostolska zgłosiła swoje uwagi w mar-
cu 1982 roku, po których toczył się kil-
kumiesięczny dialog, zakończony osta-
tecznie zatwierdzeniem z 3 lipca 1982 
roku35, i wydanym 28 października 1982 
roku przez superiora generalnego, ojca 
Fernanda Jettégo, „dekretem o zastoso-
waniu Konstytucji i Reguł”36. Tekst Kon-
stytucji mógł wreszcie być wydrukowa-
ny po francusku, po angielsku i po hi-
szpańsku w drukarni Notre-Dame w Ri-
chelieu w kanadyjskiej prowincji Que-
bec i ukazać się w styczniu 1983 roku. 
Wersje w innych językach pojawiły się 
nieco później.

 III. KONSTYTUCJE I REGUŁY 
Z 1982 ROKU

Tekst Konstytucji i Reguł z roku 1982 
w dużej mierze jest inspirowany Konsty-
tucjami z roku 1966 przejrzanymi głów-
nie w świetle dokumentów kapitulnych 
z 1972 i 1974 roku, a także dokumenta-
mi posoborowymi Stolicy Apostolskiej, 
pismami Założyciela, zwłaszcza pierwot-
nymi Konstytucjami i Regułami, i wresz-
cie odpowiedziami oblatów na kwestio-
nariusz komisji rewizyjnej z 1975 roku37. 
Szczególnie usiłuje on przystosować się 
do międzynarodowego charakteru i no-
wych warunków istnienia Zgromadzenia. 
W stylu właściwym konstytucjom, które 
nie są ani zwykłą egzortą, ani traktatem 
z dziedziny życia wewnętrznego, teologii 
pastoralnej czy prawa, tekst zawiera jed-
nocześnie pierwiastki inspirujące i praw-
ne, wyrażone językiem powściągliwym 
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i zwięzłym, który nie jest zbyt nacecho-
wany przemijającymi modami ani nara-
żony na zbyt szybkie starzenie się.

Zgodnie z jednomyślnym życze-
niem Zgromadzenia Przedmowa Zało-
życiela została zachowana w całości. 
Te strony autentycznego dziedzictwa 
oblackiego są uważane przez wszyst-
kich członków Zgromadzenia za „cen-
tralne ognisko Konstytucji”, „naszą zło-
tą regułę”, „nasz podstawowy statut”. 
Ale aby lepiej znaleźć się w kontekście 
współczesnym, Przedmowa została po-
przedzona Wprowadzeniem, które uka-
zuje całe jej znaczenie dla nas jeszcze 
dzisiaj. 

W Konstytucjach z 1982 roku istnie-
je jednak nie tylko to dziedzictwo po Za-
łożycielu. Rezygnując z umieszczania 
w różnych miejscach wyjątków z pierw-
szych Konstytucji, uznanych za pocho-
dzące od ojca de Mazenoda, opracowa-
nie z 1982 roku wolało ukazać je w ory-
ginale, zestawiając je z tekstem współ-
czesnym, na który rzucają światło ma-
jące ukazać jego wierność pierwotnemu 
natchnieniu mazenodowskiemu38. Nie-
które wyrażenia Założyciela znajdują 
się jednak w różnych artykułach Kon-
stytucji i ubogacają je smakiem wybitnie 
oblackim39.

Konstytucje dzielą się na trzy części: 
charyzmat oblacki, formacja, organiza-
cja Zgromadzenia. Ale projekt przedka-
pitulny był inny – dzielił się na cztery 
części. Połączenie pod jednym tytułem 
„charyzmat oblacki” dwóch proponowa-
nych pierwszych części o posłannictwie 
Zgromadzenia i o życiu zakonno-apo-
stolskim było jedną z większych intui-
cji kapituły z 1980 roku. Te części sta-
ły się zatem dwoma rozdziałami pierw-
szej części zatwierdzonych Konstytucji. 
W ten sposób chciano pokazać, że po-
wołanie do posłannictwa apostolskiego 
i do życia zakonnego powinno być uwa-
żane za dwa skrzydła tego samego ży-
cia oddanego Jezusowi Chrystusowi dla 

współpracy z Nim w dziele ewangeliza-
cji (K 2).

Rozdział o posłannictwie chce pod-
kreślić apostolski i misyjny charakter 
Zgromadzenia (K 1, 5, 7, 8). Wzorem na-
szego stosunku do Chrystusa jest wspól-
nota Apostołów z Jezusem Zbawicielem 
(K 3). Nasze posłannictwo jest wypeł-
niane we wspólnocie i przez wspólnotę, 
której żywym centrum jest Chrystus (K 
3, 37), oraz pod znakiem Niepokalanej 
Dziewicy (K 10). Inaczej niż poprzednie 
Konstytucje, tekst z 1982 roku nie poda-
je opisu naszych różnych posług, ale po-
zostawia prowincjom, kierowanym pew-
nymi zasadami ogólnymi (R 1, 2, 4, 5), 
troskę o określenie swych priorytetów 
apostolskich. Można też zauważyć zare-
zerwowanie ważnego miejsca na posłu-
gę dla sprawiedliwości (K 8, 9; R 9), od-
zwierciedlające jedno z większych zain-
teresowań Kościoła w naszych czasach.

Rozdział drugi wypracowuje „regu-
łę życia”, która czerpie natchnienie z re-
guły Jezusa i Apostołów, a która stanowi 
„życie zakonno-apostolskie”. Ci, którzy 
są powołani do pójścia za Jezusem i dzie-
lenia Jego posłannictwa, czują potrzebę 
utożsamienia się z Nim, aby być wiaro-
godnymi świadkami Słowa, które głoszą 
(K 11); czują potrzebę życia zgodnego 
z Ewangelią, radykalnego nawrócenia ca-
łej swej osoby. Tu także tym, który inspi-
ruje nasze zobowiązanie przez śluby, jest 
Chrystus (K 12). On jest w centrum na-
szego życia wiarą (K 31) i naszego życia 
wspólnotowego (K 37).

Śluby (podrozdział I) są przedsta-
wione w porządku przyjętym przez Va-
ticanum II. Przy każdym tekst przypo-
mina jego ewangeliczne pochodzenie 
(K 14, 18, 24, 29); stwierdza jego war-
tość znaku, jednocześnie przeciwstawie-
nie się „światu” i jego wartościom oraz 
głoszenie Królestwa, które nadchodzi 
(K 15, 20, 25, 29); podkreśla jego wy-
miar wspólnotowy (K 12, 13, 21, 26, 29), 
a wreszcie specyfikuje sam jego przed-
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miot i jego implikacje prawne dla człon-
ka i wspólnoty (K 17, 22, 27, 30). Życie 
z wiary (podrozdział II) musi się karmić 
ustawicznym poszukiwaniem Boga, in-
tensywną relacją z Chrystusem. Zjed-
noczenie z Bogiem rozwija się zarów-
no przez posługę, jak i przez modlitwę 
i sprawowanie sakramentów (K 31). Je-
śli idzie o wspólnotę (podrozdział III), 
tekst uznaje w niej „żywą komórkę” 
Kościoła i Zgromadzenia (K 12, 76, 87). 
Nasze życie wspólnotowe jest jednocześ-
nie świadczeniem o obecności Chrystusa 
wśród nas, podporą naszego życia ewan-
gelicznego i warunkiem skuteczności 
misjonarskiej (K 37, 38, 39, 87).

Dwie pozostałe części Konstytucji 
otrzymują sens z pierwszej: najpierw 
formacja (część II), której celem „jest 
wychowanie męża apostolskiego, oży-
wionego oblackim charyzmatem” (K 
46), a następnie organizacja Zgroma-
dzenia (część III), którego struktury 
„nie co innego mają na celu, jak wspie-
ranie tego posłannictwa”, to znaczy za-
stosowanie oblackiego charyzmatu. 
Struktury te powinny być „na tyle gięt-
kie, by się mogły dostosowywać do ryt-
mu przeżywanego doświadczenia” (K 
71). To samo dotyczy dóbr doczesnych, 
które „są przede wszystkim na usługach 
misji” (K 122).

Jeśli idzie o formację, to tekst akcen-
tuje jej ustawiczny charakter; przedsta-
wia ją jako proces nigdy nie ukończony 
(K 46, 47, 48, 68). Łączy on osobistą od-
powiedzialność każdego, pierwszorzęd-
ną dla skutecznej formacji (K 47, 49, 70), 
z funkcją wspólnoty, która ułatwia postęp 
(K 48), przede wszystkim w czasie pierw-
szych doświadczeń oraz z odpowiedzial-
nością właściwą wyższym przełożonym 
i wychowawcom (K 49, 51). Ten tekst 
z 1982 roku, opisując różne etapy forma-
cji, zwraca szczególną uwagę na przygo-
towanie kandydatów do nowicjatu (K 53, 
54) oraz na formację ustawiczną po roz-
poczęciu posługi (K 68, 70). Usiłuje on 

uwzględnić najnowsze osiągnięcia peda-
gogiki i psychologii religii.

Trzecia część o organizacji Zgroma-
dzenia rozpoczyna się wstępem opisu-
jącym „ducha zarządzania” (K 71-74). 
Podkreśla służebny charakter władzy (K 
73) i ducha kolegialności, który powinien 
cechować zarządzanie Instytutem (K 72). 
Tekst podkreśla także, że w Zgromadze-
niu struktury zarządzania są na usługach 
posłannictwa i osób (K 71, 72, 74, 75, 83, 
86, 87, 89, 92, 103, 104, 105); przypo-
mina doniosłość okresowej weryfikacji
i oceny zarządzania oraz powierzonych 
zadań (K 74) dokonywanych bądź to przy 
pomocy sprawozdań, bądź na kongresach 
i w czasie wizytacji, bądź wreszcie na ka-
pitule generalnej.

W przeciwieństwie do tradycyjnego 
porządku organizacja Zgromadzenia jest 
przedstawiona, począwszy od wspólnot 
lokalnych, aby następnie przejść do po-
ziomu prowincjalnego i generalnego. 
W ten sposób zostało podkreślone zna-
czenie tych pierwszych dla żywotno-
ści i apostolskiej skuteczności zarówno 
członków, jak i Zgromadzenia w całości 
(K 76, 77, 87, 92, 105, 106).

Trzeba zwrócić uwagę na to, że Kon-
stytucje i Reguły zostały uzupełnio-
ne dyrektoriami opracowanymi po ka-
pitule z 1980 roku40. Przewidywanie 
tych dyrektoriów pozwoliło uczynić ca-
łość tekstu dużo lżejszą w porównaniu 
z wcześniejszymi Konstytucjami, które 
zawierały wiele elementów o charakte-
rze przejściowym, a często w niewiel-
kim stopniu dających się zastosować w 
całym Zgromadzeniu.

 IV. ZAŁOŻYCIEL A KONSTYTUCJE 
I REGUŁY

Kto chce zrozumieć, jak Założyciel 
rozumiał miejsce Reguły w Stowarzy-
szeniu i życiu każdego z jego członków, 
powinien sięgnąć do zakończenia Przed-
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mowy do tekstu z 1826 roku zachowanej 
w całości we wszystkich następnych wy-
daniach Konstytucji: „Pewne reguły ży-
cia są niezbędne, aby utrzymać członków 
w jednolitym działaniu i wspólnym du-
chu, aby zapewnić powodzenie wspól-
nemu przedsięwzięciu misjonarskiemu, 
dobry ład w Stowarzyszeniu, gorliwość 
członków i ich własne uświęcenie oraz 
trwałość dzieła, do którego zostali powo-
łani”. 

Z jakim przekonaniem, z jakim en-
tuzjazmem Eugeniusz de Mazenod pisał 
z Rzymu do swej małej rodziny zakon-
nej, gdy w lutym 1826 roku podejmo-
wał zabiegi zmierzające do jej zatwier-
dzenia. Jego bezgraniczna wiara w Koś-
ciół, w posługę następcy Piotra, kazała 
mu widzieć w zatwierdzeniu Leona XII 
pieczęć niezawodnej gwarancji dla ro-
dzącego się dzieła i dla Reguł, które wy-
znaczały kierunek. „To nie drobnostka, 
to już nie zwykły regulamin, nie zwy-
kłe pobożne zarządzenie – to są Reguły 
zatwierdzone przez Kościół po jak naj-
bardziej dokładnym przebadaniu. Zo-
stały one uznane za święte i szczegól-
nie odpowiednie do kierowania tymi, 
którzy przyjęli je dla swego celu. Stały 
się własnością Kościoła, który je przy-
jął. Zatwierdzając je, papież stał się ich 
gwarantem... Ten, którym Bóg posłużył 
się w ich zredagowaniu, znika; dziś jest 
pewne, że był on tylko narzędziem, któ-
rego użył Duch Boży, aby ukazać dro-
gę, jaką chciał, aby szli ci, których prze-
znaczył i skierował do dzieła swego mi-
łosierdzia, powołując ich do utworzenia 
i utrzymania naszego małego, ubogie-
go i skromnego Stowarzyszenia”41. Za-
twierdzenie to cieszyło go w najwyż-
szym stopniu, ponieważ stawiało Sto-
warzyszenie obok nawet najsławniej-
szych zakonów, z których wiele znikło 
w czasie rewolucji i których brak Euge-
niusz de Mazenod od początku chciał 
zastąpić, gromadząc małą grupę misjo-
narzy.

W czasie rekolekcji w 1831 roku Za-
łożyciel zredagował zarys artykułów 
Reguł, „które mówią wyraźniej, dlacze-
go zostaliśmy założeni i czym powin-
niśmy być”42. Temu, kto angażuje się 
w Stowarzyszenie, Konstytucje i Regu-
ły ukazują jakby „typ prawdziwego ob-
lata Maryi”43. Pouczają go, jak powi-
nien w duchu swego powołania „kro-
czyć szlakami Jezusa Chrystusa i jego 
Apostołów”44. Są dla niego wiernym 
i pewnym doradcą, który skłania do ro-
bienia tego, co jest najmilsze Bogu i naj-
pożyteczniejsze dla niego samego i dla 
innych... Nadają pełną wartość jego 
dziełom i jego działaniom45. Przy końcu 
jego życia będą Regułą sądu sprawowa-
nego przez Jezusa Chrystusa46.

Założyciel żałuje, że wielu oblatów 
nie przestrzega Konstytucji i że nawet 
dla wielu są one martwym zapisem47. 
Nalega więc, żeby być wierniejszym 
w zachowaniu Reguł celem przyswoje-
nia ich sobie przez praktykę i „ściągnię-
cia na nas i na nasze święte posługiwa-
nie nowych błogosławieństw”48.

Okólniki z 1853 i 1857 roku49 na te-
mat Świętych Reguł dobrze ukazują, jak 
bardzo biskup de Mazenod aż do końca 
życia uważał ten tekst za święty i za nor-
mę całego życia oblackiego. Stąd jego 
upomnienie powtarzane duchowym sy-
nom: „Szanujmy więc tę cenną Regułę, 
miejmy ją ustawicznie przed oczyma, 
a jeszcze bardziej w sercu”50.

 V. SUPERIORZY GENERALNI 
A KONSTYTUCJE

Po śmierci biskupa de Mazenoda tro-
ską jego następcy, ojca Josepha Fabre’a, 
było utrzymać Zgromadzenie wiernym 
duchowi Założyciela. Ten duch wyra-
żał się przede wszystkim w Świętych 
Regułach, do których zachowania nowy 
superior generalny wzywał swych sy-
nów z największą uwagą, począwszy 
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od pierwszego okólnika. Dusza naszego 
Ojca i Założyciela – pisał – „żyje wśród 
nas w tych błogosławionych Regułach, 
które nam zostawił jako dowód miłości, 
jako niezniszczalne świadectwo głębo-
kiej wiary i żarliwej życzliwości. Uro-
czyście przyrzekłem, że nie pozwolę, 
aby te Święte Reguły..., ten święty depo-
zyt rozsypał się w naszych rękach, aby 
zginęła choćby najmniejsza cząstka tego 
tak cennego daru; całkowite posłuszeń-
stwo wszystkim ich przepisom będzie 
naszą radością i mocą”51.

To wezwanie do zachowania Reguł 
będzie także przedmiotem wielu kolej-
nych okólników. „Zgromadzenie będzie 
mocne wewnętrznie i cenione na ze-
wnątrz tylko o tyle, o ile nasze Święte 
Reguły będą wiernie zachowywane”52. 
„To nasze Święte Reguły ze wszystkich 
duchów i z wszystkich serc tworzą tylko 
jednego ducha i jedno serce; poza tymi 
cennymi zaleceniami jest tylko duch pry-
watny, wola odosobniona, dzieło osobi-
ste, życie indywidualne i konsekwentnie 
zupełne zniszczenie życia wspólnotowe-
go i życia zakonnego”53.

W okólniku nr 13 ojciec Fabre wra-
ca jeszcze do Świętych Reguł, które po-
winny być dla oblata źródłem natchnie-
nia do ustawicznej odnowy w duchu po-
wołania. Przypomina szczególnie do-
niosłość trwania w pierwszej posłudze 
Zgromadzenia: ewangelizacja dusz naj-
bardziej opuszczonych, zwłaszcza przez 
głoszenie Słowa Bożego i sprawowa-
nie sakramentu pokuty. Posługa ta wy-
maga starannego przygotowania czerpa-
nego z Pisma Świętego i z teologii. Co 
więcej, według Świętych Reguł ta po-
sługa powinna być poparta przykładem 
misjonarza, który zawsze winien od-
woływać się do „przykładu Tego, któ-
rego szlakami każe nam kroczyć nasze 
powołanie”54. Ojciec Fabre, opierając 
się na Przedmowie i na tekście Reguł, 
zachęca do trwania w duchu oblacji i – 
aby do tego dojść – do pozostania wier-

nym konkretnej praktyce ślubów i regu-
łom wspólnotowym55.

Ojciec Fabre podejmuje ten temat 
w 1874 roku. W sprawozdaniu na kapitu-
le generalnej z 1873 roku56 wyraził nie-
pokój z powodu faktu, że „nasze Święte 
Reguły nie zawsze wywierają dość prak-
tyczny i dość poważny wpływ na dys-
pozycje wewnętrzne oraz na postępo-
wanie zewnętrzne... Odbija się to boleś-
nie w duchu zespołu i Zgromadzenia”57. 
Kiedy ogłasza akta kapituły z 1873 roku, 
uważa więc za stosowne ponowić zalece-
nie wydane na początku swego generala-
tu i wydaje okólnik całkowicie poświę-
cony Regułom58. „Czym są dla nas Świę-
te Reguły...? Decydują one o samym ist-
nieniu rodziny. Istniejemy przez Święte 
Reguły, przez nie żyjemy, przez nie sta-
nowimy rodzinę zakonną...”59 Ale, ciąg-
nie dalej ojciec Fabre, „Reguła nie jest 
czytana, nie jest rozważana. Dlatego już 
nie prowadzi się misji ani nie głosi kazań 
według tradycji oblackiej; praktyka ubó-
stwa i posłuszeństwa słabnie, mnożą się 
skargi i krytyki. Bez Reguły każdy staje 
się własną regułą i wkrótce się zniechę-
ca, wspólnota się rozpada. Ojciec Fabre 
zachęca więc do głębokiej miłości i do 
wiernego posłuszeństwa Regule jak do 
warunku apostolskiej płodności i Boże-
go błogosławieństwa. Reguła jest ochro-
ną powołania; bez niej nie ma zakonni-
ków. „Nasza Reguła jest regułą życia 
dla naszej duszy, dla naszych dzieł, dla 
Zgromadzenia. Zachowajmy ten jej cha-
rakter przez codzienną wierność w ciągu 
całego życia zakonnego”60.

Następcy ojca Fabre’a po kolei przy-
pominają często oblatom całe znacze-
nie Reguły dla ich apostolskiej skutecz-
ności i postępu w życiu wewnętrznym, 
zwłaszcza w okólnikach ogłaszających 
akta różnych kapituł generalnych. Wie-
le razy odwołują się do okólników ojca 
Fabre’a, które są prawdziwymi zabyt-
kami tradycji oblackiej. Biskup August-
in Dontenwill ze swej strony przy oka-
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zji setnej rocznicy zatwierdzenia Reguł 
w 1926 roku kieruje do całego Zgroma-
dzenia okólnik nr 133. „Bądźmy przeko-
nani, że po to, aby kroczyć śladami tylu 
dzielnych apostołów, którzy przed nami 
walczyli pod sztandarem Maryi Niepo-
kalanej, koniecznie trzeba naśladować 
ich cnoty zakonne. Otóż jak realizować 
ten ideał bez wierności Regułom, któ-
rych w błogosławionym dniu profesji 
obiecaliśmy przestrzegać dokładnie aż 
po ostatnie tchnienie?”61

Począwszy od swego pierwszego okól-
nika z 13 czerwca 1947 roku, ojciec De-
schâtelets, nowo obrany superior general-
ny, wzywa wszystkich oblatów, aby zde-
cydowanie stawiali Regułę w centrum 
życia, aby była ona dla nich „ogniskiem 
entuzjazmu apostolskiego i podporą moc-
nej gorliwości”62. Wyjątkowa znajomość 
tekstu Konstytucji i tradycji oblackiej, 
jaką posiadał ojciec Deschâtelets, ce-
chowała jego generalat. Tym bardziej że 
w ciągu trzynastu lat, przed i po Soborze, 
przeżył trzy próby opracowania Konsty-
tucji.

W przeddzień kapituły z 1966 roku oj-
ciec Deschâtelets przypomina znaczenie 
opracowania, którym będzie musiało się 
zająć przyszłe wielkie zgromadzenie63. 
Po kapitule i zatwierdzeniu nowych 
Konstytucji ojciec Deschâtelets przed-
stawi je jako „źródło ducha takiej odno-
wy w Zgromadzeniu”, jakiej domagał się 
Sobór i na temat „Ducha odnowy” napi-
sze cały okólnik w 1968 roku64, odnowy, 
dla której nowe Konstytucje będą na-
tchnieniem i przewodnikiem. Jak wszy-
scy jego poprzednicy nawiązuje on do 
Przedmowy jako do „najżywszego, na-
jistotniejszego i najbardziej niezmienne-
go doświadczenia myśli Założyciela”65. 
W czasie, gdy Sobór wezwał do odnowy 
w Kościele, to odrodzenie dla oblatów 
znaczy „umieścić Ewangelię i Regułę w 
centrum (swego) życia apostolskiego”66. 
Reguła wyraża charyzmat Zgromadze-
nia, jest więzią jedności między wszyst-

kimi jego członkami. „Nasza moc gło-
sicieli Ewangelii jest dziesięciokrotnie 
pomnożona siłami duchowymi, jakie 
ono nam zapewnia, a które czerpiemy z 
Kościoła, zjednoczeni bardzo głębokimi 
więzami miłości i posłuszeństwa, wszy-
scy, ojcowie i bracia, pracujący z tym 
samym sercem nad przybliżeniem Kró-
lestwa Bożego, którego nasze życie za-
konne i apostolskie jest znakiem”67.

Za generalatu ojca Fernanda Jettégo 
dokończono wymaganego przez Sobór 
przeglądu Konstytucji. W chwili, kie-
dy – można by powiedzieć – całe Zgro-
madzenie zabiera się do współpracy nad 
tym zadaniem, superior generalny w li-
ście z 1 lutego 1976 roku przypomina, że 
„jako oblaci, jako zespół apostolski, po-
trzebujemy pewnej struktury albo reguły 
życia..., którą się przyjmuje i która na-
prawdę nas przenika, aby nas przekształ-
cić w Jezusa Chrystusa i dać prawdziwą 
trwałość naszemu istnieniu”68.

Później, ogłaszając ukończenie za-
dania przez kapitułę z 1980 roku, oj-
ciec Jetté przedstawia nowy tekst jako 
wyzwanie dla Zgromadzenia, „wyzwa-
nie przyszłości”69. W tym celu „Kon-
stytucje muszą być przyswojone, przy-
jęte wewnętrznie. W ten sposób staną 
się źródłem i drogą życia”70. Następ-
nie 17 lutego stawia on Zgromadzeniu 
pytanie: „Co zrobimy z tym darem (z 
nowymi Konstytucjami)...? Bo ten dar 
nas pyta i interpeluje... Konstytucje 
i Reguły są już – a jeszcze jaśniej staną 
się, gdy otrzymają zatwierdzenie Koś-
cioła – konkretną drogą Ewangelii, ob-
lackim sposobem życia Ewangelią dzi-
siaj. To w nich i przez nie znajdziemy 
Jezusa Chrystusa i nauczymy się miło-
wać ludzi, zwłaszcza ubogich, tak jak 
tego wymagał od nas Założyciel. Jest 
tam wyzwanie, którego żaden oblat nie 
może uniknąć, jeśli chce „zachować 
swe życie”71. „Zaczyna się długi okres 
w pewnym sensie jeszcze ważniejszy 
od kapituły, a który nazwano »okre-
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sem interioryzacji«, okres stopniowe-
go wprowadzania Konstytucji i Reguł 
w życie”72. Na to trzeba będzie dobre-
go poznania Konstytucji, czytania ich 
raz i drugi, rozważania ich treści. „Tę 
lekturę... trzeba traktować z miłoś-
cią, z pragnieniem, aby one nas prze-
niknęły i odżywiały... Tym, do czego 
dążą Konstytucje, księga życia, jest 
stworzenie w nas nowego życia, no-
wego jestestwa, jestestwa ewangelicz-
nego i oblackiego, męża apostolskie-
go, o którym mówi Założyciel i który 
dochodzi do spontanicznego reagowa-
nia na sposób oblacki, według ducha 
Założyciela”73.

Wreszcie, prezentując tekst zatwier-
dzony przez Kościół, ojciec Jetté przy-
pomina oblatom znaczenie tego zatwier-
dzenia: „Konstytucje angażują Kościół 
i dlatego muszą być zatwierdzone przez 
Kościół”74. Z radością i wiarą Założy-
ciela nazajutrz po pierwszym zatwier-
dzeniu ojciec Jetté dodaje: „To Koś-
ciół nas ustanawia. Wobec wiernych on 
jest gwarantem ewangelicznej auten-
tyczności naszego zamiaru życia, jaki 
im przedstawiamy”75. I zachęca obla-
tów do patrzenia w przyszłość z ufnoś-
cią: „Kroczmy ku przyszłości z wiel-
kimi pragnieniami, z niezachwianą na-
dzieją i odwagą, mając na względzie 
ogrom apostolskiej pracy, która otwie-
ra się przed nami. Niech błogosławiony 
Eugeniusz de Mazenod, nasz Założyciel 
i Ojciec, uprosi nam tę łaskę”76.
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 I. WPROWADZENIE

 1. KOŚCIÓŁ W OBLACKIEJ DUCHOWOŚCI

Gdyby ktoś domagał się definicji ob-
lata, nie wahalibyśmy się odpowiedzieć: 
„oblat jest człowiekiem Kościoła”. Od 
początku bowiem Eugeniusz de Maze-
nod ustalił stosunek między oblackim 
powołaniem a Kościołem.

„Widziałem Kościół zagrożony przez 
najokrutniejsze prześladowanie [...]. Wstą-
piłem więc do seminarium Świętego Sul-
picjusza z pragnieniem, lepiej, z bardzo 
zdecydowaną wolą poświęcenia się jak 
najbardziej absolutnie na służbę Kościoło-
wi przez sprawowanie posługi najbardziej 
użytecznej dla dusz, dla których zbawienia 
gorąco pragnąłem się poświęcić”1.

Rewolucja francuska zdziesiątkowa-
ła najlepsze elementy Kościoła; Napole-
on uwięził papieża Piusa VII w Sawonie 
i zmusił kolegium kardynałów do osied-
lenia się w Paryżu. Kilku seminarzy-
stów, do których należał Eugeniusz de 
Mazenod, oddało się na ich usługi.

„Jeszcze jako diakonowi, a następnie 
jako młodemu kapłanowi, było mi dane, 
mimo bardzo czujnego nadzoru tajnej po-
licji, poświęcić się na usługi rzymskich 
kardynałów w codziennych kontaktach”2.

Gdy pisał Regułę dla rodzącego się 
Zgromadzenia, jego pierwsza myśl była 

skierowana do Kościoła: „Kościół, wspa-
niałe dziedzictwo Zbawiciela, nabyte 
przez Niego za cenę Krwi, za dni naszych 
został okrutnie spustoszony [...]. W tej 
opłakanej sytuacji Kościół wielkim gło-
sem woła do sług swoich, którym powie-
rzył najdroższe sprawy swego Boskiego 
Oblubieńca [...]”3.

Według myśli Założyciela oblaci są 
powołani do ożywienia Kościoła, ich 
powołanie jest podobne do powołania 
Apostołów: „Na ziemi nie ma niczego 
ponad nasze powołanie. Wśród zakon-
ników jedni są powołani do takiego do-
bra, inni do innego; niektórzy są prze-
znaczeni, nawet pośrednio, do tego sa-
mego celu co my. Ale naszym głównym 
celem, powiedziałbym nawet prawie je-
dynym, jest ten sam cel, jaki postawił 
sobie Jezus Chrystus, przychodząc na 
świat, taki sam, jaki wyznaczył Apo-
stołom, których bez wątpienia nauczył 
drogi najdoskonalszej. Dlatego na-
sze skromne Stowarzyszenie nie uzna-
je innego nauczyciela niż Jezus Chry-
stus, który przemówił przez usta swe-
go Wikariusza, ani innych ojców niż 
Apostołowie”4.

Innym znakiem ścisłego związku ob-
latów z Kościołem jest pragnienie Za-
łożyciela przywrócenia poprzez Zgro-
madzenie świetności zakonów rozbitych 
przez rewolucję: „Dlatego (oblaci) będą 

KOŚCIÓŁ

SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie: I. Kościół w duchowości oblackiej; 2. Chrystus 
i Kościół; II. Duchowość w seminarium Świętego Sulpicjusza: I. Życie w Chrystusie; 
2. Granice formacji Eugeniusza de Mazenoda; 3. Kościół – Mistyczne Ciało Chrystusa; 
4. Mistyczne Ciało odkupione Krwią Chrystusa; 5. Powszechna komunia Kościoła; 
6. Papież Chrystusem na krzyżu; 7. Kościół – matka i ojciec; 8. Kościół – Lud Boży; 
8. Królewskie kapłaństwo laikatu; 9. Mateusz 18, 20. III. Kościół w Konstytucjach 
i Regułach. IV. Kapituły generalne. V. Vaticanum II: punkt zwrotny dla Zgromadzenia. 
VI. Superiorzy generalni: 1. Odnowić się ze względu na przyszłość; 2. Nowa tożsa-
mość; 3. Wcielenie charyzmatu we współczesny świat. VII. Tradycja oblacka.
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usiłowali ożywić w sobie pobożność 
i żarliwość zakonów rozbitych we Fran-
cji przez rewolucję”5.

Umiłowanie Kościoła przez obla-
ta jest jego znakiem rozpoznawczym. 
Na wielu misjach jedynie oblaci uobec-
niają Kościół, są Kościołem. Ta miłość 
jest płodna. W wielu miejscach w świe-
cie oblaci byli budowniczymi wspólnot, 
diecezji i parafii.

Powołaniem oblata jest budowanie 
Kościoła tam, gdzie on jeszcze się nie 
narodził, albo też tam, gdzie doświadcza 
trudności.

Oblat jest zatem powołany do zakła-
dania Kościoła przez przepowiadanie 
i świadectwo Ewangelii. W tym znacze-
niu można mówić, że oblaci są ludźmi 
papieża i biskupów.

Cechą rozpoznawczą oblatów jest 
umiłowanie i ewangelizacja najbied-
niejszych; ich stylem jest prostota, spo-
sobem życia – przedsiębiorczość, głów-
nym celem – powoływać do istnienia 
chrześcijańską wspólnotę i prowadzić 
do nieba tych, którzy jeszcze nie znają 
zbawczego orędzia.

Jan XXIII powie, że Eugeniusz de 
Mazenod „zasługuje na to, aby go za-
liczyć do tych, którzy dobrze się przy-
służyli ruchowi odrodzenia misyjnego 
w czasach nowożytnych. Należy on do 
tych kapłanów i do tych biskupów, któ-
rzy czuli, że w ich piersi bije serce Koś-
cioła powszechnego”6.

 2. CHRYSTUS I KOŚCIÓŁ

Jedną z charakterystycznych cech 
duchowości oblackiej jest wewnętrzne 
zjednoczenie Chrystusa z Kościołem: 
„Doświadczenie Eugeniusza de Mazeno-
da ukazuje charakterystyczny rys, który 
chcielibyśmy krótko podkreślić. Umiło-
wanie Chrystusa i umiłowanie Kościoła 
tworzą życiową moc każdego chrześcija-
nina; są to dwa bieguny przyciągania ży-
cia wszystkich świętych. Te dwie miło-

ści muszą się przejawiać w sposób mniej 
lub bardziej wyraźny. Na ogół w życiu 
świętych spotkanie z Kościołem dojrze-
wa stopniowo dopiero po spotkaniu 
Chrystusa. Mimo że nie musimy tutaj 
rozwijać tego tematu, pomyślmy o Fran-
ciszku z Asyżu, o Teresie z Avila, o Ig-
nacym Loyoli i innych. Wychodząc od 
ich spotkania z Chrystusem, Kościół 
rozkwita w nich z czasem, niekiedy mo-
zolnie, po nieporozumieniach i waha-
niach”.

„Eugeniusz de Mazenod sprawia wra-
żenie, że od początku u niego całkowi-
cie przenikały się te dwie miłości jak-
by w myśl zasady naczyń połączonych; 
gdy rośnie jego miłość do Chrystusa, roś-
nie także jego miłość do Kościoła i vice 
versa”7.

W słynnym liście pasterskim z roku 
1860, który podaje syntezę eklezjolo-
gii Eugeniusza de Mazenoda, czytamy: 
„Jakże można by było oddzielić miłość 
do Chrystusa od miłości, jaką winniśmy 
jego Kościołowi? Te dwie miłości prze-
nikają się: miłować Kościół to miłować 
Jezusa Chrystusa i na odwrót. Miłujemy 
Jezusa Chrystusa w jego Kościele, gdyż 
jest on Jego nieskalaną oblubienicą, któ-
ra zrodziła się z Jego boku otwartego na 
krzyżu [...]”8.

Zjednoczenie Chrystusa i Kościoła 
jest także obrazem zjednoczenia Chry-
stusa z naszą duszą.

„Nasz Pan Jezus Chrystus chciał 
w swym śmiertelnym życiu odtworzyć 
wszystkie przeznaczenia ludzi, których 
naturę przyjął w tajemniczym wcie-
leniu. Ten, który jest jedynym Synem 
Boga, a który stał się także synem czło-
wieczym, jak sam się nazywał, stał się 
człowiekiem w takim stanie, do jakie-
go doprowadził nas grzech – biednym, 
cierpiącym, upokorzonym, skazanym 
na śmierć. Zajął się naszą sprawą aż do 
utożsamienia się z nami, aż do przyjęcia 
z nas wszystkiego, co w Jego człowie-
czeństwie było zgodne z nieskończoną 
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doskonałością jego bóstwa, godząc się, 
jak mówi Apostoł, na znoszenie wszyst-
kich doświadczeń oprócz grzechu (Hb 
4, 15). Dzięki temu jest On oblubień-
cem swego Kościoła i naszych dusz, 
Kościół zaś Jego Mistycznym Cia-
łem, a my wszyscy, którzy zostaliśmy 
ochrzczeni w tym samym duchu (1 Kor 
12, 13), razem z Nim jesteśmy członka-
mi tego ciała (1 Kor 12, 27), które jest 
Jego Ciałem.

W tym przedziwnym zjednoczeniu 
Chrystusa i naszych dusz leży tajemni-
ca naszego uczestnictwa w Jego łasce, 
a przez łaskę w Jego chwale. Ale ponie-
waż On zjednoczył się z nami w upoko-
rzeniu, w boleściach, w całkowitej bie-
dzie naszej upadłej natury, trzeba, aby-
śmy przez wierne współdziałanie naszej 
woli łączyli się z Nim na drogach Jego 
miłosierdzia i Jego miłości po to, aby 
się podnieść z naszego upadku i abyśmy 
byli prowadzeni do Jego Ojca”9.

 II. DUCHOWOŚĆ W SEMINARIUM 
ŚWIĘTEGO SULPICJUSZA

Ścisłe zjednoczenie Chrystusa, chrześ-
cijanina i Kościoła stanowi jeden z kluczy 
do duchowości Założyciela. Zaczerpnął 
ją z kapłańskiej duchowości otrzymanej 
w seminarium Świętego Sulpicjusza.

Seminarium Świętego Sulpicjusza 
zostało założone w 1642 roku przez Jea-
na-Jacquesa Oliera, aby odpowiedzieć 
na związane z reformą kleru wymaga-
nia Soboru Trydenckiego. Duchowość 
księdza Oliera kładzie nacisk na wciele-
nie i kapłaństwo Chrystusa: „W kapła-
nie nie powinno już być ja, bo ja kapła-
nów powinno być przemienione w Jezu-
sa Chrystusa, który każe im mówić przy 
ołtarzu to jest ciało moje, jakby ciało Je-
zusa Chrystusa było ciałem kapłana”10. 
Kapłan jest tym, który przedłuża życie 
żyjącego Jezusa Chrystusa, Jezusa Chry-
stusa – głowy Kościoła11.

Przesiąknięty tą duchowością, Euge-
niusz de Mazenod rozumie, że jego umi-
łowanie Chrystusa powinno go prowa-
dzić do utożsamienia się z Nim.

„[...] pobożność nowicjuszów po-
winna przede wszystkim być skierowa-
na do najświętszej Osoby naszego god-
nego uwielbienia Zbawiciela. W czasie 
próby powinni dążyć do tego, aby zapro-
wadzić w swym sercu królestwo Jezusa 
Chrystusa po to, żeby żyć już tylko Jego 
Boskim życiem i aby mogli powiedzieć 
za świętym Pawłem: już nie ja żyję, lecz 
żyje we mnie Chrystus, vivo ego jam non 
ego itd. (Ga 2, 20)”12.

Utożsamiać się z Chrystusem to 
przeżywać swoje życie w Nim, prze-
chodzić z Nim drogę na Kalwarię, zno-
sić wszystkie doświadczenia, jakich 
On doznał na ziemi: pustynia, post, ku-
szenie, cierpienie, zmęczenie, sprzeci-
wy, z jakimi się spotykał w czasie życia 
publicznego.

„Nocą jesteśmy razem na górze, aby 
zbierać owoc Jego modlitw, a za dnia 
[...] słuchamy ze skupieniem Jego Bo-
skiego słowa i jak Maryja, Jego świę-
ta Matka, rozważamy je w naszych ser-
cach (Łk 2, 19). Nasiąkamy uczuciami 
naszego Zbawiciela, wystawiamy się na 
natchnienia Jego miłości i kształtujemy 
naszą duszę na wzór Jego duszy tak, że 
po Jego ukształtowaniu się w nas (Ga 4, 
19) będziemy do tego stopnia żyli Jego 
pokornym, pracowitym i pokutniczym 
życiem i tak będziemy podobni do Jego 
obrazu bez przerwy odnawianego na na-
szych oczach, że będzie On wobec nas 
pierworodnym z mnóstwa Jego braci 
i że po powołaniu nas będziemy uspra-
wiedliwieni, a po usprawiedliwieniu – 
obdarzeni chwałą (Rz 8, 29-30)”13.

Oblat „mógł zmartwychwstać z Je-
zusem Chrystusem tylko po śmierci 
z Nim”14. Jego konsekracja utożsamia 
go z Chrystusem, z Jego życiem, Jego 
cnotami, Jego doświadczeniami i Jego 
Ciałem, którym jest Kościół.



350KOŚCIÓŁ

 1. ŻYCIE W CHRYSTUSIE

Życie w Chrystusie, odkupienie i 
Krew Chrystusowa są trzema ściśle 
z sobą powiązanymi tematami. Ukazu-
ją one odrodzenie i włączenie człowie-
ka w Chrystusa poprzez tajemnicę zba-
wienia i przez chrzest. Chrystus swo-
ją Krwią odradza człowieka, odnawia 
go. Z krzyża rodzi się nowy człowiek, 
„nowy Adam”. Przez Krew Chrystusa 
i przez chrzest chrześcijanin zaczyna żyć 
w Chrystusie.

Eugeniusz de Mazenod obserwuje, 
osądza, pojmuje i działa, wychodząc z 
tego punktu widzenia, z wewnątrz, jak-
by z wnętrza życia Chrystusowego.

Człowiek „zjednoczony z Jezusem 
Chrystusem, zmierzający przez Niego 
do swego celu, jakim jest Bóg, czerpią-
cy światło z Jego światła i żyjący Jego 
życiem, już umocniony samym Jezu-
sem Chrystusem [...] pracowałby ciągle, 
aby przez wewnętrzny wzrost bardziej 
wznieść się ponad własną naturę aż do 
stanu człowieka doskonałego i na miarę 
wielkości pełni Jezusa Chrystusa”15.

To zjednoczenie ludzi z Chrystusem16 
stanowi przedmiot jego nauczania jako 
biskupa i jako Założyciela: „Moje dro-
gie dzieci, [...] czuję obecność was 
wszystkich, i to takich, jakimi jesteście, 
i tak chętnie zajmuję się wami przed Bo-
giem! To tam umawiam się z wami na 
spotkanie. Mówcie o mnie często do 
tego wspólnego Ojca, który ze swym 
Boskim Synem, naszym Panem Jezusem 
Chrystusem stanowi centrum wszyst-
kich naszych serc; kochajmy Go i wciąż 
coraz bardziej kochajmy w Nim siebie 
nawzajem”17.

Również ojciec Léo Deschâtelets 
nalegał na tę rzeczywistość: „Prze-
de wszystkim oblat jest konsekrowa-
ny. To streszcza myśl biskupa de Ma-
zenoda. Oblat jest związany z Panem, 
z Chrystusem, z Jezusem, Synem Bo-
żym. Słowo wcielone jest całe w życiu 

oblata, a oblat za wszelką cenę usiłu-
je, w pewnym sensie, przeżywać Jezu-
sa we wszystkim i na wszelkie sposo-
by. To dla mnie jest istotne. Łaska ob-
lata polega na tym, że powinien być 
więźniem miłości Chrystusa, zupełnie 
tak jak święty Paweł. Powinien powie-
dzieć: dla mnie żyć to Chrystus. Jeśli 
to się zrozumiało, zrozumiało się, kim 
jest oblat. Oblat kocha Chrystusa, po-
zwala się całkowicie opanować przez 
Niego: taka jest jego szczególna łaska. 
Ona stanowi część jego charyzmatu. Je-
śli w głębi serca nie mam tej miłości, 
jeśli ta miłość Chrystusa nie zawładnęła 
mną całkowicie, nie jestem takim obla-
tem, jakiego chciał Założyciel i jak go 
ukazywała żywa tradycja”18.

Ten związek z Chrystusem jest fun-
damentem „wewnętrznego zamku” Eu-
geniusza de Mazenoda. Mimo ograni-
czeń i ubóstwa eklezjologii w jego cza-
sach, obserwuje on Kościół, wychodząc 
z „życia Chrystusa”, i rozważa go jako 
Mistyczne Ciało Chrystusa, Oblubieni-
cę, Matkę i odrodzoną ludzkość.

 2. GRANICE FORMACJI EUGENIUSZA 
DE MAZENODA

Ówczesną teologię cechowały galli-
kanizm i jansenizm. Nauczanie semina-
ryjne miało charakter prowizoryczny19. 
Jedynymi źródłami duchowymi godny-
mi pogłębionej refleksji były teologia
Bossueta i duchowość księdza Oliera20. 
W wykładach seminaryjnych nie było 
historii Kościoła. Eklezjologii uczył 
ksiądz Boyer. Ten gallikański profesor, 
uległy wobec władzy Napoleona, otwar-
cie głosił tezę o wyższości soboru nad 
papieżem. Władza papieża – według 
niego – jest nadużyciem, a jego autory-
tet podlega autorytetowi Kościoła po-
wszechnego.

Z drugiej strony, nawet podręczni-
ki zatwierdzone później przez Założy-
ciela nie będą bogatsze. Dowodem tego 
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jest podręcznik, jaki Eugeniusz de Ma-
zenod, biskup Marsylii, zatwierdził jako 
podręcznik seminaryjny. Na dwieście 
siedemdziesiąt siedem stron szesnaście 
mówi o ustanowieniu Kościoła, pięć-
dziesiąt cztery o jego cechach charakte-
rystycznych, a dwieście siedem omawia 
kwestie z prawa kanonicznego.

Bogactwo myśli i duchowości Zało-
życiela jest oczywiście owocem jego do-
świadczenia i jego intuicji. Eugeniusz de 
Mazenod był katolikiem praktykującym, 
przyzwyczajonym do lektury duchowej 
i do stałego studium oraz zapoznanym 
z apologią21. Poza tym wydaje mi się, 
że warto podkreślić, iż ówczesna szlach-
ta, a Eugeniusz do niej należał, nie pra-
cowała. Miłośnikowi lektury, jakim był 
Eugeniusz, nie było więc trudno zdobyć 
szerokie wykształcenie.

 3. KOŚCIÓŁ – MISTYCZNE CIAŁO 
CHRYSTUSA

Rzeczywistość Kościoła jako Ciała 
Mistycznego Eugeniusz odkrywa przed 
wstąpieniem do seminarium. Jego duch 
dochodzi do myśli, aby być „członkiem 
tej wielkiej rodziny, której sam Bóg jest 
głową”22.

W 1808 roku Eugeniusz postana-
wia wstąpić do seminarium Świętego 
Sulpicjusza. Ma wtedy już dwadzieścia 
sześć lat. Gotów do męczeństwa, przy-
nosi z sobą świeckie ubrania; przewidu-
je bowiem, że prześladowanie Kościoła, 
dzieło Napoleona, stanie się okrutniej-
sze. W cierpiącym Kościele Eugeniusz 
rozważa cierpienia Ciała samego Chry-
stusa.

„Zrodzony z Krwi Boga umierają-
cego na krzyżu, (Kościół) będzie ist-
niał zgodnie ze swym początkiem i za-
wsze, pod purpurą jak w więzieniu, bę-
dzie nosił bolesny krzyż, na którym za-
wisło zbawienie świata. Nierozłącznie 
zjednoczony z Jezusem Chrystusem 
spotwarzanym, prześladowanym, potę-

pionym przez niewdzięczników, których 
chciał zbawić, aż do końca wieków bę-
dzie ustawicznie kroczył drogą cierpień 
i w niewymownym zjednoczeniu, które 
piekło drżące z wściekłości bez ustan-
ku będzie usiłowało zakłócić; jak jego 
Boski Oblubieniec, który jest także jego 
wiecznym wzorem, Kościół zawsze bę-
dzie musiał walczyć z wszelkimi błęda-
mi i z wszystkimi sprzysiężonymi żą-
dzami oraz bronić nigdy nie przedaw-
nionych praw Bożych, które dotyczą 
prawdy i sprawiedliwości”23.

W 1809 roku Eugeniuszowi powie-
rzono katechizację w parafii Świętego
Sulpicjusza. Między innymi pisze on ka-
techezę o świętych obcowaniu i o Koś-
ciele – Mistycznym Ciele. Émilien La-
mirande sądzi, że jest ona „wyrazem już 
dojrzałej, a zwłaszcza głęboko przeżytej 
myśli”24.

Dziś dziwi nas język tego młodego 
seminarzysty, który mówi o Kościele 
z dużym polotem.

„Jeżeli uważaliście na wcześniej-
szych katechezach, to zapewne zapa-
miętaliście, że Kościół jest ciałem złożo-
nym z wielu członków podzielonych na 
trzy kategorie, które nazwaliśmy Koś-
ciołem triumfującym, Kościołem cier-
piącym i Kościołem walczącym. Mię-
dzy tymi trzema kategoriami panuje naj-
ściślejsze zjednoczenie, ponieważ – jak 
mówiliśmy – tworzą one tylko jedno 
i to samo ciało, którego głową jest Jezus 
Chrystus, tak że prawdą jest, iż wszy-
scy oni są członkami Mistycznego Cia-
ła Jezusa Chrystusa i członkami Jezusa 
Chrystusa”25.

W liście pasterskim z 24 lutego 
1847 roku biskup de Mazenod ukazu-
je, jak w każdej wspólnocie lokalnej, 
w każdym regionie na ziemi, przeja-
wia się całe Mistyczne Ciało. Wchodząc 
w różne kultury, Kościół pozostaje jeden 
w Chrystusie: „Pouczajmy tych, którzy 
tego nie wiedzą, że we wszystkich re-
gionach świata Kościół katolicki tworzy 
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tylko jedno niepodzielne Ciało, którego 
głową jest Jezus Chrystus, a którego my 
jesteśmy członkami; pouczajmy ich, że 
nikt z tych członków nie może tak cier-
pieć, żebyśmy nie widzieli samego Je-
zusa Chrystusa w swych cierpiących 
członkach, żeby ktokolwiek z przenik-
niętych Jego duchem miłości nie mógł 
powiedzieć jak święty Paweł: »Któż od-
czuwa słabość, bym i ja nie czuł się sła-
bym?« (2 Kor 11, 29) Dlaczegóż więc 
mielibyście odróżniać w Kościele katoli-
ckim jeden naród od drugiego? »Nie ma 
już różnicy między Żydem a Grekiem – 
mówi Apostoł. – Jeden jest bowiem Pan 
wszystkich. On to rozdziela swe boga-
ctwa wszystkim, którzy Go wzywają« 
(Rz 10, 12). »Wszyscy [...] przyoble-
kliście się w Jezusa Chrystusa – mówi 
gdzie indziej zdecydowanie ten sam 
Apostoł. – Nie ma już Żyda ani Greka 
[...], nie ma już człowieka wolnego [...]. 
Wszyscy bowiem jesteście kimś jednym 
w Chrystusie Jezusie« (Ga 3, 28)”26.

Określenie Mistyczne Ciało, którego 
często używa Eugeniusz de Mazenod, 
rzadko występuje u księdza Oliera, a ni-
gdy u Bossueta. Eugeniusz jednak czy-
tał Fénélona i Suareza, którzy poprawnie 
posługiwali się tym wyrażeniem27.

Eugeniusz przeżywa tę rzeczywi-
stość tak intensywnie, że przekazuje ją 
Zgromadzeniu: „Niezależnie od tego, 
jak daleko bylibyście od centrum Zgro-
madzenia, pamiętajcie, że powinniście 
żyć życiem rodziny, której cząstkę sta-
nowicie. Na krańcach Ziemi, gdzie prze-
bywacie, przyjemnie jest pomyśleć, że 
żyjecie tym samym życiem i w ścisłej 
łączności z waszymi braćmi rozproszo-
nymi po całym globie”28.

„Wszyscy jesteśmy członkami tego 
samego Ciała, które, jeśli trzeba, każdy 
wspomaga swoimi wysiłkami i ofiara-
mi dla jego dobra i dla rozwoju wszyst-
kich jego władz. Nie wiem, po co wam 
przypominam o tych rzeczach; doskona-
le znam dobrego ducha, który was oży-

wia, ale cieszę się rozmową z wami o na-
szych wspólnych sprawach”29.

„Kiedy doręczono mi (list Ojca), Ojca 
konsekracja już się dokonała i Ojciec już 
w pełni należał do naszych członków, to 
znaczy, że Ojciec stanowił już cząstkę 
Ciała, które ma Maryję za Matkę [...]”30.

 4. MISTYCZNE CIAŁO ODKUPIONE 
KRWIĄ CHRYSTUSA

„Tam (na krzyżu) Bóg-Człowiek 
modli się i umiera. Przez modlitwę i przez 
śmierć w pełni czyni zadość wszystkim 
najściślejszym wymaganiom sprawied-
liwości i sprowadza najobfitszy wylew
miłosierdzia. Przez łaskę, która spływa 
z krzyża, człowiek, podniesiony aż do 
Boga i stanowiący z Nim jedno, modli się 
z Bogiem i dodaje do swej modlitwy za-
sługę Bożej śmierci. Tak, to Krew Baran-
ka bez skazy woła do Pana, aby uprosić 
łaskę. Jakże nie miałaby być wysłucha-
na? Ta Krew, rozlana dla zbawienia świa-
ta, przenika nasze serca i daje im moc 
wznoszenia z głębi ich nędzy wszech-
mocnego wołania, które rozlega się aż 
w samym sercu Bożym”31.

Za czasów Założyciela w teologii ży-
cia wewnętrznego Krew Chrystusa, któ-
ra symbolizuje odkupieńczą mękę Chry-
stusa, była tematem z tysiącem odcieni. 
Krew jest łaską, która przenika wszel-
ką rzeczywistość celem odtworzenia jej 
i odnowienia w oczach Bożych. Krew 
Chrystusa daje odkupienie, uwalnia od 
śmierci, tworzy nowe stosunki między 
chrześcijanami.

„To zjednoczenie ludzi z Jezusem 
Chrystusem dokonało się na Kalwarii 
wtedy, gdy wypłynęła Boska Krew dla 
zbawienia i gdy przez mękę i śmierć 
Zbawiciela została im wysłużona ła-
ska... Kościół jest więc ceną Krwi Jezu-
sa Chrystusa [...]”32.

Krew jest plastycznym obrazem, 
który przypomina wiele aspektów Od-
kupienia oraz zjednoczenie zbawionych 
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w Chrystusie. Wszyscy oni są braćmi w 
sposób najdoskonalszy, bo wszyscy są 
z tej samej Krwi, a ta Krew jest Krwią 
Boga. Ta godna uwielbienia Krew, 
w której ludzie zostali odrodzeni, płynie 
– aby tak rzec – w ich duszach; wciela 
się nawet w nich, stając się prawdziwie 
ich napojem, podczas gdy Ciało Jezusa 
Chrystusa staje się prawdziwie ich po-
karmem (Jn 6, 56) w Komunii Świętej. 
Jest między nimi wspólnota dóbr ducho-
wych i święta solidarność zasług, któ-
ra jednak u nikogo nie powoduje utraty 
praw, jakie nabył”33.

Émilien Lamirande słusznie twier-
dzi, że mamy tu do czynienia z głównym 
tematem doktryny duchowej biskupa de 
Mazenoda34.

 5. POWSZECHNA KOMUNIA KOŚCIOŁA

Teologia i duszpasterstwo po So-
borze Watykańskim II ukazały przede 
wszystkim lokalny i zalążkowy wymiar 
Kościoła. Sobór spowodował w Koście-
le rewolucję, wyjaśniając – być może 
ze szkodą dla tajemnicy – rolę małych 
wspólnot, laikatu, stosunek Kościoła do 
świata, jego „inkulturację”, jego zaanga-
żowanie w budowę Królestwa Bożego i 
inne zagadnienia.

Ważne jest usytuowanie Eugeniusza 
de Mazenoda w jego epoce. Nawet je-
śli pewne aspekty jego eklezjologii za-
powiadają już Kościół dzisiejszy, nie 
ma żadnej wątpliwości, że jego słowni-
ctwo, myśl i duchowość należą do jego 
czasów. W Kościele zwraca on uwagę 
przede wszystkim na aspekt tajemni-
cy: nierozłączne zjednoczenie Kościoła 
z Chrystusem, Odkupienie tajemniczo 
przekazane wszystkim wiernym, zjed-
noczenie w Chrystusie żyjących i świę-
tych w niebie, powszechna jedność wie-
rzących, uczestnictwo w tajemnicach 
Chrystusowych.

Trzeba w każdym razie zaznaczyć, że 
jeden z podstawowych aspektów ducho-

wości Eugeniusza de Mazenoda, jakim 
jest świętych obcowanie, w jego czasach 
był zapomniany; indywidualistycznej 
mentalności, jaka była także owocem 
„humanistycznej” rewolucji francuskiej, 
przeciwstawia on wspólnotowy wymiar 
życia i wiary35.

„To zjednoczenie, jakie istnieje mię-
dzy wszystkimi członkami Kościo-
ła, nazywa się świętych obcowaniem 
(communio). [...] Communio jest sło-
wem łacińskim, które znaczy to samo 
co więź, społeczność, łączność, zjedno-
czenie. Znaczy to, że samym tym sło-
wem wyrażamy coś, co należy do wie-
lu osób. Można by to porównać do ja-
kiegoś pola, które należałoby do miasta 
Paryża, na którym wszyscy mieszkańcy 
tego miasta mogliby kosić, żąć, zbierać 
winogrona, przy czym każdy robiłby to 
dla wszystkich. To porównanie jest bar-
dzo trafne, bo sam nasz Pan często po-
równywał  Kościół do roli. Wszelkie 
dobre nasienie, jakie tam się sieje, to 
znaczy wszystkie dobre uczynki, jakie 
spełnia członek prawdziwego Kościo-
ła, i wszystkie dobre skutki, jakie z tego 
wynikają, należą nie tylko do wykonaw-
cy tych dzieł, lecz do ogółu wszystkich 
wiernych. Każdy członek Kościoła jest 
jakby wspólnym kapitałem. Nikt nie 
może powiedzieć: to należy do mnie, 
tamto do ciebie, lecz wszystko jest 
wspólne i każda jednostka ma prawo do 
dobra spełnianego przez wszystkich in-
nych. Oto, co nazywa się świętych ob-
cowaniem (communio)”36.

Eugeniusz zwraca się w ten sposób 
do katechizowanych uczniów. Wystar-
cza mu wyciągnięcie kilku logicznych 
wniosków, aby – oprócz doktryny du-
chowej – sformułować doktrynę ludzką, 
psychologiczną, społeczną i politycz-
ną, po prostu rewolucyjną: rewolucja 
wspólnoty dóbr.

Świętych obcowanie zbawia zarów-
no wspólnotę, jak i osobę. Obydwa te 
elementy są dla niego istotne.



354KOŚCIÓŁ

„Kropla Krwi Jezusa Chrystusa, łza 
z jego oczu wystarczyłaby, by zbawić 
świat. Poza tym święci oddawali się po-
kutom i składali zadośćuczynienia, któ-
rych nie musieli spełniać ze względu na 
siebie. Ale nic nie zginęło z tego nad-
miaru zasług. Kościół zebrał te skar-
by i dzięki szczęśliwej solidarności po-
zwala w nich uczestniczyć tym, którym 
one nie przysługują jako własność. Ci, 
którzy je zdobyli, są za to niewątpliwie 
wyniesieni do chwały, ale ich chwała 
wzrasta jeszcze przez to, że ich dobra 
stają się dla nas wspólnymi i że dzię-
ki temu nieskończona miłość Boga oraz 
miłość świętych triumfują na naszą 
korzyść”37.

„Świętych obcowanie, jeden z ar-
tykułów Symbolu, polega na uczestni-
ctwie wszystkich wiernych w tych sa-
mych dobrach duchowych i w tych sa-
mych zasługach przechodzących z jed-
nych na drugich. Jest to rodzaj wspólno-
ty dóbr w porządku łaski. Choć więzy, 
które ją tworzą, nie są widzialne i choć 
sięgają wszędzie, nawet poza granice 
tego świata, to jednak można znaleźć 
żywy i wzruszający obraz posiadania 
tych samych dóbr i tej tajemniczej jed-
ności wszystkich dzieci Bożych w ich 
zgromadzeniu u stóp ołtarzy, gdy wspól-
nym głosem śpiewają te same hymny po-
chwalne, wznosząc do nieba te same ży-
czenia i uczestnicząc jednocześnie w tej 
samej ofierze. Jak w pierwotnym Koś-
ciele miano jedno serce i jednego ducha, 
wszyscy oni mają tę samą świadomość, 
to samo słowo i ten sam głos”38.

Wielkie wspólne dobro chrześcijan 
to Krew Chrystusa, to Duch Święty.

„Wspólną mamy nie tylko krew tego 
samego braterstwa ludzkiego, lecz tak-
że Krew naszego Odkupiciela, w której 
wszyscy uczestniczymy przez tę samą 
łaskę i te same sakramenty. Pouczaj-
my tych, którzy tego nie wiedzą, że we 
wszystkich regionach świata Kościół ka-
tolicki tworzy tylko jedno niepodzielne 

ciało, którego Jezus Chrystus jest Gło-
wą i którego my jesteśmy członkami. 
Pouczajmy ich, że nikt z członków nie 
może tak cierpieć, żebyśmy nie widzie-
li samego Jezusa Chrystusa w Jego cier-
piących członkach. Mówcie im, że nikt 
z tych, których przenika Jego duch miło-
ści, nie mógłby nie powiedzieć za świę-
tym Pawłem: »Któż odczuwa słabość, 
bym i ja nie czuł się słabym?« (2 Kor 11, 
29) Dlaczegóż więc mielibyście odróż-
niać w Kościele katolickim jeden naród 
od drugiego? »Nie ma już – mówi Apo-
stoł – różnicy między Żydem a Grekiem. 
Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On 
to rozdziela swe bogactwa wszystkim, 
którzy Go wzywają« (Rz 10, 12)”39.

Już jako młodzieniec Eugeniusz rea-
gował na kazanie pewnego kapłana wy-
chwalającego zwycięstwo armii francu-
skich: „W świątyni naszego Boga, któ-
ry jest także Bogiem Włocha, Austriaka 
i Prusaka, wszyscy są naszymi braćmi, 
których stanowczo nakazano nam ko-
chać jako tych, co są dziećmi tego same-
go Ojca, przed którym według Apostoła 
nie ma żadnego wyjątku ani wśród osób, 
ani wśród narodów, jeśli tylko wyznaje 
się tę samą wiarę”40.

Ducha świętych obcowania Euge-
niusz przekazuje Zgromadzeniu i obla-
tom w ich wspólnym życiu.

„Cieszmy się więc każdym dobrem 
dokonywanym przez naszych człon-
ków w czterech stronach świata. U nas 
wszystko jest solidarne. Każdy pracu-
je dla wszystkich, a wszyscy dla każde-
go. O, piękne, wzruszające obcowanie 
świętych!”41.

Mówiąc o czterech pierwszych zmar-
łych oblatach, Założyciel powraca do po-
jęcia komunii między żywymi i zmarły-
mi, którą jako katecheta z seminarium 
Świętego Sulpicjusza tłumaczył dzie-
ciom: „Jesteśmy z nimi związani więza-
mi szczególnej miłości, są nadal naszymi 
braćmi, a my – ich; mieszkają w naszym 
macierzystym domu, w naszym głównym 
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mieście; ich modlitwy, miłość, jaką ży-
wią do nas, sprowadzą nas pewnego dnia 
do nich po to, abyśmy mieszkali z nimi 
w miejscu naszego odpoczynku. Sądzę, 
że nasza wspólnota w niebie musi się 
znajdować bardzo blisko naszej Patronki; 
widzę ich obok Maryi Niepokalanej, a za-
tem w pobliżu naszego Pana Jezusa Chry-
stusa, za którym podążali na ziemi i któ-
rego z rozkoszą kontemplują”42.

Nawet Eucharystia jest postrzega-
na w świetle świętych obcowania: „Nie 
uwierzyłbyś, jak bardzo troszczę się 
przed Bogiem o naszych drogich mi-
sjonarzy znad Czerwonej Rzeki. Tyl-
ko w ten sposób mogę się do nich zbli-
żyć. Tam, w obecności Jezusa Chrystu-
sa, przed Najświętszym Sakramentem, 
wydaje mi się, że Was widzę i dotykam. 
Zapewne i Wy często jesteście w Jego 
obecności. Wtedy właśnie spotykamy 
się w tym żywym centrum, które służy 
nam za środek łączności”43.

Głęboko przeniknięty tajemnicą 
Chrystusa i Kościoła Eugeniusz de Ma-
zenod rozważa wszystko w tym świet-
le, uważając za straconego albo za ska-
zanego na zatracenie tego, kto w nią nie 
wchodzi.

Kościół wówczas jeszcze nie zgłę-
bił rzeczywistości świata, czego konse-
kwencją było ważne zapomnienie tego, 
że łaska chodzi własną drogą oraz że 
Bóg jest obecny i działa w sercu każde-
go człowieka.

Sobór Watykański II uwolnił Koś-
ciół od tej bariery, która oddzielała go od 
świata. Jedną z konsekwencji tego była 
zmiana słownictwa kościelnego. Nie ma 
w nim już słów poganie i niewierni, lecz 
przeciwnie, można tam znaleźć ludzi do-
brej woli.

Nie doszlibyśmy jednak do bogactwa 
dzisiejszej eklezjologii bez prekursorów 
z ubiegłego i z pierwszej połowy nasze-
go wieku. Rosmini, Newman i Congar 
to tylko niektórzy z tysięcy tych, którzy 
wyprzedzili Vaticanum II.

Z odrobiną pokory, ale i dumy moż-
na powiedzieć, że oblaci też wnie-
śli w to swój skromny wkład; Euge-
niusz de Mazenod jest jednym z nich. 
W świecie, w którym Kościołowi gro-
ził podział na Kościoły narodowe, Eu-
geniusz nalegał na jego powszechność. 
Dziś w świecie, który ogólnie się upo-
wszechnia, pilną sprawą jest docenie-
nie wcielenia Kościoła w różne kultury. 
W ten sposób odpowiemy na niebezpie-
czeństwo utraty przez ludy własnej toż-
samości i kultury.

 6. PAPIEŻ CHRYSTUSEM NA KRZYŻU

Wierność Założyciela katedrze Pio-
trowej jest kolejnym filarem duchowo-
ści oblackiej44. W papieżu chrześcija-
nie czczą Chrystusa w Jego żarliwości 
dla Kościoła i dla ludzi45. Papież odna-
wia miłosierną obecność Chrystusa na 
ziemi46, prowadzi lud Nowego Przymie-
rza, ożywia wiarę, pobudza do wytrwa-
łości w ucisku, głosi pokój, ujmuje się za 
zwyciężonymi, ochrania uciśnionych47.

Żyjąc w dobie prześladowania pa-
piestwa, na kilka lat przed końcem 
jego doczesnej władzy, ale na początku 
złotego wieku Kościoła, który szczyt 
osiągnie na Soborze Watykańskim II, 
Eugeniusz de Mazenod wychwala wiel-
kość papiestwa, porównując je z wielki-
mi prorokami biblijnymi: „Jeśli jest on 
Aaronem w namiocie Boga żywego, to 
jest także Mojżeszem na czele plemion 
Izraela. Jeżeli przez pokojowe króle-
stwo jest Salomonem, którego mądrości 
uczy, to przez waleczne życie jest także 
Dawidem, przeciw któremu wzburzyły 
się narody, a ludy uknuły daremne za-
mysły (Ps 2, 1). Powiedzmy lepiej, jako 
prawdziwy pomazaniec Pański, jest Je-
zusem Chrystusem na krzyżu, ofiarą za
grzechy ludzi, których zbawia za cenę 
swego poświęcenia. W taki właśnie 
sposób uczeń nie przewyższa nauczy-
ciela (Łk 6, 40), a Wikariusz Boskie-
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go Zbawiciela odtwarza Tego, którego 
reprezentuje”48.

Eugeniuszowi de Mazenodowi nie 
chodzi o chłodną doktrynę, lecz o opis 
ojca, który ma rysy Chrystusa i serce po-
dobne do Jego serca.

„Wybrany przez niebiosa, aby repre-
zentować na całej ziemi Najwyższego 
Pasterza dusz, widzi, jak Kościół walczą-
cy musi bez przerwy znosić straszne ata-
ki i prowadzić ciężkie walki. Odczuwa 
wszystkie utrapienia oblubienicy Jezusa 
Chrystusa. W jego serce trafiają wszyst-
kie ciosy skierowane przeciw niej i jest 
ono rozdzierane wszystkimi ranami, ja-
kich ona doznaje. Pod tiarą Kapłana- 
-Króla jego głowa nosi cierniową koronę 
Boskiego Zbawiciela. Dlatego podobnie 
jak Jezus Chrystus z wysokości krzyża, 
Jego Wikariusz z wysokości tronu Księ-
cia Apostołów woła w świecie wielkim 
głosem”49

 7. KOŚCIÓŁ – MATKA I OJCIEC

Z wszystkich obrazów, jakimi posłu-
guje się Założyciel przy określaniu Koś-
cioła, najbardziej sugestywny jest obraz 
Kościoła – matki. Obraz ten jest uboga-
cany niezmierną ilością odcieni.

„Nowa Ewa, przeznaczona do zmiaż-
dżenia głowy tego obrzydliwego węża, 
jest jednocześnie doskonałą i wznio-
słą rzeczywistością oraz figurą Kościo-
ła, matki wszystkich chrześcijan, tak jak 
Najświętsza Dziewica jest Matką Jezu-
sa Chrystusa, a przez adopcję także Mat-
ką wszystkich chrześcijan, którzy tworzą 
z Nim jedną całość [...]. Czuwa on nad 
nimi z nieustanną troską od kołyski aż 
po grób, aby ich ustrzec przed wszelkimi 
niebezpieczeństwami, prowadzić w dro-
dze, podnosić z upadku, pocieszać w utra-
pieniach, umacniać w słabościach, oświe-
cać w niewiedzy i w niepewnościach oraz 
podtrzymywać w walkach przeciw nie-
przyjacielowi ich zbawienia. Tej pomocy, 
tego światła i tej mocy udziela im przez 

słowo prawdy i przez sakramenty, a jed-
nocześnie czyni ich uczestnikami wszyst-
kich bogactw duchowych, jakie Boski 
Oblubieniec powierzył mu w depozycie 
i do rozdzielania”50.

Sformułowania, jakich używał Za-
łożyciel, nie urzekają pod względem li-
terackim. Nigdy nie zajmie on ważnego 
miejsca w literaturze francuskiej, ale nie 
można mu odmówić zdolności uchwyce-
nia głębi wiary i zastosowania jej w ży-
ciu.

W Zgromadzeniu aż do końca był on 
ojcem i matką oblatów rozrzuconych po 
świecie: „Wiesz, mój najdroższy Synu, 
że moją wielką niedoskonałością jest na-
miętna miłość do dzieci, którymi dobry 
Bóg mnie obdarzył. Nie ma miłości mat-
czynej, która by się w niej nie mieściła. 
Doskonałością byłaby niewrażliwość na 
większą lub mniejszą wzajemność mo-
ich dzieci na tę macierzyńską miłość. 
Przez to grzeszę”51.

„Widziałem wiele zgromadzeń za-
konnych. Jestem w bardzo zażyłym kon-
takcie z żyjącymi jak najściślej według 
reguł. Otóż oprócz cnót poznałem u nich 
wielkiego ducha wspólnotowego. Ni-
gdzie jednak w stosunkach między nimi 
nie spotkałem tej więcej niż ojcowskiej 
miłości, jaką ma głowa do członków ro-
dziny, ani tej serdecznej łączności człon-
ków z ich głową, które tworzą między 
nami prawdziwie rodzinną więź ojca 
z synem i syna z ojcem. Zawsze dzię-
kowałem Bogu za to jak za szczególny 
dar, jakiego raczył mi udzielić, bo dał mi 
moc serca, jakim jest właściwa mi wy-
lewność miłości, która rozciąga się na 
każdego z nich bez szkody dla innych, 
tak jak to jest – że się ośmielę tak powie-
dzieć – z miłością Boga do ludzi”52.

Pogląd ten nie jest zarozumiały, lecz 
raczej charakterystyczny dla Założycie-
la, który daje życie nowemu charyzma-
towi tak, jak każdy misjonarz daje życie 
Kościołowi poprzez Bożą łaskę i przez 
Słowo.
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 8. KOŚCIÓŁ – LUD BOŻY

Głównym obrazem Kościoła przypo-
mnianym przez Sobór Watykański II jest 
obraz Ludu Bożego. To biblijne określe-
nie ukazuje wspólnotowy i ludzki wy-
miar Kościoła, jego trudną drogę, piel-
grzymowanie poprzez historię, więź ze 
światem, jedność w chrzcie i służebny 
charakter.

Gdy Eugeniusz de Mazenod mówi 
o Kościele jako Ludzie Bożym, chce 
podkreślić jego powszechność, trans-
cendencję i Boskie pochodzenie: „Sło-
wo Boże ożywiło wszystkie te kości; 
otrzymały one ducha i życie i oto po-
nownie stały się plemieniem wybra-
nym, narodem świętym, ludem odku-
pionym (1 P 2, 9). Po codziennym na-
uczaniu prawdy i po wyznaniu swo-
ich błędów ten lud odnowił przymierze 
z Panem i teraz przychodzi spożywać 
Baranka bez zmazy i żywić się Chlebem 
nieśmiertelności”53.

 9. KRÓLEWSKIE KAPŁAŃSTWO LAIKATU

Królewskie kapłaństwo laikatu było 
jednym z punktów spornych w teolo-
gii, ponieważ protestanci uczynili z nie-
go swój ulubiony temat: Pismo Świę-
te mówi tylko o powszechnym kapłań-
stwie wiernych. Kościół katolicki usto-
sunkował się do tego stanowiska na So-
borze Trydenckim, a „niewiedza“ o po-
wszechnym kapłaństwie wiernych prze-
trwa aż do Vaticanum II. Czy jednak 
różnica istniejąca między myślą Zało-
życiela a współczesną jest tak wyraź-
na? Nie! W obszernym opisie tajemni-
cy Kościoła, jaki Eugeniusz de Maze-
nod kreśli nadzwyczaj szeroko i z nie-
zwykłym bogactwem, znajdujemy róż-
ne elementy nowej eklezjologii Vatica-
num II. Mimo ograniczeń historycznych 
i kulturowych był on promotorem sto-
warzyszeń osób świeckich, powszech-
nego kapłaństwa wiernych i ich bardziej 

bezpośredniego uczestnictwa w działal-
ności Kościoła.

Obecność osób świeckich w obla-
ckim duchu nie jest więc przypadkowa; 
stanowi raczej część charyzmatu. Obla-
ci współpracują ze świeckimi, wspiera-
ją ich obecność w świecie i przyczynia-
ją się do rozwoju działalności, wspól-
not, ruchów oraz posług osób świe-
ckich. Wśród nich naturalnie uprzywi-
lejowane stanowisko zajmują ubodzy: 
„Ubodzy Jezusa Chrystusa, udręczeni, 
nieszczęśliwi, cierpiący, chorzy, okryci 
wrzodami... wy wszyscy, których nędza 
przygniata. Bracia moi! Drodzy bracia 
moi! Moi czcigodni bracia! Posłuchaj-
cie mnie.

Jesteście dziećmi Bożymi, braćmi Je-
zusa Chrystusa, dziedzicami Jego wiecz-
nego Królestwa, umiłowaną cząstką Jego 
dziedzictwa. Wy jesteście – jak mówi 
święty Piotr – narodem świętym, jeste-
ście królami, jesteście kapłanami, w pew-
nym sensie jesteście bogami: Dii estis et 
filii Excelsi omnes.

Znacie teraz swoją godność jako 
chrześcijan, dzieci Bożych, braci i współ-
dziedziców Jezusa Chrystusa, narodu 
świętego, wybranej cząstki dziedzictwa 
Pańskiego, przeznaczonych do wieczne-
go królowania w niebie, królów, kapła-
nów. Słowem – aby się posłużyć wyra-
żeniem uświęconym przez nasze pisma 
– mogliście porównać te wzniosłe prze-
znaczenia z tym, co obiecuje wam świat, 
ten tyran, który patrząc na was jak na po-
niżonych, poza biedą płaci wam pogardą 
za pożyteczne usługi, jakich nie przesta-
jecie mu oddawać, może ze szkodą dla 
waszych dusz”54.

Konsekwentnie Założyciel wystą-
pił z inicjatywą czynniejszego uczest-
nictwa świeckich w liturgii: „W czasie 
sumy obecni nie są zwykłymi słuchacza-
mi, ale włączeni we wszystko, bez prze-
rwy uroczyście zapewniają o swej peł-
nej zgodzie z tym, co dokonuje się na oł-
tarzu. To współdziałanie zgromadzenia 
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nie jest zarezerwowane dla kleru, lecz 
przysługuje każdemu wiernemu obecne-
mu w świętym miejscu”55.

Jego ocena rzeczywistości ziem-
skich, które mają za cel budowanie Kró-
lestwa Bożego, również wypływa z tej 
intuicji. To właśnie wyraża w przemó-
wieniu o znaczeniu kolei: „Nie sądź-
my, panowie, że on (Kościół) chce tyl-
ko przydać nowe udogodnienia do ma-
terialnego istnienia ludów; nie, on chce 
je zbliżyć, może zmieszać je w porządku 
materialnym, aby je zjednoczyć w po-
rządku moralnym. Mnożąc, przyśpiesza-
jąc wzajemne związki, mnoży się, przy-
śpiesza się dążenie ku tajemniczej jed-
ności wszystkich dzieci ludzkiej rodzi-
ny w tym samym Bogu, tej samej wierze 
i tym samym chrzcie”56.

W przemówieniu do członków Izby 
Handlowej w Marsylii powie: „Lecz 
Kościół, który tu przychodzi przedsta-
wić wam prawa Boże i obowiązki su-
mienia, z pewnością nie jest obojęt-
ny na działalność handlową w naszym 
mieście. Jeśli handel rozwija związ-
ki między ludami, jeśli przyczynia się 
do tego, że cywilizacja dochodzi aż do 
najdalszych stron, to przede wszyst-
kim dlatego, że kroczy zgodnie z wia-
rą, która łączy  wszystkie ludy w jed-
ną rodzinę i która przyczyniła się do 
cywilizacji wielkiej części świata. Ku-
piec i żeglarz są pomocnikami misjo-
narza.

Wasze żagle i wasza para służą jed-
nocześnie Ewangelii i waszym intere-
som materialnym. W planach Opatrz-
ności rozszerzanie naszych stosunków 
handlowych wiąże się z ekspansją Kró-
lestwa Bożego. A jeśli w naszych cza-
sach przez nowoczesne wynalazki Bóg 
przyczynia się do nieznanego wcześniej 
rozwoju tych stosunków, to dlatego, że 
chce coraz bardziej rozszerzyć ducho-
we panowanie Kościoła na wszyst-
kie wyspy i na wszystkie kontynenty. 
Niewątpliwie taki jest powód podzi-

wianego przez nas postępu w różnych 
planach, które bez wyjątku powstały 
z myślą o wybranych”57.

 10. MATEUSZ 18, 20

Zdanie z Ewangelii według święte-
go Mateusza: „Gdzie są dwaj albo trzej 
zebrani w imię moje, tam jestem po-
śród nich” (Mt 18, 20) także podkreśla, 
że wymiar kościelny nie wiąże się ko-
niecznie z obecnością osoby ze święce-
niami. W tekście tym zawarta jest zasada 
Kościoła zalążkowego. W tym przypad-
ku naturalnie wchodził w grę inny punkt 
sporny z protestantami, który jednak 
wraz z rewolucją soborową przekształ-
cił się w czynnik łączący chrześcijan, 
w szczególności świeckich.

W swym postępowaniu Eugeniusz 
de Mazenod kieruje się intuicją, in-
stynktem, zdolnością podążania za na-
tchnieniem Ducha Świętego. Tak też jest 
i w tym przypadku.

„Podobnie jak w pierwotnym Koś-
ciele miano jedno serce i jednego du-
cha, wszyscy oni mają tę samą świado-
mość, to samo słowo i ten sam głos. Wi-
dząc ich tak zebranych w świętym miej-
scu po to, aby w najuroczystszy sposób 
wspólnie adorować tajemnicę, jaka się 
dla nich dokonuje, i uczestniczyć w ła-
skach, które są jej owocem, poznaje się 
braci szczęśliwych dlatego, że mieszka-
ją razem pod tym samym dachem (Ps 
133, 1) i zasiadają przy tym samym sto-
le. Braterstwo chrześcijan, ich zjedno-
czenie w Bogu ukazuje się w sposób 
najbardziej odczuwalny; czuje się, że 
się jest w domu Pana, który jest jedyną 
prawdziwą więzią umysłów i serc. Coś 
mówi duszy, że przede wszystkim w ta-
kiej chwili sprawdza się to powiedze-
nie Boskiego Mistrza: tam, gdzie wie-
lu, tam gdzie dwaj albo trzej zebrani 
są w imię moje, ja jestem pośród nich 
(Mt 18, 20), aby im udzielić tego, o co 
proszą”58.
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 III. KOŚCIÓŁ W KONSTYTUCJACH 
I REGUŁACH

Zgromadzenie zachowuje i wciela 
charyzmat Założyciela w historię ludz-
kości i Kościoła. Gwarancja jego ciągło-
ści opiera się na wierności pierwotnemu 
natchnieniu Założyciela.

Ta wierność ma różne aspekty: szacu-
nek i okresowy powrót do podstawowych 
idei charyzmatu; rozwój i pogłębienie 
określone upływem lat, spotkaniem z in-
nymi kulturami oraz z innymi doświad-
czeniami i innymi teologiami; odnowa 
charyzmatu w świetle potrzeb Kościoła.

Od 1816 roku, w początkach Zgro-
madzenia, Eugeniusz de Mazenod zdaje 
sobie sprawę, że Bóg powołuje oblatów 
do przywrócenia Kościołowi blasku, do 
tego, „aby to mnóstwo zbłąkanych owiec 
z powrotem przywieść do owczarni”59, 
do „sprowadzenia ludów do wiary”60, 
do „głoszenia ubogim Słowa Bożego”61. 
Przez ubogich rozumie mieszkańców 
wiosek Prowansji, pozostawionych sa-
mym sobie i pozbawionych duchowej 
pomocy Kościoła62.

Eugeniusz de Mazenod chciał odno-
wić życie Kościoła w swoim kraju, gdzie 
jedną z największych bolączek było „od-
stępstwo tak wielkiej liczby kapłanów”63. 
W mentalności jego czasów ten, kto nie 
jest chrześcijaninem, jest niewiernym, 
którego należy sprowadzić do owczarni 
albo pozyskać dla Pana.

Zgromadzenie uwspółcześni ten spo-
sób myślenia: „Życie Kościoła oraz dzi-
siejszego świata cechują ciągłe przemia-
ny, które odbijają się także na naszym 
życiu i naszej posłudze oblackiej. Szcze-
gólnie Sobór Watykański II i następują-
ce po nim zmiany głęboko przeobraziły 
życie Kościoła. Dzięki nim lepiej zrozu-
miał on samego siebie. W konsekwencji 
również my, oblaci, lepiej siebie rozu-
miemy i wyraźniej dostrzegamy miejsce, 
jakie Bóg nam wyznacza w Kościele, by 
służyć światu”64.

Jak wszyscy chrześcijanie, oblaci są 
powołani do przeżywania pełni wiary 
otrzymanej na chrzcie; jako nosiciele cha-
ryzmatu podkreślają niektóre jej aspekty.

Jedną z trosk Założyciela było na 
przykład głoszenie Słowa Bożego sto-
sownie do osób, które były ewangeli-
zowane: „Wyraźnie zaleca się układać 
tylko kazania proste i łatwe, odznacza-
jące się rzetelnością i mocą, słowem 
stosowne do tych, którym mają być 
głoszone”65.

Pogłębiając tę rzeczywistość, którą 
teologia określi jako „inkulturację”, ka-
pituła generalna z 1986 roku powie: „In-
kulturacja nie jest tylko sposobem dzia-
łania, ona jest również sposobem bycia. 
Pociąga za sobą duchowość, która wpły-
wa na nasze całe jestestwo, jak i na na-
sze perspektywy misjonarskie. [...] In-
kulturacja wymaga duchowości „obla-
ta”, to znaczy tego, który jest całkowicie 
do dyspozycji drugich [...]”66.

Obok tych modyfikacji warto zauwa-
żyć stale występującą łączność ze świe-
ckimi, miłosierną postawę wobec grzesz-
ników, ścisłe związki z Kościołem lokal-
nym i posługę misyjną jako wyraz ducha 
wspólnotowego i eklezjalnego.

Konstytucje i Reguły z 1818 roku sze-
roko traktują o stosunkach między obla-
tami a stowarzyszeniem młodzieży, którą 
się zajmowali: „Kierownictwo młodzie-
ży będzie w naszym Instytucie uważa-
ne za zadanie istotne. Superior generalny 
[...] będzie się domagał sprawozdania ze 
stanu Stowarzyszenia młodzieży [...] z tą 
samą troską i tak samo szczegółowego jak 
z nowicjatu. Zada sobie trud poznania po 
imieniu wszystkich członków Stowarzy-
szenia. Utrzyma częste kontakty z ich ro-
dzinami [...]”67.

Reguła z 1982 roku powie: „Niektó-
rzy ludzie świeccy czują się powołani do 
czynnego udziału w posłannictwie, po-
sługach i w życiu wspólnotowym obla-
tów. Każda prowincja w porozumieniu 
z administracją generalną będzie mogła 
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określić normy ich stowarzyszenia ze 
Zgromadzeniem”68.

„W sprawowaniu sakramentu poku-
ty należy tak samo unikać zbytniej po-
błażliwości, jak i przesadnej surowości 
[...]. Niech misjonarze zawsze przyjmują 
grzeszników z niewyczerpaną miłością; 
niech ich ośmielą łagodnym obejściem, 
okazując im współczujące serce [...]”69.

Oblaci będą musieli podporządko-
wać swą misyjną posługę Kościołowi 
lokalnemu reprezentowanemu przez bi-
skupów i proboszczów70.

„Według wytycznych Kościoła w na-
szych czasach skuteczny apostolat misyj-
ny można prowadzić tylko przy uwzględ-
nieniu całokształtu zagadnień pastoral-
nych. Dlatego we wszystkich swych dzie-
łach oblaci będą ściśle współpracować 
z organizacjami o charakterze ewangeli-
zacyjnym i duszpasterskim zarówno na 
szczeblu diecezjalnym, jak i narodowym 
czy międzynarodowym.

W duchu dekretów Soboru Watykań-
skiego II oblaci będą także szukać atmo-
sfery miłości i dialogu z innymi wspól-
notami chrześcijańskimi i z wyznawca-
mi religii niechrześcijańskich”71.

Uprzywilejowaną posługą jest natu-
ralnie ta, którą się wykonuje we wspólno-
cie: „na misję nigdy nie pojedzie jeden; 
razem będzie przynajmniej dwóch”72.

Wreszcie jako budujący Kościół 
i nowe rzeczywistości kościelne, obla-
ci będą musieli być autentycznymi tego 
wyrazicielami jako ludzie biskupów i 
papieża73.

Wzorem Kościoła, który należy gło-
sić i którym trzeba żyć, jest „wspólnota 
Apostołów”74, ten pierwotny Kościół, który 
wyruszył na podbój świata. „Nasze wspól-
noty mają więc charakter apostolski”75.

 IV. KAPITUŁY GENERALNE

Kapituły generalne odzwierciedlają 
myśl Założyciela, Reguły oraz Kościo-
ła, którego światło pozwala charyzmato-

wi odnawiać się, ale odzwierciedlają one 
także doświadczenie misjonarskie ob-
latów, którzy swym życiem w dalszym 
ciągu zgłębiają, czym jest ewangelizacja 
ubogich.

Eugeniusz de Mazenod w okólniku 
na temat Reguł powtarza, że celem misji 
jest „przyczynianie się do wzrostu Kró-
lestwa Jezusa Chrystusa i poświęcenie  
życia, aby doprowadzić wielką liczbę 
dusz do owczarni Ojca rodziny”76.

Ten centralny temat ubogaca się na 
misjach nowymi aspektami, takimi jak 
dzieła ludzkiej promocji, które zaczyna 
się dostrzegać jako istotne czynniki wa-
runkujące osobowy i duchowy wzrost.

Obecność misjonarzy w rejonie od-
dalonym i trudno dostępnym oraz róż-
norodność kultur zmusza do modyfiko-
wania sztywnego modelu Kościoła, do 
wprowadzania zmian i adaptacji w życiu 
zakonnym i kościelnym77.

„Choć misje są pierwszym i głównym 
celem, to jednak praca apostolska wśród 
robotników [...] stosownie do zasad ency-
kliki Leona XIII. De conditione opificum
[...] jest nie tylko zgodna z celem Instytu-
tu, lecz także powinna być w dzisiejszych 
czasach żywo popierana”78.

Kapituła generalna z 1947 roku posta-
nowiła, że Zgromadzenie będzie współ-
pracować w formacji członków Akcji 
Katolickiej79.

Żadna prowincja, nawet taka, któ-
ra rzadko wysyła misjonarzy na misje, 
nie powinna zwalniać się ze skutecznej 
współpracy w apostolacie skierowanym 
do niekatolików i do tubylców”80.

W krajach misyjnych nowo przy-
bywający powinni nauczyć się języka, 
przygotować się do zadań związanych 
z posługą i w razie potrzeby przyjmować 
obywatelstwo danego kraju81.

Kapituła z 1953 roku w ślad za wyra-
żeniem „odnowić się albo umrzeć”, jakie-
go użył w czasie wizyty na kapitule sekre-
tarz Kongregacji do spraw Zakonnych, 
biskup Larraona, mówiła o odnowie82.
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„Umiłowanie Kościoła zawsze do-
minowało w naszych dyskusjach. Sta-
nowiło ono centrum wszystkich naszych 
rozważań”83.

Na kapitule pojawia się nowe słowo, 
przyjęte w Kościele za Maritainem: de-
mokracja. „Wnioski z naszych studiów 
i z naszych dyskusji będą przyjmowa-
ne w sposób jak najbardziej demokra-
tyczny: głosami większości. W ten spo-
sób nam wszystkim ukaże się wola Boża 
[...]”84.

Jeśli idzie o misje prowadzone od 
dawna, to superior generalny zastanawia 
się, czy nie byłoby lepiej poinformować 
Kościół, że uważamy, iż nadszedł czas, 
dzieło dostatecznie dojrzało, a sytuacja 
jest odpowiednia, aby uznać naszą pra-
cę jako misjonarzy wyłącznie odpowie-
dzialnych za te tereny za skończoną”85.

 V. SOBÓR WATYKAŃSKI II: PUNKT 
ZWROTNY DLA ZGROMADZENIA

Kapituła w 1966 roku odbyła się 
tuż po Soborze Watykańskim II. Jego 
wpływ jest tak silny, że tradycja oblacka 
jest nieomal poniesiona nowością.

Począwszy od przemówienia na ot-
warcie ojciec Deschâtelets podejmu-
je centralny temat soboru: Kościół, Lud 
Boży86.

Całe jego przemówienie koncentruje 
się na odnowie Zgromadzenia. Z wielu 
obrazów, jakich używa, pięć odnosi się 
do Kościoła jako Ludu Bożego, a cztery 
do Kościoła jako Ciała Chrystusowego.

Nie ma już mowy o zdobywaniu 
adeptów. „Misją oblatów jest przyjść 
z pomocą Kościołowi i światu”87.

„Oblaci winni zawsze pełnić zadanie 
misjonarskie, głosząc Chrystusa świade-
ctwem własnego życia oraz słowem, aby 
obudzić lub ożywić wiarę i na tej wierze 
budować Kościół żyjący, zmierzający do 
Królestwa Niebieskiego, we wspólnocie 
kultu i miłości”88.

„(Oblat) winien pomagać świeckim 
we właściwej dla nich współpracy z mi-
sją Kościoła”89.

„Kapituła nie mogła nie być mocno 
nacechowana soborową myślą Kościo-
ła przeobrażającego się w Bożym planie 
zbawienia i zachęcającego swych synów 
do duszpasterskiego zbliżenia do współ-
czesnej ludzkości”90.

Wpływ roznieconej przez Vatica-
num II odnowy Kościoła widać jeszcze 
bardziej na kapitule z 1972 roku. Można 
to zauważyć już w kwestionariuszu ko-
misji przedkapitulnej: „W czym prowin-
cja obecnie jest otwarta na wielkie prob-
lemy światowe, które wpływają na życie 
ubogich [...]?”91. „Czy potrzeby nowych 
rodzajów zadań apostolskich [...] wyni-
kają z potrzeb nowych rodzajów apo-
stolskiej obecności w świecie?”92 „Jak 
i w jakiej mierze wspólnoty waszej pro-
wincji są otwarte na świat?”93

Jest natomiast mniej optymizmu niż 
w roku 1966: „Na obraz wierności Za-
łożycielowi i tradycji Instytutu kładą się 
pewne cienie. Niektórzy w perspektywie 
problemów stawianych przez nowoczes-
ną eklezjologię zdradzają skłonność do 
odsunięcia na drugi plan tożsamości obla-
ckiej albo ideału mazenodowskiego”94.

Wraz z ciężarem elementów konflik-
towych pojawiają się już tematy doty-
czące stosunku do świata i do świeckich, 
sprawiedliwości i obecności w świe-
cie ubogich95. Dokument kapitulny zo-
stał zredagowany według metody „zoba-
czyć – osądzić – działać“. O rzeczywisto-
ści Ameryki Łacińskiej powie się: „Nasi 
bracia oblaci stawiają sobie pytanie, jak 
mogą lepiej przyczynić się do prawdzi-
wego i całkowitego wyzwolenia w Chry-
stusie kontynentu południowoamerykańs
kiego”96.

Misja powinna mocno angażować 
się w rozwój Kościoła lokalnego.

„W innych miejscach posłannictwo 
zdaje się wymagać obecności bardziej 
wyczulonej na niesprawiedliwość oraz 
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na dążenia ekonomiczne i społeczne”97. 
Rozważa się możliwość wprowadze-
nia nowych form przynależności do 
Zgromadzenia98.

„Angażujemy się w tak charakte-
rystyczne dla naszych czasów dąże-
nie do autentycznego wyzwolenia”99. 
„Wyrażamy naszą całkowitą aprobatę 
dla tych oblatów, których osobisty cha-
ryzmat prowadzi do całkowitego utoż-
samienia się z ubogimi przez przyję-
cie ich warunków społecznych, ekono-
micznych i kulturalnych”100. „Zdajemy 
sobie sprawę z tego, że nie zawsze je-
steśmy w stanie wyraźnie głosić Ewan-
gelię. Szczególnie w tych regionach, 
w których wielkie religie niechrześci-
jańskie są żywą rzeczywistością, musi-
my uświadamiać sobie, że nasza praca 
ewangelizacyjna zawiera w sobie także 
jako część składową wspólne poszuki-
wanie prawdy”101.

Kapituła zachęca do nowych prób 
życia wspólnotowego, formacji, struk-
tur, misjonarskiej obecności w świecie, 
a między innymi do tworzenia małych 
wspólnot chrześcijańskich.

„W ramach tych podstawowych 
wspólnot chrześcijańskich, będących na-
macalnymi obrazami Kościoła po-
wszechnego, chcemy pomagać w kształ-
towaniu odpowiedzialnych przewodni-
ków świeckich, zdolnych do służby 
swym braciom”102.

Kapituła dopuszcza także możliwość 
wykonywania przez oblatów zawodów 
świeckich, a nawet uczestniczenia „w 
zmaganiach społecznych i politycznych, 
od których zależy ich przyszłość, zwłasz-
cza w środowisku robotniczym”103.

Wreszcie kapituła upomina, aby nie 
gasić, lecz popierać głosy prorocze. Ten 
jasny, bardzo piękny, ale dyskusyjny 
sposób patrzenia miał w Zgromadzeniu 
taki sam skutek, jak Sobór w Kościele: 
zapalić światło w miejscach ciemnych. 
Perspektywa ta jest między innymi tak 
ogólna i tak szeroka, że stwarza niebez-

pieczeństwo przysłonięcia charaktery-
stycznych cech charyzmatu oblackiego 
i pobudzenia do tworzenia najróżnorod-
niejszych interpretacji i zastosowań.

Kapituła z 1974 roku, zwołana z po-
wodu nagłej rezygnacji superiora gene-
ralnego, ojca Richarda Hanleya, wniosła 
kilka modyfikacji do Perspektyw misjo-
narskich, poprawiając pojęcie wyzwole-
nia i potwierdzając pewne wartości cha-
rakterystyczne dla charyzmatu oblackie-
go.

W sprawozdaniu na kapitule ojciec 
Fernand Jetté powiedział takie słowa: 
„Zgromadzenie powinno być zaczynem 
w życiu Kościoła, a nie »piątą kolum-
ną«. Jako oblaci poza Kościołem nie je-
steśmy niczym, a naszą misję otrzymu-
jemy od odpowiedzialnych za Kościół, 
od papieża i od biskupów”104.

Eklezjologia kapituły z 1972 roku 
nie została odrzucona, lecz zmodyfiko-
wana i wcielona w życie oraz w struktu-
rę Kościoła i Zgromadzenia. Ojciec Jetté 
podejmuje tematy poruszone w Perspek-
tywach misjonarskich oraz wprowadza 
je w życie bez wdawania się w polemikę 
i z dużym spokojem.

Kapituły z 1980 i 1986 roku potwier-
dzają linię przyjętą w roku 1974: wpro-
wadzenie i odnowa Kościoła powszech-
nego i lokalnego oraz ponowne odkry-
cie oryginalnych rysów charyzmatu ob-
lackiego.

„Wierzymy w Boga z Księgi Wyjścia, 
Boga przeszłości i teraźniejszości, Pana 
– Wyzwoliciela historii, w pełni objawio-
nego w Jezusie Chrystusie. W Ewange-
lii Jezus utożsamia się z głodnymi, cho-
rymi i więźniami. Chce, aby dostrzegano 
Go w tych, co cierpią, są opuszczeni lub 
prześladowani dla sprawiedliwości.

My, oblaci, jesteśmy posłani, by 
głosić Ewangelię ubogim i najbardziej 
opuszczonym, to znaczy: głosić Jezusa 
Chrystusa i Jego Królestwo (K 5), da-
wać świadectwo Dobrej Nowiny wobec 
świata, pobudzać do działania zdolnego 
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przeobrazić osoby i społeczeństwa, po-
tępiać to wszystko, co przeszkadza na-
dejściu Królestwa.

Eugeniusz de Mazenod otwarł nam 
drogę, poświęcając się służbie ubogim 
i najbardziej opuszczonym środowiskom 
w Prowansji, aby głosić im Ewange-
lię”105.

 VI. SUPERIORZY GENERALNI

Przeglądając okólniki superiorów 
generalnych, trudno nie podziwiać ich 
ścisłego związku z Założycielem i z jego 
posłannictwem, które zgłębiają i reinter-
pretują z nadzwyczajną wiernością.

Pierwszy następca Eugeniusza de 
Mazenoda, ojciec Joseph Fabre, studiu-
je niezwykle szczegółowo istotne punk-
ty charyzmatu, a zwłaszcza charyzmat 
braterskiej miłości: „Tak, moi najuko-
chańsi Bracia, zapamiętajmy dobrze, 
że to miłość z wszystkich serc stworzy 
jedno serce i z wszystkich umysłów je-
den umysł; to ona i tylko ona tworzy 
wspólnotę taką, jaką nasz Założyciel 
chciał ustanowić. Bez niej przedmiotem 
wszystkich wymagań i wszystkich trosk 
staje się życie indywidualne; pozor-
nie żyje się we wspólnocie, ale tyle jest 
sposobów patrzenia, ile jednostek, inte-
resy rozchodzą się i zderzają, a zarów-
no wewnątrz, jak i na zewnątrz utrwala 
się egoizm ze wszystkimi straszliwymi 
konsekwencjami. Czy żyjemy życiem 
wspólnotowym? Czy pracujemy dla 
wspólnoty? Czy posiadamy prawdziwą 
miłość? Aby odpowiedzieć na te pyta-
nia, zbadajmy, czy usiłujemy porząd-
kować nasze myśli, słowa i działanie 
stosownie do tej zasady z Naśladowa-
nia: Ama nesciri et pro nihilo reputari 
(Ks. I, rozdz. II, 3).Tak, wspólnota, cią-
gle wspólnota; od tej pory poświęcenie, 
samozaparcie, wspaniałomyślność; od 
tej pory bez niechęci, bez zazdrości, bez 
życia samolubnego, miłość braterska 

w swej doskonałości: Tanquam fratres 
habitantes in unum (Konst. art. 1)”106.

Ten charakterystyczny i tradycyj-
ny czynnik Zgromadzenia był wówczas 
nowością w Kościele, który interesował 
się niemal wyłącznie sakramentalnym 
i zbawczym wymiarem wiary. W tej per-
spektywie trzeba widzieć problem odpu-
stów, jakich papież udzielał w określo-
nych przypadkach. Do tych, którzy z ta-
kich odpustów korzystali, należeli mi-
sjonarze, jeśli się spowiadali raz w mie-
siącu.

Otóż wśród nich byli misjonarze 
z Mackenzie, którzy mogli się spowia-
dać tylko raz w roku z powodu odległo-
ści i „całkowitego braku dróg w kraju 
pokrytym górami, lasami, rzekami i je-
ziorami, w którym najlepsze są trakty, ja-
kie lód tworzy zimą na rzekach. Wresz-
cie koczownicze życie dzikich plemion, 
które nigdzie nie mają stałego mieszka-
nia, z którymi misjonarze mogą się spo-
tykać tylko w pewnych okresach roku 
i w pewnych określonych miejscach 
[...]”107. Odpust został jednak udzielo-
ny, co modyfikowało normy kościelne. 
Podobnych przypadków będzie bardzo 
wiele. Z powodu braku osiadłego życia 
będą wprowadzane modyfikacje doty-
czące przede wszystkim liturgii, modli-
twy i życia wspólnotowego.

Sama misja wymaga przystosowa-
nia do warunków ludzkich i kultural-
nych: „Co się tyczy misji, to kapituła ge-
neralna [...] z niepokojem zastanawiała 
się, czy te dzieła zawsze są realizowa-
ne tak, jak było na początku [...]. Było 
oczywiste, że zmiany muszą zachodzić, 
bo domagają się tego różne zwycza-
je w różnych krajach”108. Zgromadze-
nie pozostaje jednak wiernym obrazem 
Kościoła: „Nasza rodzina zakonna two-
rzy w łonie Kościoła katolickiego jakby 
mały Kościół powołany do odtwarzania 
w sposób ograniczony, ale rzeczywisty, 
praw i obowiązków Oblubienicy nasze-
go Pana Jezusa Chrystusa”109.
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W duchowości oblackiej Kościół jest 
jak matka, która starannie opiekuje się 
swymi dziećmi, która przyczynia się do 
ich wzrostu w „sile, mądrości i łasce”, 
ale która umie uczyć się od nich nowości 
Ducha. Oblaci czują się synami tej Mat-
ki, członkami tego Mistycznego Cia-
ła Chrystusowego: „Jezus Chrystus [...] 
ma na tym świecie podwójne ciało: jed-
no rzeczywiste w tabernakulum, drugie 
mistyczne w Kościele.

„Vos estis corpus Christi (Wy jeste-
ście ciałem Chrystusa) – mówi świę-
ty Paweł w liście do Koryntian (1 Kor 
12, 27) [...]. – Jezus Chrystus i Kościół 
w pewnym sensie jednoczą się w jed-
ności jednej osoby, Chrystus jako Gło-
wa, Kościół jako Ciało [...]. Jeden czło-
wiek, którego ciało spoczywa na zie-
mi, ale którego głowa niknie w wyso-
kościach niebios [...]. Jeden człowiek, 
którego ciało rozciąga się na cały świat, 
gdzie mówi on językiem wszystkich 
narodów [...]. Jeden człowiek, które-
go ciało jakby się rozciągało poprzez 
wieki, który kroczy przez lata, wciela-
jąc w siebie nowych członków i uzu-
pełniając w nich to, czego brakuje Jego 
męce”110.

Ojciec Louis Soulier podjął zatem 
tematy, które były drogie Eugeniuszowi 
de Mazenodowi: Kościół jako Mistycz-
ne Ciało Chrystusa oraz zjednoczenie 
Chrystusa z Kościołem.

 1. ODNOWIĆ SIĘ ZE WZGLĘDU NA 
PRZYSZŁOŚĆ

Ojciec Léo Deschâtelets jest dla 
Zgromadzenia tym, który idąc za ten-
dencjami przedsoborowymi i soborowy-
mi, przyczynił się w sposób szczególny 
do ponownego sformułowania chary-
zmatu oblackiego w odpowiedzi na 
problematykę nowoczesnego świata. 
Chodziło o takie umieszczenie Instytutu 
w łonie Kościoła, aby przy ściślejszej 
współpracy i współudziale świeckich 

uwzględnić ich równość. W następują-
cych cytatach wyrażenia są przestarzałe, 
ale liczy się ich treść.

„Chcemy, aby wokół nas zebrała się 
prawdziwa armia wiernych, tworzących 
jakby tylną straż na olbrzymim polu bi-
twy, na którym nasi mężni misjonarze 
toczą święte boje o wiarę i miłość. Będą 
to szczerze chrześcijańscy rodzice i mło-
dzież, którzy interesują się naszymi ju-
niorami, nowicjuszami i scholastykami 
tak, jakby ci byli ich dziećmi i ich brać-
mi. A chcielibyśmy, aby hasłem tej wiel-
kiej armii miłości były słowa, jakie wiel-
ki papież misji rzucił całemu chrześci-
jaństwu: »wszyscy wierni dla wszyst-
kich niewiernych«, do których dodajemy 
słowa z naszych świętych Reguł: Nihil 
linquendum inausum ut proferatur impe-
rium Christi (Trzeba uczynić wszystko, 
aby powiększyć Królestwo Chrystusa 
(Przedmowa)”111.

Uczestnictwo świeckich w misjach 
jest sprawą pilną; pozwoli ono Kościo-
łowi w pełni wyrazić jego posłannictwo 
powszechne. Paweł VI powie, że „cały 
Kościół jest misyjny”, a Reguła z 1982 
roku stwierdzi z kolei, że „całe Zgroma-
dzenie jest misyjne”.

Głęboko nacechowany „wiosną” So-
boru, na który został zaproszony osobi-
ście, ojciec Deschâtelets tchnie entuzja-
zmem. Ale do tego entuzjazmu Duch 
Święty go przygotował: „Jako misjo-
narze ubogich bardziej niż kiedykol-
wiek pamiętajmy o dzisiejszych ubo-
gich, praecipuam dent operam paupe-
ribus evangelizandis [niech się szcze-
gólnie poświęcają głoszeniu Ewange-
lii ubogim] (K i R z 1928 roku, art. 1). 
Wejdźmy w ich tłum; stańmy się taki-
mi, jak oni. Zburzmy te przegrody, które 
powstały między biedną klasą robotni-
czą a Kościołem. Jako przeznaczeni dla 
ubogich, strzeżmy się zachowania bur-
żuazyjnego! Miejmy tylko jedno szcze-
gólne upodobanie: ubogiego! Jedno za-
gadnienie: jego ewangelizowanie! [...]. 
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Oby święty Józef, ubogi robotnik, po-
mógł nam w osobie ubogiego służyć Je-
zusowi, tak jak on!”112

Ta otwarta postawa pozwoli Zgro-
madzeniu szybko przystąpić do odnowy 
i opanować kryzysy. W tym okresie ob-
laci uczestniczyli pod każdym względem 
w tajemnicy Kościoła mocno prowadzo-
nego przez Ducha Świętego ku odnowie. 
Zgromadzenie, tak samo jak Kościół, do-
strzegało ponownie proponujące się Zba-
wienie w tych ciężkich, podlegających 
głębokim przeobrażeniom ludzkości cza-
sach; doznało wątpliwości związanych 
z nowościami i utraciło wielu synów, 
zwątpiło w swoje przyszłe istnienie, zo-
stało zranione przez zdrady i musiało po-
kornie rozpoczynać na nowo.

Oblaci są mężami stającymi po stro-
nie Kościoła, nie w postawie służalczej 
i nudnej, lecz jako synowie, którzy wno-
szą do swej rodziny całą swą energię, 
młodość i wyobraźnię. „Dzięki przywi-
lejowi, którego nie potrafilibyśmy prze-
cenić i dzięki łasce naszego powołania, 
w wielu miejscach jesteśmy nawet wy-
łącznie klerem Kościoła pod jurysdykcją 
biskupów misyjnych, którzy go repre-
zentują. U nas nie ma miejsca na cias-
notę ducha, która uczyniłaby ze Zgro-
madzenia społeczność istniejącą obok 
Kościoła, skoncentrowaną na samej 
sobie”113.

Po soborze Zgromadzenie doznaje 
oczyszczającego upokorzenia, przecho-
dząc przez przemyślenia, lojalne uzna-
nie błędów i poddanie się Kościołowi, 
który domaga się przystąpienia do „no-
wego prądu”.

„Ponieważ nasze Zgromadzenie two-
rzy swoistą społeczność w wielkim zgro-
madzeniu Ludu Bożego, kapituła gene-
ralna będzie musiała także wypełniać swe 
zadanie w klimacie całkowitej uległości 
względem naszej Matki, Kościoła świę-
tego, który nas przyjął do swych dzie-
ci dla budowania Ciała Chrystusowego 
[...]”114.

Dla ojca Deschâtelets’go Sobór re-
prezentuje zmianę w programie teolo-
gicznym i językowym; słowa i wyraże-
nia mniej górnolotne lepiej oddają rze-
czywistości soborowe: Kościół-Lud 
Boży, „apostolat świeckich [...], życie 
ekumeniczne, apostolstwo w Trzecim 
Świecie, obecność Kościoła w świecie, 
otwarcie na świat, który trzeba kochać 
[...], katechizacja [...]”115.

Charyzmat nabiera innych odcie-
ni, a struktury Zgromadzenia podlegają 
głębokim zmianom. „Jeśli Jezus chciał 
się utożsamić z ubogimi (Mt 25, 40), 
to nasze braterstwo w Chrystusie może 
tylko dążyć do uczestnictwa w tym ta-
jemniczym utożsamieniu. Jako misjo-
narze ubogich, jesteśmy na pierwszym 
miejscu do usług naszej Matki, „Kościo-
ła ubogich”116. „[...] przewidujemy z na-
szymi ojcami prowincjałami i wikariu-
szami coraz ściślejszą współpracę w za-
rządzaniu Zgromadzeniem [...]”117.

 2. NOWA TOŻSAMOŚĆ

Nowość, jaką wnosił Sobór, cechu-
je jeszcze bardziej okólniki ojca Richar-
da Hanleya. Cytuje on Abrahama Lin-
colna, McLuhana, musical Hair i Pau-
lo Freire’a. Jego tematami są: odnowa, 
inkulturacja, Kościół w świecie wystę-
pujący w pokornej postawie i proszący 
o przebaczenie mu błędów, prawo gło-
su dla braci we wszystkim, co dotyczy 
Zgromadzenia, nowy system wartości, 
służba „nowym ubogim”, decentrali-
zacja, „baza”, Królestwo Boże, nowe 
struktury, łączność, „nowy sposób za-
rządzania”, wspólnota jako „kontakt 
z życiem”118.

W okólniku napisanym z okazji wi-
zytacji w Ameryce Łacińskiej będą poru-
szone następujące tematy: niedorozwój, 
wyzwolenie, społeczne duszpasterstwo, 
„uświadomienie”, wspólnoty podstawo-
we, formacja „liderów”, wspólnota lokal-
na, świeccy119.
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Po przeżyciu entuzjazmu soboro-
wego przejdzie się do badań nad tożsa-
mością oblacką: „Po co być kapłanem, 
zakonnikiem, oblatem? Zapomina się, 
że nikt nie zbliżył się do ubogich, uciś-
nionych i grzeszników, tak jak Chry-
stus aż do wzięcia na siebie ich nędzy, 
aż do utożsamienia się z nimi. A jed-
nak zbawczego dzieła dla wyzwolenia 
swych braci dokonał On, żyjąc swoim 
posłannictwem „konsekrowanego” i po-
zostając wierny swej „tożsamości” Po-
słanego przez Ojca [...]. Kryteria zdol-
ne utrzymać w całej mocy życie każde-
go z członków Zgromadzenia znajduje 
się przez powrót do Założyciela, do jego 
ducha i jego ewangelicznego ideału”120.

Nasze przywiązanie do biskupów 
wiąże się z tym, jakie żywimy wobec 
papieża. Przypomnijmy myśl Założycie-
la: „Oblaci są ludźmi papieża i biskupów 
[...]”121.

„Przyszłość misyjna Kościoła, a więc i 
nasza, jest wspanialsza niż kiedykolwiek, 
ponieważ Instytut, podobnie jak wszyst-
kie inne, stanowi część instytucji kościel-
nej. Daliśmy dowody. Będziemy nadal 
głosić Ewangelię, posługując się nowy-
mi formami stosownie do potrzeb Ludu 
Bożego. Uwrażliwieni na te wymogi czu-
jemy, że w wielu miejscach dokonują się 
u nas głębokie i rewolucyjne przemia-
ny, przez które nawiązujemy ścisły i co-
dzienny kontakt z biednym, z uciśnio-
nym, którego trzeba wyzwolić, przeka-
zując mu orędzie Chrystusowe. Badając 
nasze metody oraz dawne i nowe prakty-
ki duszpasterskie, bardziej niż kiedykol-
wiek usiłujemy określić to, co w Koście-
le tworzy nasze charakterystyczne cechy, 
nasze znaczenie misjonarskie. Przypo-
mnijmy sobie słowa Chrystusa: ubogich 
zawsze mieć będziecie. Kościół oczekuje 
od nas tej służby ubogim; musimy się sta-
rać, aby im ją zapewnić”122.

W tym punkcie dwie sprawy wydają 
się jasne. Najpierw, że otwarcie Zgroma-
dzenia na Kościół jest autentyczne jedy-

nie wówczas, jeśli ono wprowadza koś-
cielnego ducha w życie i w działalność 
oblatów. A następnie, że zakonna rodzi-
na oblacka stanowi prawdziwy dar Du-
cha Świętego tylko wtedy, gdy do Koś-
cioła w dalszym ciągu wnosi twórczą 
moc swego charyzmatu.

 3. WCIELENIE CHARYZMATU WE 
WSPÓŁCZESNY ŚWIAT

Ojciec Fernand Jetté porusza sprawę 
stosunku między Kościołem a Zgroma-
dzeniem z głębokim rozeznaniem. Duch 
musi nabierać kształtów w opcjach, struk-
turach, wyborach i rozeznaniach.

„Przed kilkoma miesiącami [...] usły-
szałem od pewnego ojca taką refleksję:
»życie zakonne... to po prostu zwyczaj-
ne życie ludzkie, życie dzisiejszych męż-
czyzn i kobiet, ale przeżywane w per-
spektywie religijnej. Całe ludzkie życie 
jest życiem zakonnym, jeśli w nim za-
wiera się zmysł religijny«. Myśleć w ten 
sposób to odrzucać jakikolwiek instytut 
zakonny, całe zakonne życie jako zor-
ganizowane ciało, a nawet wszelki pier-
wiastek czy specyficzne wartości stano-
wiące to życie, na przykład konsekrację 
przez śluby. Z drugiej strony, inni oblaci 
potrafią uznać to życie tylko we wspól-
notach o tradycyjnym stylu życia, tak że 
mają wrażenie, iż życie zakonne w zasa-
dzie w Zgromadzeniu zanikło.

Byłbym jednak skłonny wierzyć, że 
bardzo wielu oblatów znajduje się mię-
dzy tymi dwoma skrajnościami. Przy-
wiązują oni wagę do apostolskich war-
tości zakonnych i chcą rzeczywistego 
przystosowania Instytutu”123.

W orędziu na Boże Narodzenie 1975 
roku porównuje on Wcielenie Chrystusa 
do tego wcielenia, do którego realizacji 
powołany jest oblat: „Stać się ubogimi 
z ubogimi, iść do nich i żyć z nimi, aby 
im ukazać Jezusa Chrystusa [...]. Chry-
stus mógłby również przeżyć swe ludz-
kie życie w stanie małżeńskim, ale tego 
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nie chciał. Wydaje się, iż transcenden-
cja Jego posłannictwa zachęcała Go do 
zaświadczenia przez dobrowolny wy-
bór celibatu, że Jego Królestwo nie jest 
z tego świata”124.

Ojciec Jetté troszczy się o posłanni-
ctwo oblatów względem nowych ubo-
gich, o życie wspólnotowe, które powin-
no zmierzać do wspólnego celu, o kon-
takt ze świeckimi, o zaangażowanie na 
rzecz sprawiedliwości, o tożsamość ob-
lata i o jego przynależność do Zgroma-
dzenia.

Z tymi kwestiami wiąże się problem 
stosunku oblatów do Kościoła. Oblat 
popiera odnowę w Kościele, odpowia-
da na jego naglące potrzeby, znajduje się 
w awangardzie przy najbardziej radykal-
nych wyborach, takich jak przebywanie 
wśród ubogich i zaangażowanie w obro-
nę praw osoby. Jest czynnikiem jedno-
czącym i odróżniającym wobec całego 
Ludu Bożego, jak i względem Kościoła 
lokalnego.

Myśl ojca Jettégo na temat Kościo-
ła można porównać do wielkiej symfo-
nii z dobrze określonymi taktami, z wa-
riacjami i odpowiednimi przystosowa-
niami do kultur, regionów i różnych pól 
działania: formacja, posłannictwo, życie 
duchowe. Instrumentami używanymi do 
wykonania tej symfonii są: osobista doj-
rzałość i stosunek do Chrystusa, życie 
wspólnotowe, postawa szacunku i miło-
ści do Kościoła i Maryi.

Doświadczenie misyjne ojca Marcel-
lo Zago i jego zaangażowanie w dialog 
z innymi religiami umacniają Zgroma-
dzenie w szerokim i odnowionym poję-
ciu posłannictwa: „Misja nie ogranicza 
się do głoszenia i ustanowienia wspólnot 
chrześcijańskich. Jest ona też uznaniem 
innych i ich wartości, jest współpracą ze 
wszystkimi dla dobra człowieka”125.

Innym ważnym aspektem jest eku-
menizm. Jeśli idzie o świeckich, to po-
twierdza on przyjętą w Zgromadzeniu 
orientację: „Tylko »w misji ze świecki-

mi« wiara może się pogłębić, rozprze-
strzenić i przesiąknąć wszystkie aspekty 
życia osobistego i społecznego”126.

 VII. TRADYCJA OBLACKA

Tradycja oblacka odzwierciedla ten 
stosunek między Kościołem a Zgroma-
dzeniem, jaki usiłowaliśmy opisać. By-
łoby zarozumialstwem streszczanie jej 
w kilku słowach, dlatego ograniczymy 
się do niektórych charakterystycznych 
doświadczeń.

Posłannictwo, jedność i ciągłość: 
„Kościoła nie buduje się w ciągu kilku 
lat. Przeciwnie, jest to dzieło, które wy-
maga czasu i wytrwałości. Duchowa bu-
dowla będzie tym mocniejsza, a jej pro-
porcje tym bardziej harmonijne, że bu-
downiczowie będą się kierowali tym sa-
mym duchem”127.

Ewangelizacja i promocja: „Mi-
sja, Kościół bez społecznego promie-
niowania jest zawsze niekompletny 
i niestały”128.

Wszczepienie: „Z Indianami stanie 
się on jakby jednym z nich, zmiesza się 
z nimi tak, jak zaczyn jednoczy się z cia-
stem, aby je podźwignąć”129.

W zetknięciu z nowymi kulturami 
oblaci byli zmuszeni przystosować do 
nich sposób głoszenia Chrystusa i zna-
leźć nowe metody, aby „założyć” Koś-
ciół.

W ten sposób dokonało się przejście 
od mentalności podboju do mentalności 
dialogu, od zderzenia ze światem do ak-
ceptacji i wymiany, od rozdzielenia do 
współpracy ze świeckimi.

W tym poszukiwaniu nowych dróg 
dla misji oblaci przyzwyczaili się do ży-
cia z ubogimi, łączenia Ewangelii z pro-
mocją, popierania małych grup i bronie-
nia tubylców aż do zaangażowania się 
na rzecz sprawiedliwości.

Odnowa Zgromadzenia w świetle 
Soboru jeszcze się nie skończyła, ale po 
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tylu trudach można jeszcze powiedzieć, 
że oblaci są ludźmi biskupów, papieża 
i Kościoła.

GIUSEPPE MAMMANA
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 WPROWADZENIE

W czasie rekolekcji w 1814 roku Eu-
geniusz de Mazenod przypomniał sobie 
to, co mu się zdarzyło w czasie modli-
twy przed krzyżem w kościele w Aix 
w Wielki Piątek mniej więcej siedem 
lat wcześniej: „Na moje nieszczęście 
zbyt długo szukałem szczęścia poza Bo-
giem. Ileż razy w minionym życiu moje 
rozdarte i udręczone serce rwało się ku 
Bogu, od którego się odwróciło! Czyż 
mogę zapomnieć te gorzkie łzy, które 
popłynęły z mych oczu na widok krzy-
ża w Wielki Piątek. Ach! Wypływały 
one z serca i nic nie mogło powstrzy-
mać ich potoku. Były zbyt obfite, abym 
mógł je ukryć przed tymi, którzy tak jak 
ja uczestniczyli w tej wzruszającej cere-
monii. Byłem w stanie grzechu śmiertel-
nego i to właśnie było powodem mego 
bólu. Wówczas i przy jeszcze jakiejś 
innej okazji mogłem dostrzec różnicę. 
Moja dusza nigdy nie była bardziej za-
spokojona, nigdy nie doświadczyła wię-
cej szczęścia; dlatego właśnie, że w tym 
potoku łez, mimo bólu albo raczej po-
przez mój ból, moja dusza rwała się do 
swego ostatecznego celu, do Boga, swe-
go jedynego dobra, którego utratę żywo 
odczuwała. Po co o tym jeszcze mówić? 
Czy kiedykolwiek potrafię wyrazić to, 
czego wówczas doświadczyłem? Samo 
wspomnienie napełnia me serce słodkim 
zadowoleniem”1.

Chodzi tu o punkt zwrotny w ży-
ciu Eugeniusza, być może jeden z naj-
ważniejszych momentów nawrócenia 

w jego życiu. Stoi przed krzyżem, na 
którym wisi pozbawione życia Ciało Je-
zusa, największy znak nędzy człowieka 
w cierpieniu i śmierci. Gorzkie łzy na-
pływają mu do oczu, gdy poznaje swą 
niewdzięczność okazaną przez obrazę 
Boga, który dla niego przelał swą Krew. 
A jednak ten największy znak niezmie-
rzonej miłości i miłosierdzia Bożego 
wzbudza w nim szczęście i gorące prag-
nienie zadośćuczynienia przez całkowi-
ty dar z siebie.

W tym artykule o krzyżu oblackim 
zobaczymy kilka śladów tych spotkań 
Eugeniusza z krzyżem, spotkań, które 
doprowadziły go do przyjęcia i umiło-
wania krzyża jako szczególnego znaku 
misjonarza oblata.

 I. KRZYŻ

Krzyż zawsze zajmował jedyne miej-
sce w historii zbawienia jako znak sprze-
ciwu, przez który cierpienie i śmierć 
przeradzają się w zmartwychwstanie 
i zbawienie. W zależności od epok i kul-
tur powodował on jednak różne sposo-
by odpowiedzi na tę tajemnicę2. Pismo 
Święte często przypomina śmierć Jezu-
sa przyjętą z posłuszeństwa i wierności 
Ojcu (zob. Flp 2, 8; Rz 5, 19), ale dobrze 
wiemy, że uczniowie i pierwsi chrześci-
janie przyjmowali krzyż jako zgorsze-
nie, znak śmierci skazanego i opusz-
czonego. Listy świętego Pawła świad-
czą, że dość wcześnie chrześcijanie wi-
dzieli w śmierci Jezusa doskonałą ofiarę,
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która odkupuje grzeszników i przywra-
ca przymierze z Bogiem, znak miłości 
i pojednania. Przed uznaniem chrześci-
jaństwa w cesarstwie rzymskim krzyż 
nie był jawnie pokazywany ani publicz-
nie czczony w liturgii i na pielgrzym-
kach. W całym średniowieczu krzyż 
miał szczególne znaczenie w życiu mo-
nastycznym, w którym wzywano pro-
fesów, aby byli ukrzyżowani dla świa-
ta. Krzyż nabierał większego znaczenia 
w pobożności ludowej. Krzyże drewnia-
ne albo z kamienia pojawiały się stopnio-
wo jako znak błogosławieństwa i opie-
ki. Papież Sergiusz I oficjalnie uznał ten 
kult, ustanawiając Święto Podwyższenia 
Krzyża w 701 roku. Kult ten osiągnął 
w pewnym sensie szczyt w duchowo-
ści świętego Bernarda (zmarłego w 1153 
roku), świętego Bonawentury (zmarłego 
w 1274 roku) i świętej Gertrudy (zmarłej 
w 1302 roku), którzy podkreślali ludzki 
aspekt tajemnicy Wcielenia, koncentru-
jąc w dużym stopniu pobożność ludową 
na cierpieniach i śmierci Zbawiciela na 
krzyżu.

W XVI wieku Ignacy Loyola, Teresa 
z Avila i Jan od Krzyża przyczynili się 
do rozwoju tej pobożności odpowiednią 
ascetyką i mistyką opartą na rozważaniu 
męki Chrystusowej. Od Pawła od Krzy-
ża (zmarłego w 1775 roku) i Alfonsa Li-
guoriego (zmarłego w 1787 roku) męka 
Chrystusa i miłość Chrystusa ukrzyżo-
wanego stają się dominującymi temata-
mi przepowiadania, a później integralną 
częścią duchowości wielu nowych in-
stytutów zakonnych założonych w XIX 
wieku. W ciągu tych wieków pojawiło 
się wiele szczególnych nabożeństw po-
wiązanych z tajemnicą Odkupienia, jak 
na przykład nabożeństwo do Najświęt-
szego Serca i do Najdroższej Krwi.

Wiele z tych nabożeństw ludowych 
przetrwało do naszych czasów. Ale nasz 
sposób pojmowania krzyża zmienił się 
o tyle, że częściej mówimy o zmar-
twychwstaniu i że jesteśmy skłonni wi-

dzieć krzyż w ubóstwie oraz w cierpie-
niach, które nas otaczają.

 II. KRZYŻ I ZAŁOŻYCIEL

W pierwszych pismach Eugeniu-
sza de Mazenoda, szczególnie w tych, 
które pochodzą z jego rekolekcji w se-
minarium Świętego Sulpicjusza, krzyż 
stanowi ważny temat rozmyślania 
i modlitwy3. W liście do babki szeroko 
opisuje on pielgrzymkę odbytą do kal-
warii w Mont-Valérien z drogą krzyżo-
wą, sumą i „krótkim przemówieniem 
proboszcza do swych pielgrzymują-
cych parafian, które zostało wygłoszone
u stóp krzyża [...]”4. W chwili przyjęcia 
sakramentu kapłaństwa krzyż pojawia 
się w jego notatkach jako bezpośrednio 
związany z tym sakramentem. Tak na 
przykład zdaje sprawę ze swych świę-
ceń na subdiakona: „Jeśli dla obojętnych 
widzów, których w tym dniu przyciąga 
do świątyni ciekawość, widok pocho-
dzącego ze wszystkich stron tego ob-
szernego cesarstwa tłumu lewitów, któ-
rzy ochoczo tłoczą się, aby usilnie pro-
sić jedni o dopuszczenie, inni o awans 
w świętej milicji, jest zachwycający [...], 
jeśli w zdumieniu wobec poświęcenia, 
którego byli świadkami i w które zale-
dwie mogli uwierzyć, nie mogli się na-
dziwić, że spieszono się uścisnąć krzyż 
Zbawiciela z większą radością dzisiaj, 
kiedy to święte drzewo rozlewa tylko 
gorycz i ból, niż wówczas, gdy przez 
przyjęcie go uczestniczyło się dużo wię-
cej w chwale niż w cierpieniach Jezusa 
[...]”5.

Eugeniusz mówi też jasno, że „umi-
łowanie krzyża Jezusa Chrystusa”6 sta-
nowiło część intencji jego Mszy prymi-
cyjnej. A w tekście zatytułowanym Ogól-
ne postanowienie, który pochodzi z tego 
samego okresu, postanawia „być wszy-
stek dla Boga i dla wszystkich [...], szu-
kać tylko krzyża Chrystusowego [...]”7.
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Innym ważnym wydarzeniem w cza-
sie jego pobytu w seminarium Świę-
tego Sulpicjusza było usunięcie przez 
władze państwowe jego przełożone-
go i przyjaciela, księdza Émery’ego. 
W liście do matki z 1810 roku opowia-
da o jego smutnym wyjeździe: „O, nasz 
dobry ojcze, zawołałem z bólem, jakim 
byłem przeniknięty, nasz dobry ojcze, 
nie opuszczaj swoich dzieci bez udzie-
lenia im  błogosławieństwa. Na te słowa 
szlochy podwoiły się, a wszyscy sponta-
nicznie upadliśmy do jego stóp. On sam, 
wzruszony do głębi serca i lejąc łzy, po-
wiedział: Chcecie tego, jakby jego po-
kora była gwałcona. Wyciągnął wów-
czas ręce do krzyża, który jest w głębi 
sali, i z oczami utkwionymi w naszym 
Zbawicielu, który był całą jego mocą, 
poprosił dla nas o błogosławieństwo, 
którego następnie udzielił nam w Jego 
imieniu”8.

Krzyż jest obecny w całym jego ży-
ciu. Widać to szczególnie w listach, gdy 
napotyka na trudności albo gdy jako bi-
skup lub superior generalny musi innych 
pocieszać i dodawać im odwagi9.

Przy samym końcu życia Założyciela 
ojciec Henry Tempier pisze o jego cho-
robie do ojców i braci Zgromadzenia: 
„Opowiedzieć wam o wszystkich przy-
kładach, jakie dał, o wszystkich uczu-
ciach, jakie przejawił w czasie tych 
trzech dni (przygotowania do przyjęcia 
ostatnich sakramentów) byłoby niemoż-
liwe. Uważamy za wielką łaskę, że mog-
liśmy widzieć i słyszeć to, co widzieli-
śmy i słyszeliśmy. »Jestem na krzyżu, 
mówił; chętnie na nim pozostaję i ofiaru-
ję swoje cierpienia Bogu za moich dro-
gich oblatów«”10.

U stóp krzyża przeżył on pewne naj-
ważniejsze momenty życia, gdy był go-
tów walczyć dla swego Mistrza albo 
też gdy nie było już nic do powiedzenia 
i gdy należało tylko w milczeniu uklęk-
nąć przed krzyżem11. Znamy dobrze dwa 
wydarzenia, które miały miejsce przed 

krzyżem. Pierwszym jest pierwszy list, 
który napisał bez podpisu do księdza 
Tempiera: „Mój drogi Przyjacielu, czy-
taj ten list u stóp swego krzyża z wolą 
słuchania tylko Boga, aby poznać, czego 
od takiego kapłana jak Ksiądz wymaga 
Jego chwała i zbawienie dusz”12. Drugie 
zdarzyło się w 1818 roku, na początku 
istnienia Zgromadzenia, gdy Założyciel, 
siedząc lub klęcząc przed swym misjo-
narskim krzyżem, położonym na stole 
pracy, redagował pierwsze Konstytucje 
i Reguły13.

 1. ZAŁOŻYCIEL I KRZYŻ MISJONARZA 
OBLATA

W dobie zakładania Zgromadzenia 
krzyż misjonarski był powszechny wśród 
głosicieli misji14. Założyciel jednak przyj-
mując go, uznaje jego szczególną war-
tość. Bardzo wcześnie dochodzi nawet 
do zakwestionowania stosunku założy-
ciela Misjonarzy Francji, księdza Char-
lesa de Forbin-Jansona do noszenia krzy-
ża. W tekście, który warto przytoczyć 
w całości, pisze do niego: „Przy tej oka-
zji pozwolę sobie powiedzieć Wam, że 
dobrze byście zrobili, gdybyście przyję-
li krzyż przynajmniej w czasie waszych 
misji. Nie uwierzyłlibyście, jaki przy-
nosi on owoc i jak jest użyteczny. Lu-
dzie przyzwyczajeni do stroju kościelne-
go nie zwracają na niego większej uwa-
gi, ale ten krzyż im się narzuca. Iluż wi-
działem libertynów, którzy patrząc na 
niego, nie mogli się powstrzymać przed 
zdjęciem kapelusza. Dodaje on wielkiej 
powagi; odróżnia misjonarzy od innych 
kapłanów, a to właśnie jest dobre, bo mi-
sjonarz powinien być postrzegany jako 
człowiek niezwykły. W konfesjonale 
jest użyteczny spowiednikowi, a w dniu 
rozgrzeszenia penitentowi, w którego 
ręce go wkładamy, pomaga odczuć ból 
za swe grzechy, znienawidzić je, a nawet 
je opłakiwać. Wszystko, czego doświad-
czyliśmy, musiało być zawsze uznawa-
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ne, skoro w innych krajach katolickich 
wszyscy misjonarze noszą go jako tytuł 
swej misji itd. Nie rozumiem, dlaczego 
ulegliście słabym racjom, jakie podawali 
ci spośród was, którzy nie podzielali zda-
nia, żeby go nosić. W moich oczach to akt 
słabości, wstydliwy haracz, jaki zechcie-
liście zapłacić małej grupie osób, której 
lekceważeniem powinniście wzgardzić. 
Wydaje się, że boicie się uczestniczyć 
w szaleństwie krzyża. Cóż Ci powie-
dzieć? Ganię tę ludzką roztropność. Trze-
ba być szczerzej chrześcijaninem, kapła-
nem i apostołem niż wy w tym przypad-
ku. Wiesz, że szczerze wyrażam swoją 
myśl. Zresztą mówię to tylko Tobie. Nie 
ma więc miejsca na przepraszanie”15.

Oczywiście, misjonarze noszą krzyż 
nie tylko ze względu na tych, których 
spotykają, lecz także dla własnego do-
bra. Według Konstytucji i Reguł z 1818 
roku krzyż „będzie dla nich samych jak-
by ustawicznym doradcą, który będzie 
im przypominał o pokorze, cierpliwości, 
miłości i skromności [...]”16. Na samym 
końcu misji w Aix w 1820 roku arcybi-
skup zwraca się do Eugeniusza de Ma-
zenoda, który był kaznodzieją, i prosi go 
o pobłogosławienie ludu. Po chwili wa-
hania Eugeniusz podnosi powoli swój 
krzyż misjonarski i błogosławi ludzi17.

W 1830 roku przekazanie krzyża 
misjonarskiego zmarłego oblata nowe-
mu oblatowi stanowi już część tradycji: 
„Trzeba, aby one przeszły do nowych 
oblatów, którzy odniosą korzyść z tego 
dziedzictwa. Chcę w to rozdzielanie 
krzyży włożyć dużo sprawiedliwości”18. 
Ojcu Hippolyte’owi Courtèsowi, który 
chce zatrzymać krzyż ojca Victora Ar-
noux, Założyciel odpowiada: „Czytając 
twoją krótką rozprawę o krzyżu nasze-
go ojca Arnoux, prawie że podzielałem 
twoje zdanie, czułem, że racje, jakie mi 
podawałeś, są uzasadnione, ale zatrzy-
mywanie się na tym byłoby niewygod-
ne. Trzeba więc będzie przechowywać 
w naszych domach las krzyży, ponieważ 

ufam w dobroć Boga, że wszyscy, któ-
rzy umrą w Stowarzyszeniu, dojdą do 
nieba przepełnieni zasługami po zbudo-
waniu swych braci i poświęceniu swego 
istnienia na służbę Kościołowi i uświę-
cenie dusz. Kto będzie sądził o stopniu 
heroiczności, do którego trzeba będzie 
dojść, aby być wybrańcem, założywszy, 
że chce się go przyznać tylko w przy-
padku znacznej wyższości?”19.

Zewnętrzny znak krzyża misjonarza 
oblata jest dla Założyciela czymś zasad-
niczym. W 1852 roku odpowiada ojcu 
Étienne’owi Semerii na Cejlonie, prze-
bywającemu u biskupa, który nie chce, 
aby oblaci nosili krzyż: „Co się tyczy 
dziwactwa biskupa Braviego, który nie 
chce, aby oblaci jawnie nosili krzyż 
swego stanu, to nie mogę się na to zgo-
dzić w zwyczajnym życiu i w miejscach 
ich misji. Jeżeli zachodzi jakaś poważna 
trudność związana z jawnym pokazywa-
niem krzyża w mieście Colombo, będzie 
można w tym miejscu umieścić go pod 
sutanną, jak to się robi czasem gdzie in-
dziej, starając się pozostawić sznurek 
na zewnątrz, tak aby z tego wynikało, 
że rzeczywiście nosi się ten święty znak 
naszej misji apostolskiej”20.

Z powodu nalegania biskupa pisze 
on znów do ojca Semerii: „W razie po-
trzeby trzeba by wyjaśnić, że krzyż sta-
nowi istotną część naszego stroju zakon-
nego. Nie nosimy kaptura ani zwisają-
cego u pasa różańca, ale krzyż jest da-
wany w dniu profesji jako wyróżniają-
cy znak naszego świętego posługiwania. 
Nie nosimy go więc ad libitum jak inni 
misjonarze”21.

 2. ZAŁOŻYCIEL I KRZYŻE MISYJNE

W czasie misji głoszonych w mia-
stach i w wioskach, prezentacja wielkie-
go krzyża odgrywała ważną rolę. Przeło-
żony misji powinien go otrzymać z rąk 
proboszcza. Wszyscy misjonarze po-
winni go uczcić, zanim będzie służył do 
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błogosławienia ludu22. Misja kończy-
ła się postawieniem krzyża23 w mieście 
lub na wsi. Wystarczy przeczytać spra-
wozdanie z misji w Marignane w 1816 
roku, aby dostrzec rolę, jaką krzyż od-
grywał w czasie misji24. Misje te musia-
ły wywierać duże wrażenie, skoro czasa-
mi gromadziły wiele tysięcy osób wokół 
krzyża!25

To właśnie te krzyże misyjne tak 
często są powodem sporów i otwartych 
konfliktów z władzami cywilnymi. Wie-
le listów Założyciela mówi o koniecz-
ności zabezpieczenia przed ich wy-
wracaniem. Następujący tekst jest tego 
przykładem: „O Boże! Gromadźcie się 
wokół tego dobrego Zbawiciela, który 
przebywa wśród was, spotęgujcie mi-
łość i uwagę względem Jego Boskiej 
Osoby, składajcie pocałunki na ołtarzu, 
gdzie on spoczywa i kórzcie się przed 
Nim, aby Mu oddać wszystkie powinno-
ści, jakie Mu się należą i aby nawet ze-
wnętrznie wyrazić Mu pragnienie wyna-
grodzenia tylu zniewag, jakich doznaje 
we Francji. To nie tylko Jego wizerunek 
jest znieważany. Niedawno Jego własne 
Ciało zostało podeptane i pożarte przez 
potwory w kościele Świętego Ludwi-
ka w Paryżu. Drżę, gdy wam to powta-
rzam. Oto, do czego doszliśmy w naszej 
uwodzącej wolności. My tutaj bronili-
śmy, tak jak powinniśmy, świętego drze-
wa krzyża, które nie tylko chciano nam 
zabrać, lecz usiłowano je wyrwać z na-
szych rąk. Dwa razy mer posyłał do nas 
członka rady miejskiej, aby nas nakło-
nić do tej podłości pod pretekstem, że 
jest to jedyny sposób uchronienia mia-
sta przed rzezią. Możecie zgadnąć, jaka 
była nasza odpowiedź i z jakim obu-
rzeniem odrzuciliśmy tę niegodną pro-
pozycję, co pokrzyżowało plany spisku 
złośliwych. Nie ośmieliłbym się jednak 
twierdzić, że nie osiągną oni swych ce-
lów, jeśli bezbożność w dalszym ciągu 
będzie chroniona. Nigdy jednak kapłani 
Jezusa Chrystusa nie będą wspólnikami 

tej ogromnej zbrodni ani widzami tego 
nowego cierpienia Zbawiciela ludzi”26.

Z drugiej strony, kiedy w 1831 roku 
Założyciel mógł pokazać władzom cy-
wilnym, że święto krzyża mogło się od-
być w Marsylii z sukcesem i bez zakłó-
ceń, dozna prawdziwej radości: „Miło 
było pomyśleć, że podczas gdy w więk-
szości miast francuskich Chrystus był 
znieważany, a Jego krzyż wyrywany 
spośród ludu, nasz wśród ogromnego 
tłumu unosił się ponad wszystkimi gło-
wami i ukazywał się jak za najpiękniej-
szych dni swego triumfu. Aby pobudzić 
pobożność naszego ludu i w ten sposób 
naprawić u nas zniewagi, jakich nasz 
Bóg Jezus doznawał w innych miej-
scach, postanowiliśmy dodać temu pięk-
nemu świętu całego splendoru, jakiego 
należało oczekiwać. Wobec tego zosta-
ła ogłoszona wielka oktawa na Kalwa-
rii, nad krzyżem został wzniesiony łuk 
triumfalny; zielone girlandy, flagi i dy-
wany ozdabiały to święte miejsce i przy-
ciągały uwagę przechodniów zachwyco-
nych radością przygotowań ceremonii 
tak odpowiadającej ich uczuciom [...]. 
Nigdy od czasów misji nie widziano po-
dobnej. Porządek, pobożność, sięgają-
cy szczytu zachwyt wiernych. Tłok przy 
krzyżu trwał całą resztę dnia i było dużo 
kłopotu z opróżnieniem Kalwarii. Mó-
wię o zewnętrznym ogrodzeniu. Rozu-
mie się, że kościół także był wypełniony, 
gdy wraz z nadchodzącą nocą chciano 
go zamknąć. Ani w czasie procesji, ani 
później nie zdarzyło się nic, co mogło-
by być najmniejszym powodem zmar-
twienia; przeciwnie, łzy płynęły z oczu 
wszystkich, gdy niezliczone głosy do-
nośnie śpiewały te tak w tej okoliczno-
ści wzruszające słowa: Niech żyje Jezus, 
niech żyje Jego krzyż!”27 Nie należy się 
dziwić nieco szorstkiej odpowiedzi, jaką 
Założyciel dał ojcu Eugène-Brunowi Gu-
iguesowi, gdy ten zaproponował pewne 
zmiany w prowadzeniu misji: „Gdyby 
chodziło o modyfikację jakichś zwycza-
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jów, można by to zrozumieć, ale dopóki 
będzie porządek, pobożność i zakonnicy 
zachowujący nasze tradycje w Zgroma-
dzeniu, nigdy nie będzie znoszenia tego 
lub czegoś innego według kaprysu ko-
gokolwiek. Prałaci i kardynałowie no-
szą krzyż procesjonalny na jubileuszach 
i w czasie klęsk, a misjonarz miałby się 
wstydzić przyjęcia cennego brzemienia 
wtedy, gdy idzie o sprowadzenie Boże-
go miłosierdzia na zbłąkany lud? Nie 
rozumiałby, jak zgodne z duchem Je-
zusa Chrystusa jest robienie publiczne-
go zadośćuczynienia w imieniu przenie-
wierców, których przychodzi zbawić. 
Nie mówię o bosych stopach. Tego ni-
gdy nie wymagano. Ale czy robiono by 
samą ceremonię albo głoszono kazanie 
na ten temat bez ducha wiary? Co za 
wyznanie!”28

 3. ZAŁOŻYCIEL, KRZYŻ I CHRYSTUS 
ZBAWICIEL

Po przedstawieniu zarysu spotkania 
Eugeniusza de Mazenoda z krzyżem, 
poruszymy niektóre tematy konieczne 
do zrozumienia tego, co on dla niego 
oznaczał. Temat Chrystusa Zbawiciela 
jest wewnętrznie powiązany ze sprawą 
krzyża. Ma on takie znaczenie i taki za-
kres, że możemy tu dotknąć tylko jego 
związku z zagadnieniem krzyża.

W pierwszych pismach, dzięki któ-
rym dostrzegamy jaśniej drogę jego na-
wrócenia, Eugeniusz de Mazenod bar-
dzo często przeciwstawia swoje grzechy 
„temu miłosiernemu Bogu [...], który 
przyszedł do nas, aby wezwać grzesz-
ników [...], których przyciska do swe-
go serca”29 i których jest Zbawicielem. 
W zapiskach z rekolekcji przed święce-
niami z 1811 roku przypomina najpierw 
swoje liczne grzechy, ale zaraz potem 
zwraca się do Boga, którego nazywa 
„moim Zbawcą” i którego ustawicznie 
uznaje za Boga miłosiernego i swego 
„dobrego Ojca”30. Wydaje się, że z cza-

sem Eugeniusz będzie mniej zajęty swy-
mi błędami z przeszłości. Będzie coraz 
więcej pisał o grzechu i o Zbawcy. Bę-
dzie mówił o odkupieniu i o współpra-
cy ze Zbawicielem w zbawianiu świa-
ta przez wyjście do biednych i grzesz-
ników oraz przez zadośćuczynienie. 
W postscriptum listu do misjonarzy 
z Aix, w lipcu 1816 roku, pisze: „Pro-
szę was o zmianę końca naszej litanii. 
Zamiast mówić Jesu sacerdos, nale-
ży mówić Christe salvator. Jest to kąt, 
pod którym powinniśmy kontemplować 
naszego Boskiego Mistrza. Przez nasze 
szczególne powołanie jesteśmy w spo-
sób specjalny związani z odkupieniem 
ludzi; dlatego błogosławiony Liguori 
oddał swoje Zgromadzenie pod opiekę 
Zbawiciela. Obyśmy mogli przez ofiarę
z całego naszego jestestwa przyczyniać 
się do tego, aby Jego odkupienie nie sta-
ło się bezużyteczne zarówno dla nas, jak 
i dla tych, do których ewangelizowania 
jesteśmy powołani”31.

A w Nota bene Konstytucji i Reguł 
z 1818 roku pisze: „Jaki może być bar-
dziej wzniosły cel niż cel ich Instytutu? 
Ich Założycielem jest Jezus Chrystus, 
Syn Boga samego; ich pierwszymi ojca-
mi – Apostołowie. Są oni powołani do 
tego, aby być współpracownikami Zba-
wiciela, współodkupicielami rodzaju 
ludzkiego”32.

 4. ZAŁOŻYCIEL I KREW CHRYSTUSA33

Drugim fundamentalnym tematem 
jest zagadnienie Krwi Chrystusa, które 
ma związek z krzyżem i Jezusem Chry-
stusem Zbawicielem. To ważne dla Eu-
geniusza de Mazenoda i dla Kościoła 
zagadnienie powoduje w jego czasach 
powstanie wielu wyobrażeń i być może 
u niektórych przyczyni się do specjalne-
go nabożeństwa. Dla Eugeniusza stano-
wi ono jednak integralną część tajemni-
cy zbawienia34. Wobec tego Boga miło-
sierdzia i grzeszników, który powołuje 
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zarówno jego, jak i członków jego Zgro-
madzenia do tego, aby byli współod-
kupicielami, Eugeniusz pojmuje Krew 
Chrystusa jako cenę zbawienia ludzko-
ści. Poza tym, jak to widać z jego pism 
i życia, jest on przejęty pewnością, że 
Bóg rzeczywiście chce zbawienia każ-
dego i że dlatego Krew Chrystusa jest 
ceną zapłaconą za nas wszystkich.

W studium poświęconym temu za-
gadnieniu Émilien Lamirande utrzymu-
je, że Krew Zbawiciela stanowi cen-
tralny temat duchowości Eugeniusza de 
Mazenoda. Stopniowo pogłębiał on sens 
Krwi Zbawiciela, przez którą cała ludz-
kość została odkupiona, Kościół został 
oddany Chrystusowi jako dziedzictwo, 
a dusze doprowadzone do życia i wynie-
sione do niezmiernej godności35.

Poznaliśmy już myśli młodego Eu-
geniusza, który w 1818 roku składa swo-
je grzechy przed Bogiem miłosierdzia 
i widzi w Krwi Chrystusa znak odku-
pienia: „O, jeżeli mogłem złamać pierw-
sze przysięgi, jakie Mu złożyłem przy 
chrzcie, to czy nie będę mógł iść za mym 
Mistrzem na Kalwarię, aby znów złożyć 
Mu hołd mojej wierności u stóp krzyża 
i obmyć moją suknię w Jego Krwi po za-
farbowaniu jej swoją?”36

Od tego, według Émiliena Lami-
rande’a, Eugeniusz przechodzi do roz-
ważań bardziej powszechnych o godno-
ści odkupionych i Kościoła37. Przy końcu 
życia, w liście pasterskim z 1860 roku, 
znajdujemy takie słowa: „To zjednocze-
nie dzieci rodzaju ludzkiego z Jezusem 
Chrystusem dokonało się na Kalwarii, 
gdy dla zbawienia płynęła Boska Krew 
oraz gdy przez mękę i śmierć Zbawicie-
la została im wysłużona łaska. Przez ła-
skę zostaliśmy zjednoczeni z godnym 
uwielbienia Pośrednikiem, a przez Nie-
go z Jego Ojcem. Jest ona więzią, któ-
ra nas z Nim spaja i czyni nas uczest-
nikami Jego zasług, jakbyśmy umar-
li z Nim. Jego Krew zmieszana z naszą 
sprawiła, że ma ona wartość i moc, któ-

re istotnie są zawarte w ofierze Boga- 
-Człowieka”38.

Chociaż odkupienie dotyczy wszyst-
kich i choć Bóg miłosierdzia zawsze jest 
blisko grzeszników, obraz Krwi Chry-
stusa podkreśla zobowiązania, które wy-
nikają z ich odkupienia. Aby pozostać 
żywą cząstką Ciała Chrystusowego, żeby 
Krew Chrystusa „krążyła w ich żyłach”, 
powinni uczestniczyć w uczcie Euchary-
stycznej. Inaczej w pewnym sensie „nie 
są już z tej samej Krwi”39. Odkupienie 
jest wielkim darem, tym niemniej ma 
ono swoje wymagania.

Odkupienie zdaje się kierować do 
osób indywidualnie, ale są one zgroma-
dzone w Kościele jako „lud nabyty”, pe-
łen godności dzięki cenie swego odku-
pienia. Kościół w oczach Eugeniusza 
jest tak wielki tylko dzięki temu, że zro-
dził się z Krwi Chrystusa.

„Zrodzony z Krwi Boga umierające-
go na krzyżu zawsze będzie istniał zgod-
nie ze swym początkiem i zawsze, pod 
purpurą jak w więzieniach, będzie no-
sił ten bolesny krzyż, na którym zawisło 
zbawienie świata”40.

Nie tylko Kościół jest cenny dzię-
ki swej wielkiej wartości. Każda dusza 
przez Krew Chrystusa osiąga godność 
nieskończoną. To przekonanie przeja-
wia się wyraźnie u Eugeniusza od po-
czątku jego posługi kapłańskiej, gdy 
w 1813 roku w kościele Świętej Mag-
daleny zwraca się do ubogich: „W was 
jest dusza nieśmiertelna stworzona na 
obraz Boga, którego pewnego dnia ma 
posiąść, dusza odkupiona za cenę Krwi 
Jezusa Chrystusa, cenniejszej u Boga 
niż wszystkie bogactwa ziemskie, niż 
wszystkie królestwa świata, dusza, o któ-
rą jest On bardziej zazdrosny niż o rzą-
dy nad całym wszechświatem”41. Będzie 
to jednym z mocnych przekonań, któ-
re będą wywierały wpływ na całe jego 
życie i które pozostawi oblatom w dzie-
dzictwie, aby byli „chwalebnymi narzę-
dziami zbawienia wiecznego dusz stwo-
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rzonych na obraz Boga i odkupione Jego 
Krwią”42.

 III. TOWARZYSZ: OJCIEC TEMPIER

Ojciec Tempier jest być może towa-
rzyszem, który był najbliżej Założycie-
la i który dzielił jego krzyż. Stał u jego 
boku od początku, popierał go i dodawał 
odwagi: „Cokolwiek byśmy uczynili, 
to czym zasłużyliśmy na tę łaskę, żeby 
mieć taki udział w cennym krzyżu Syna 
Bożego? [...] Jest to łaska szczególne-
go upodobania, jakiej Bóg udziela tylko 
swoim świętym; jakże więc moglibyśmy 
się skarżyć?”43

Ósmego lipca 1823 roku ojciec Tem-
pier został mianowany wikariuszem ge-
neralnym w Marsylii. Ojciec de Maze-
nod został nim dwa dni wcześniej, w cza-
sie święceń biskupich stryja Fortunata. 
Ta nowa posługa stanowiła znaczne za-
danie. Ojciec Tempier najpierw z niego 
zrezygnował, uzasadniając to między in-
nymi tym, że Założyciel będzie tak czę-
sto nieobecny, iż ciężar spadnie na jego 
ramiona. I dokładnie tak się stało. Jeże-
li ojciec Tempier się nie skarży, to jed-
nak często pisuje do Założyciela, aby go 
poinformować o wszystkim, co jest do 
zrobienia, i o wszystkich napotkanych 
trudnościach44. Trudności z władzami 
cywilnymi narastają, a po nominacji 
ojca de Mazenoda na biskupa wybucha 
nowy konflikt; władze cywilne domaga-
ją się, aby taka nominacja przed przyję-
ciem otrzymała potwierdzenie królew-
skie. Ojciec Tempier ma dużo trudności 
z przekonaniem Założyciela, aby odpo-
wiedział na to, czego od niego żądano. 
Znów pozostawiony sam sobie z funk-
cją wikariusza generalnego pisze do Za-
łożyciela w 1835 roku: „Sądzę, że mó-
wię Ojcu o tym wszystkim po raz ostat-
ni, bo jestem tym zmęczony. Mogę Ojca 
zapewnić, że jeśli dla Ojca wypoczynek 
jest przyjemny, ja go wymagam i pragnę 

przynajmniej tak samo jak Ojciec. Dla-
czego potrzeba, abym był tutaj i psuł so-
bie krew od dwunastu lat, ciągle zaprzę-
żony do pługa, w najbardziej przykrych 
sytuacjach! Opatrzność zawsze tak kie-
rowała sprawami, że nigdy nie było kry-
zysu tak ciężkiego do zniesienia, obojęt-
nie jakiego, abym nie musiał sam sma-
kować jego słodyczy”45.

Kiedy biskup de Mazenod obejmu-
je biskupstwo w Marsylii, stosunki ojca 
Tempiera z władzami cywilnymi oraz 
sprawowanie funkcji wikariusza gene-
ralnego stają się łatwiejsze. Jednak z po-
wodu głębokiej przyjaźni, jaka go łączy-
ła z Założycielem, okres między śmier-
cią tego ostatniego w 1861 roku i jego 
w 1870 jest najbardziej przykry w jego 
życiu. Spędza miesiące u wezgłowia Eu-
geniusza de Mazenoda i ogłasza Zgroma-
dzeniu jego śmierć. Musi także przeciw-
stawić się opozycji, która pojawia się ot-
warcie bezpośrednio po śmierci biskupa46. 
Należy do niej następca biskupa de Ma-
zenoda na biskupstwie w Marsylii. Uwi-
kłany bezpośrednio we wszystkie podno-
szone trudności, ojciec Tempier próbuje 
bronić pamięci Założyciela oraz spraw 
Zgromadzenia. Następca Założyciela na 
stanowisku superiora generalnego, ojciec 
Joseph Fabre, pisze do biskupa Jacquesa 
Jeancarda 9 listopada 1861 roku: „Ten oj-
ciec tak oddany, który tyle zrobił, a dla 
którego zrobiono i robi się tak mało, jest 
faktycznie na krzyżu”47.

Swym życiem i duchowością ojciec 
Tempier daje nam przykład oblata, któ-
ry dużo przeżył w cieniu krzyża. Z Za-
łożycielem, a także sam godził się, aby 
krzyż stanowił część jego życia i jego 
posługi48.

 IV. KRZYŻ: KONSTYTUCJE 
I REGUŁY ORAZ ŻYCIE OBLACKIE

Rzucimy tu okiem na Konstytu-
cje i Reguły, biorąc za punkt wyjścia te 
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z 1982 roku i odwołując się do wydań 
wcześniejszych oraz do pewnych ko-
mentarzy.

W pierwszej części, Oblacki chary-
zmat, w pierwszym rozdziale, Posłanni-
ctwo Zgromadzenia, znajdujemy pierw-
sze odniesienie się do krzyża w konstytu-
cji 4: „Krzyż Jezusa Chrystusa jest duszą 
naszego posłannictwa. Wzorem Pawła 
Apostoła głosimy »Jezusa Chrystusa, i to 
ukrzyżowanego« (1 Kor 2, 2). Jeśli nosi-
my »w ciele naszym konanie Jezusa«, to 
w nadziei, »aby życie Jezusa objawiło się 
w naszym ciele« (2 Kor 4, 10). Oczyma 
ukrzyżowanego Pana patrzymy na świat 
Krwią Jego odkupiony, żywiąc pragnie-
nie, żeby ludzie, w których nadal trwa 
Jego męka, poznali także moc Jego zmar-
twychwstania (por. Flp 3, 10)”.

Na przeciwnej stronie można prze-
czytać dwa wyciągi z Konstytucji i Re-
guł z 1826 roku: „Głosić Jezusa Chry-
stusa ukrzyżowanego” i „Z Jezusem 
na krzyżu”49. Wszystkie Konstytucje 
i Reguły z lat 1853, 1928 i 1966 mają 
te dwa artykuły50. Przez swój aposto-
lat oblat uczestniczy w męce i w krzy-
żu, które wzywają do wyrzeczenia, ale 
także do odwagi. Konstytucja 57 z 1966 
roku zaleca, aby być „świadkiem Praw-
dy” i „sługą Słowa”, wzywając oblata do 
praktykowania tego, co głosi, i do nie-
szukania samego siebie51.

Dostrzegamy w tym pewne ulubione 
tematy Założyciela. Krew naszego Zba-
wiciela ukrzyżowanego zbawia świat, 
zachęca nas do praktykowania wynagro-
dzenia, do tego, aby być świadkami 
w pokorze i prawdzie. W dzisiejszym 
kontekście jednak często zestawiamy 
krzyż z Paschą i z radością zmartwych-
wstania. Jesteśmy zachęcani do tego, 
aby patrzeć na świat oczami Zbawiciela 
ukrzyżowanego po to, żeby oczyścić 
nasz sposób pojmowania świata i nasze-
go apostolatu52.

Drugie odniesienie do krzyża znaj-
duje się w konstytucji 24, która dotyczy 

ślubu posłuszeństwa i cytuje list do Fili-
pian 2, 8: „Posłuszny aż do śmierci, i to 
śmierci krzyżowej”. Ten tekst znajdu-
je się tylko w Regule z 1966 roku tam, 
gdzie jest mowa o zakresie naszego ślu-
bu posłuszeństwa53.

Po trzecie, w sekcji zatytułowanej 
„Życie z wiary” znajdujemy konstytucję 
34 mówiącą o doświadczeniach i poku-
cie. Wydania z lat 1853 i 1928 zachowa-
ły dosłownie wersję z 1826 roku, pod-
czas gdy wydanie z 1966 roku zawiera 
tekst, który jest podstawowym w wy-
daniu z 1982 roku54. W komentarzu do 
Reguły z 1982 roku ojciec Jetté umiesz-
cza dość długi urywek, w którym mówi 
o ascetyzmie misjonarskim w kontek-
ście całkowitej oblacji, zaparcia siebie 
i osobistej dyscypliny, która pobudza do 
wielkoduszności i do uzgadniania swej 
woli z wolą Bożą55.

Po czwarte, w sekcji o zaangażowa-
niu zakonnym, w konstytucji 59, która 
mówi o pierwszych ślubach, znajduje się 
sformułowanie, którego nie ma w żad-
nym innym wydaniu.

Po piąte, w tej samej sekcji, konsty-
tucje 63 i 64 traktują o krzyżu oblackim 
i o stroju zakonnym. Wydania z 1826, 
1853 i 1928 roku mają ten sam artykuł, 
choć nie powtarzają go dosłownie. Wy-
danie z 1966 roku stwierdza tylko, że 
„krzyż otrzymany w dzień ślubów wie-
czystych, będzie ich jedynym znakiem 
wyróżniającym”56.

Reguła z 1826 roku, jak to już widzie-
liśmy, mówi o krzyżu w sekcji o prowa-
dzeniu misji57. Ale ma ona też klauzulę, 
która przypomina tradycję umieszcza-
nia w każdym nowym domu, w miejscu 
dobrze widocznym, krzyża, który powi-
nien być włożony do rąk zmarłego obla-
ta. Krzyż, z którym chowano oblata, nie 
był tym, jaki otrzymywał on przy profe-
sji. Ten bowiem powinien być przekaza-
ny nowemu oblatowi58.

Dzisiaj często łączy się krzyż z prob-
lemem dobroci i miłości Bożej oraz cier-
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pienia i zła, które nas otacza. Jak do tego 
może dochodzić? Konstytucje i Reguły 
zachęcają nas jednak do patrzenia na to 
oczami Zbawiciela ukrzyżowanego, do 
uświadomienia sobie, że wszyscy, którzy 
cierpią, uczestniczą w boleściach Chry-
stusa. Zachęcają nas do włączania tego 
wszystkiego w swoje życie. Jak napisał 
ojciec Jetté: „On (Jezus) najbardziej na-
lega na punkt następujący: niech (Apo-
stołowie) przejdą ponad czysto ludzkim 
i ziemskim rozumieniem Królestwa Bo-
żego. A kryterium, jakie im daje, to sama 
tajemnica krzyża, zbawienia poprzez 
krzyż, zgorszenie dla Żydów, głupstwo 
dla pogan, ale mądrość Boża”59.

 ZAKOŃCZENIE

Krzyż mówi bez wątpienia o cier-
pieniu. Rozważając jednak krzyż i cier-
pienia Chrystusa, Założyciel widział mi-
łość Boga Zbawcy i Odkupiciela. Wi-
dział w tym swoje powołanie i powoła-
nie wszystkich oblatów. Żyć tym powoła-
niem znaczy znosić ten rodzaj cierpienia, 
który towarzyszy potępieniu ducha świa-
towego i zaparciu się siebie. Co więcej, 
tym, co powoduje prawdziwe cierpienie, 
jest głębia jego odpowiedzi przed krzy-
żem, odpowiedzi, która pociąga go do 
całkowitego daru, do całkowitej wielko-
duszności i całkowitej miłości.

Zachowując w duchu swe słabości, 
oblaci nigdy nie stracą godności odkupio-
nych przez Chrystusa Zbawiciela, godno-
ści, która czyni ich świadkami i sługami 
i która zachęca ich nie do pomniejszania 
się, lecz do osobistego wzrostu. Założy-
ciel od początku nalegał na pewną bier-
ność, w jakiej mają oni szczęście poznać 
i otrzymać wiele darów od Boga oraz 
w pełni odpowiadają na Jego powołanie 
do tego, aby być oblatami, aby być Jego 
współpracownikami w zbawianiu świata.

FREDRIK EMANUELSON

 PRZYPISY

1 Rekolekcje odprawione w semi-
narium w Aix w grudniu 1814 r., dzień 
pierwszy, rozmyślanie drugie. W: Écrits 
oblats I, t. 15, nr 130, s. 99-100.

2 Dla całościowego poglądu na du-
chowość krzyża zob. Barnabas Maria 
AHERN, „Croix”. W: Dictionnaire de la 
vie spirituelle, Paris, Cerf, 1983, s. 231- 
-238.

3 Czasem krzyż jest nie tylko przed-
miotem, lecz także symbolem i gestem, 
jak w rozmyślaniu o znaku krzyża; zob. 
Angelo D’ADDIO, Cristo crocifisso e la
Chiesa abbandonata, Frascati, 1978, 
s. 85-86.

4 List z 15 września 1809 r. W: Écrits 
oblats I, t. 14, nr 59, s. 159.

5 „Conférence pour le jour de 
l’ordination (au sous-diaconat)”, 23 
grudnia 1809 r. W: Écrits oblats I, t. 14, 
nr 65, s. 173

6 „Intentions de mes messes”, 25-27 
grudnia 1811 r. W: Écrits oblats I, t. 14, 
nr 100, s. 271.

7 Koniec grudnia 1809 r. W: Écrits 
oblats I, t. 14, nr 101, s.272.

8 List z 19 czerwca 1810 r. W: Écrits 
oblats I, t. 14, nr 71, s. 190.

9 Zob. RAMBERT I, s. 109; II, s. 47; list 
do ojca Augustina Gaudeta z 26 listopa-
da 1858 r. W: Écrits oblats I, t. 2, nr 260, 
s. 214-215. 

10 Okólnik nr 2 z 29 stycznia 1861 r. 
W: Écrits oblats II, t. 2, nr 116, s. 150.

11 Zob. Angelo D’ADDIO, Cristo cro-
cifisso..., s. 88.

12 List z 9 października 1815 r. W: 
Écrits oblats I, t. 6, nr 4, s. 6.

13 Zob. RAMBERT I, s. 284.
14 W liście z 25 sierpnia 1817 r. ojciec 

Tempier prosi Założyciela wyjeżdżają-
cego do Paryża, aby kupił krzyże mi-
sjonarskie, ponieważ trudno je znaleźć 
w Aix, Écrits oblats II, t. 2, nr 6, s. 16.

15 List z 9 października 1816 r. W: 
Écrits oblats I, t. 6, nr 14, s. 26-27.
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16 CC et RR de 1818, deuxième par-
tie, chapitre premier, „Des autres prin-
cipales observances”. W: Missions, 78 
(1951), s. 58.

17 Zob. RAMBERT I, s. 321.
18 List do ojca Hippolyte’a Courtèsa 

z 8 marca 1830 r. W: Écrits oblats I, t. 7, 
nr 343, s. 200.

19 List do ojca Courtèsa z 13 marca 
1830 r. W: Écrits oblats I, t. 7, nr 344, 
s. 200.

20 List z 16 kwietnia 1852 r. W: Écrits 
oblats I, t. 4, nr 27, s. 94.

21 List z 2 lipca 1852 r. W: Ecrits ob-
lats I, t. 4, nr 30, s. 103.

22 Zob. CC et RR de 1818, première 
partie, chapitre deuxième, § 2, Règlement 
particulier pour les missions. W: Mis-
sions, 78 (1951), s. 28. Droga krzyżowa 
miałaby stanowić część misji, ale oczy-
wiście mogła odbyć się w każdym koś-
ciele albo kaplicy oblackiej, jak na Kal-
warii w 1821 r. Zob. RAMBERT I, s. 332.

23 Zob. CC et RR de 1818. Règlement 
particulier pour les missions, s. 34.

24 Zob. RAMBERT I, s. 224-226.
25 Sprawozdania z misji w Marsy-

lii i w Aix w 1820 r., tak samo jak póź-
niejsze sprawozdanie z misji w Marsylii 
w 1836 r., opisują działania ukoronowane 
sukcesami. Zob. RAMBERT I, s. 309-321; 
II, s. 573-578, choć Jean Leflon mówi, że
„trzeba zrezygnować z tych opisów, które 
wcale nie odznaczają się trzeźwością ani 
zwięzłością” (LEflON II, s. 127).

26 List do ojca Vincenta Mille’a z 19 
marca 1831 r. W: Écrits oblats I, t. 8, 
nr 387, s. 15-16. Zob. także list do ojca 
Tempiera z 13 września 1830 r. W: Éc-
rits oblats I, t. 7, nr 363, s. 219.

27 List do ojca Mille’a z 7 maja 
1831 r. W: Écrits oblats I, t. 8, nr 390, 
s. 22. Zob. także RAMBERT I, s. 573-578; 
II, s. 732.

28 List z 26 stycznia 1838 r. W: Écrits 
oblats I, t. 9, nr 657, s. 74.

29 Rekolekcje z października 1808 r. 
W: Écrits oblats I, t. 14, nr 28, s. 66.

30 W: Écrits oblats I, t. 14, nr 95, 
s. 250.

31 W: Écrits oblats I, t. 6, nr 12, 
s. 22.

32 CC et RR de 1818, première partie, 
chapitre premier, § 3. W: Missions, 78 
(1951), s. 15. Zob. także K i R z 1982 r., 
s. 12.

33 Ściśle powiązane z tematem krwi 
Chrystusa zagadnienie Najświętszego 
Serca, chociaż ważne, jest zbyt obszerne 
dla rozmiarów tego artykułu. Jest ono te-
matem osobnego artykułu w tym słowni-
ku. Zob. szkic tego zagadnienia u Eugè-
ne’a BAFfiE’A, Esprit et vertus du mis-
sionnaire des pauvres C.-J.-Eugène de 
Mazenod, Paris, Delhomme et Briguet, 
1984, s. 169-184.

34 Zob. Henri GRATTON, „La dévotion 
salvatorienne du Fondateur aux premiè-
res années de son sacerdoce”. W: Études 
oblates, I (1942), s. 164.

35 Zob. Émilien LAMIRANDE, „Le sang 
du Sauveur, un thème central de la doc-
trine spirituelle de Mgr de Mazenod”. W: 
Études oblates, 18 (1959), s. 363-381.

36 „Conférence spirituelle”. W: Écrits 
oblats I, t. 14, nr 48, s. 127.

37 Zob. Émilien LAMIRANDE, „Le sang 
du Sauveur...”, s. 368 ns.

38 List pasterski z 16 lutego 1860 r. 
W: Émilien LAMIRANDE, „Le sang du Sau-
veur...”, s. 366.

39 Zob. list pasterski z 20 lutego 
1859 r. Tamże, s. 369.

40 List pasterski z 19 stycznia 1845 r. 
Tamże, s. 374.

41 Instrukcja nr 3. Tamże, 376.
42 List pasterski z 28 lutego 1848 r. 

Tamże, s. 378.
43 List ojca Tempiera do ojca de Ma-

zenoda z 23 października 1817 r. W: Éc-
rits oblats II, t. 2, nr 8, s. 18.

44 Yvon BEAUDOIN, François de Paul 
Henry Tempier, biografia. W: Écrits ob-
lats II, t. I, s. 49-55.

45 List z 24 sierpnia 1835 r. W: Écrits 
oblats II, t. 2, nr 83, s. 101-102.



384KRZYŻ OBLACKI

46 Zob. Yvon BEAUDOIN, François 
de Paule Henry Tempier..., s. 178-180; 
oraz Henry TEMPIER, Okólnik nr 2 z 29 
stycznia 1861 r. W: Écrits oblats II, t. 2, 
nr 116, s. 150-152.

47 Cytat w: Yvon BEAUDOIN, François 
de Paule Henry Tempier..., s. 205.

48 Zob. jego notatkę nekrologicz-
ną w: Notices nécrologiques, II, 85, 96, 
101 102, cytowaną częściowo przez 
Yvona BEAUDOINA, François de Paule 
Henry Tempier..., s. 164, 206-209.

49 CC et RR de 1826, pars prima, ca-
put tertium, § 1, De praedicando verbo 
divino, art. 5; pars secunda, caput secun-
dum, § 3, De mortificatione et corporis
affictationibus, art. 1.

50 „Prêcher Jésus Christ crucifié”, CC 
et RR de 1853, pars prima, caput quar-
tum, § 1, art. V; wydanie z 1928 r., art. 98; 
wydanie z 1966 r., konstytucja 57; „Avec 
Jésus en croix”: édition de 1853, pars se-
cunda, caput secundum, § III, art. 1; wy-
danie z 1928 r., art. 263; wydanie z 1966 r., 
konstytucje 14, 15 i 23.

51 Zob. Dans une volonté de renou-
veau, introduction à une lecture des 
Constitutions et Règles, Rome, Maison 
générale, 1968, s. 160-161.

52 Zob. Fernand JETTÉ, O.M.I. Hom-
me apostolique, commentaire des Con-
stitutions et des Règles oblates de 1982. 
Rome, Maison générale, 1992, s. 55-57

53 Zob. K 33 i 37.
54 CC et RR de 1826, pars secunda, 

caput primum, § 3, De obedientiae voto; 
édition de 1853, pars secunda, caput pri-
mum, § III; wydanie z 1928 r., art. 222, 

230 i 232; wydanie z 1966 r., konstytu-
cja 33.

55 Fernand Jetté, O.M.I. Homme apo-
stolique..., s. 208-214.

56 CC et RR de 1966, K 41; wyda-
nie z 1826 r., pars secunda, caput ter-
tium, § 3. De vestibus ac refectione, art. 
3; wydanie z 1853 r., pars secunda, caput 
tertium, § III, art. II; wydanie z 1928 r., 
art. 309. Zob. „Pourquoi l’Oblat  por-
te-t-il la croix sur sa poitrine?” W: Mis-
sions, 70 (1936), s. 129-132; ten arty-
kuł jest echem listu Założyciela do księ-
dza Charlesa de Forbin-Jansona z 9 paź-
dziernika 1816 r.

57 CC et RR de 1826, pars prima, ca-
put secundum, § 2, Prescriptum pro mis-
sionibus, art. 21, 64 i 67.

58 CC et RR de 1826, pars secun-
da, caput quartum, § 2, De exsequiis, 
art. 4 i 5. W rękopisie Honorata po ar-
tykule 11 czwartego rozdziału drugiej 
części Założyciel napisał: „W każdym 
domu Stowarzyszenia, aby tym, którzy 
w nim mieszkają nasunąć jakieś dobre 
myśli o śmierci, zawsze będzie się trzy-
mało w rezerwie krucyfiks, który będzie 
umieszczony w widocznym miejscu ja-
kiejś wspólnej sali domowej. Ten właś-
nie krucyfiks będzie włożony w ręce 
zmarłego i z nim zostanie złożony 
w grobie”. W: Études oblates, 2 (1943), 
przypis 132, s. [45].

59 „Jésus Christ, premier formateur 
de l’Oblat”. W: Le Missionnaire Oblat 
de Marie Immaculée, textes et allocu-
tions, 1975-1985, Rome, Maison géné-
rale, 1985, s. 228.



Kiedy słyszeliście ostatni raz tę 
strzelistą modlitwę, to rodzinne pozdro-
wienie we wspólnocie oblackiej? Gdzie 
się podziała ta stara, prawie dwuwiecz-
na tradycja używania L. J. C. et M. I. 
pod koniec całej serii praktyk poboż-
nych albo zebrań wspólnotowych? Dla-
czego w praktyce porzuciliśmy zwyczaj 
tej chrystologiczno-maryjnej modlitwy, 
która była charakterystyczna dla Zgro-
madzenia i która tak często wracała na 
nasze wargi w ciągu dnia oblata Maryi 
Niepokalanej?

W pierwszym tomie dzieła Médi-
tations pour tous les jours de l’année 
(Rozmyślania na wszystkie dni roku) 
ojciec Boisramé poświęca 19 rozmy-
ślanie oblackiemu pozdrowieniu. Oto 
kilka linii z tego rozmyślania: „Z za-
sady Patriarcha oblatów rozpoczynał 
korespondencję literami: L. J. C. Póź-
niej, mniej więcej od czasu, gdy nasz 
Instytut otrzymał zaszczytny tytuł, ja-
kim przyozdobił go Leon XII, Założy-
ciel dodawał: et M. I. Amen. Laudetur 
Jesus Christus et Maria Immaculata. 
Amen. Oto pozdrowienie, którego uży-
wano w całej rodzinie. Rozważajcie je, 
aby nie było pustą formułą. Jezus Chry-
stus i Maryja Niepokalana są zatem nie-
wyczerpanym przedmiotem waszych 
hymnów pochwalnych, waszego uwiel-
bienia i waszej miłości“1

A jako postanowienia z tego rozmy-
ślania ojciec Boisramé proponuje:

1. kontynuować święty zwyczaj roz-
poczynania pism od L. J. C. et M. I.;

2. tam, gdzie ten zwyczaj istnieje, 
pozdrawiać w ten sposób z pobożnością 
tych, z którymi się żyje;

3. rozpoczynać i kończyć dzisiaj 
wszystkie prywatne praktyki słowami, 
które będą służyły jako wiązanka du-
chowa: Laudetur Jesus Christus et Ma-
ria Immaculata. Amen!2

Cytaty te pochodzą z roku 1887, ale 
trzeba uznać, że Założyciel zapoznał się 
z pozdrowieniem Laudetur Jesus Chri-
stus w seminarium Świętego Sulpicju-
sza, gdzie było ono w powszechnym 
użyciu. Zresztą za czasów Założyciela 
podobne pozdrowienie Laudetur Jesus 
et Maria należało do tradycji redempto-
rystów.

W okólniku z 19 marca 1865 roku3 
ojciec Joseph Fabre cytuje:

– list księdza de Mazenoda napisany 
w Aix 9 października 1815 roku;

– odpowiedź księdza Henry’ego Tem-
piera napisaną w Arles 27 października 
1815 roku;

– dwa listy księdza de Mazenoda na-
pisane w Aix 15 listopada i 13 grudnia 
1815 roku;

– odpowiedź księdza Tempiera napi-
saną w Arles 20 grudnia 1815 roku.

Wszystkie te listy księży de Maze-
noda i Tempiera w górnym lewym rogu 
pierwszej strony mają wezwanie L. J. 
C.

„Missions” z 1872 roku przeka-
zują informacje na ten temat na stro-
nach zatytułowanych Podróż do Rzymu 
Najczcigodniejszego Ojca Karola Jó-
zefa Eugeniusza de Mazenoda, Założy-
ciela i pierwszego superiora generalne-
go Zgromadzenia Oblatów Maryi Nie-
pokalanej (1825-1826)4. Opowiadanie 
to składa się z serii dwudziestu sześciu 
listów napisanych przez ojca de Maze-
noda od 1 listopada 1825 do 16 marca 
1826 roku: jeden do ojca Hippolyte’a 
Courtèsa, jeden do biskupa Fortunata de 
Mazenoda i dwadzieścia cztery do ojca 
Tempiera. Wszystkie te listy zaczyna-
ją się wezwaniem L. J. C. Dwudziesty 
siódmy, adresowany z Rzymu do ojca 
Tempiera i noszący datę 20 marca 1826 
roku, po raz pierwszy posiada napis L. J. 
C. et M. I. Wszystkie następne napisane 
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w czasie tej podróży od numeru 27 do 40 
zawierają wezwanie L. J. C. et M. I.

Ale wróćmy do listu pisanego z Rzy-
mu do ojca Tempiera 20 marca 1826 
roku i zacytujmy z niego kilka linii, aby 
poczuć całą radość Założyciela z za-
twierdzenia naszej nazwy Oblatów Ma-
ryi Niepokalanej. Niewątpliwie z tego 
powodu do używanego od tak dawna 
w całej korespondencji wezwania: L. J. 
C. od razu dodaje et Maria Immaculata.

„Obyśmy mogli dobrze zrozumieć 
– pisze – czym jesteśmy! Mam nadzie-
ję, że Pan udzieli nam tej łaski za wsta-
wiennictwem i przy opiece naszej świę-
tej Matki, Niepokalanej Maryi, dla któ-
rej w naszym Zgromadzeniu musimy 
mieć wielkie nabożeństwo. Czy wam się 
nie wydaje, że nosić nazwę oblatów Ma-
ryi, to znaczy poświęconych Bogu pod 
opieką Maryi, której imię Zgromadze-
nie nosi jako nazwę rodzinną, wspólną 
mu z Najświętszą i Niepokalaną Matką 
Bożą, to znak przeznaczenia? Jest cze-
go pozazdrościć. Ale to Kościół nadał 
nam ten piękny tytuł. Przyjmujemy go 
z szacunkiem, miłością i wdzięcznoś-
cią, dumni z naszej godności i z praw, 
jakie on nam daje do opieki Tej, która 
jest wszechmocna u Boga”5.

Nie ulega żadnej wątpliwości, że po 
zatwierdzeniu Zgromadzenia pod we-
zwaniem Oblatów Maryi Niepokalanej 
w 1826 roku, wyraźną wolą Założycie-
la było, aby pozdrowienie Laudetur Je-
sus Christus et Maria Immaculata sta-
nowiło część skarbu rodzinnego. Czę-
sto nalega na używanie tego wezwania, 
zwracając uwagę, gdy o tym zapomina-
no. Na przykład w liście do ojca Charle-
sa Bellona dodaje małą uwagę w post-
scriptum: „Zapomniał Ojciec rozpocząć 
list od L. J. C. et M. I.”6 A nieco póź-
niej, 15 sierpnia 1846 roku, pisze do su-
periora z Ajaccio następujące słowa: 
„Słusznie nalegam na jednolitość w na-
szych zwyczajach: zwyczaj umieszcza-
nia w nagłówku naszych listów wezwa-

nia na cześć naszego Pana Jezusa Chry-
stusa i jego Najświętszej i Niepokalanej 
Matki przyjęto od początku. Trzeba więc 
przyzwyczaić się i trzymać się tego, cze-
mu inni są posłuszni”7.

W tomie o duchu i cnotach Założy-
ciela ojciec Eugène Baffie potwierdza
jeszcze raz zwyczaj używania naszego 
rodzinnego pozdrowienia. Oto, co pisze: 
„Na początku swego dzieła, nie przewi-
dując jeszcze nazwy, jaką będzie mia-
ło w Kościele, a nawet nie spodziewa-
jąc się, że kiedykolwiek będzie jakąś 
miało, ojciec de Mazenod polecał koń-
czyć wszystkie publiczne praktyki za-
równo w kaplicy w Aix, jak i podczas 
misji tym pobożnym wezwaniem trzy-
krotnie powtarzanym przez wszystkich: 
„Niech wiecznie będzie pochwalony Je-
zus Chrystus i niech Maryja zawsze Nie-
pokalana będzie również pochwalona ze 
swym Boskim Synem”. To wezwanie 
tłumów na cześć Niepokalanego Poczę-
cia było zbyt miłe Sercu Jezusowemu, 
aby nie ściągało Jego najobfitszych bło-
gosławieństw na misjonarzy, którzy do 
niego zachęcali. [...] Zresztą ci pokorni 
kapłani ubogich lubili pozdrawiać się 
w ciągu dnia tym płynącym z ich serca 
pozdrowieniem na cześć ich Niepokala-
nej Matki: Niech będzie pochwalony Je-
zus Chrystus i Maryja Niepokalana. Gdy 
nadchodziła godzina rekreacji, służyło 
im ono za znak do przerwania milczenia 
i rozpoczęcia budujących rozmów”8.

Kult Maryi Niepokalanej jest bardzo 
mocno zakotwiczony w Zgromadzeniu, 
a nasze wezwanie L. J. C. et M. I. jest 
tylko jednym z tego objawów. Rozmno-
żyły się bractwa; uroczyście wprowa-
dzono szkaplerz Niepokalanego Poczę-
cia, liczne były kazania maryjne.

W Mélanges historiques (Rozmai-
tości historyczne) biskup Jacques Jean-
card napisał wspaniały passus na temat 
stanowiska biskupa de Mazenoda wo-
bec Niepokalanego Poczęcia: „Później, 
gdy nadszedł czas wyznaczony przez 
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Boga, to imię Maryi Niepokalanej wypi-
sane na czole oblatów i wyryte w ich ser-
cu zwróciło na ich ojca uwagę Piusa IX, 
który przez specjalne wyróżnienie zapro-
sił go do uczestniczenia w gloryfikacji te-
goż imienia, gdy Ojciec Święty przygo-
towywał się do tego, aby w oczach całe-
go Kościoła zabłysło jak promień zwią-
zany z diademem Matki Bożej. Biskup de 
Mazenod żywo odczuł tę łaskę zarówno 
jako biskup, jak i jako superior generalny 
oblatów. Wyjechał do Rzymu z sercem 
przepełnionym świętą radością”9.

Używanie naszego rodzinnego po-
zdrowienia L. J. C. et M. I. było więc od 
początków naszego Instytutu znakiem 
albo przejawem naszego życia z Maryją. 
Sentire cum Maria. Jak to celnie ujął oj-
ciec Léo Deschâtelets w okólniku o „Na-
szym powołaniu i naszym ścisłym zjed-
noczeniu z Maryją Niepokalaną”: „Nie 
chodzi o to – jeżeli chcemy zrozumieć 
nasze powołanie – aby mieć do Maryi 
Niepokalanej zwyczajne nabożeństwo. 
Chodzi o rodzaj utożsamienia się z Ma-
ryją Niepokalaną, chodzi o oddanie nas 
samych Bogu przez Nią i tak jak Ona aż 
do głębi całego naszego życia chrześci-
jańskiego, zakonnego, misjonarskiego 
i kapłańskiego”10.

Tak, „jesteśmy oblatami Maryi Nie-
pokalanej w najściślejszym tego słowa 
znaczeniu. Przez Nią będziemy oblatami 
dusz, oblatami Jezusa Chrystusa, oblata-
mi miłości Bożej”11. Podejmujmy więc 
wszelkie niezbędne środki, aby wyra-
zić naszej Niepokalanej Matce, w której 
mamy najwspanialszy wyraz Bożej mi-
łości, „szczególne nabożeństwo”, miłość 
prawdziwych synów i zawierzenie dzie-
ci posłusznych swej matce.

Nasze rodzinne pozdrowienie Lau-
detur Jesus Christus et Maria Immacu-
lata może z pewnością pomóc nam obu-
dzić albo po prostu rozpalić w każdym 

z nas to maryjne nabożeństwo do Niepo-
kalanej Dziewicy, która jest pomostem 
prowadzącym do Boga, bo jest stworze-
niem, które przekazuje Boga. Czy mo-
żemy pozwolić upaść tej szlachetnej tra-
dycji naszej oblackiej historii albo czy 
nie powinniśmy się wysilić, aby ją oży-
wić?

„Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: 
Niech nie twardnieją wasze serca” (Ps 
94).

GASTON J. MONTMIGNY
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Ryzykując, że będziemy oskarżeni 
o popełnienie anachronizmu, zatytuło-
waliśmy ten artykuł Liturgia godzin, aby 
uszanować zwyczaj, jaki się przyjął od 
czasu Vaticanum II. Istotnie ta termino-
logia była obca świętemu Eugeniuszo-
wi de Mazenodowi i pierwszym genera-
cjom oblatów.

 I. KONTEKST HISTORYCZNY

Stryjeczny dziadek Eugeniusza de 
Mazenoda, Charles-Auguste-André de 
Mazenod, i jego stryj, Charles-Fortuné, 
byli kanonikami, jeden w Marsylii, a dru-
gi w Aix-en-Provence. Można się zasta-
nawiać, czy pojęcie, jakie bratanek miał 
o Liturgii godzin i o jej znaczeniu w ży-
ciu Kościoła, nie wynikało z tego faktu. 
Jasne jest jednak, że wyrósł on w cza-
sach, kiedy przywiązywano dużą wagę 
do publicznego odmawiania brewiarza 
jako do dzieła Kościoła. I nie ma żadnej 
wątpliwości, że to, co przeżył w Wenecji 
u boku Don Bartolo Zinellego i jego bra-
ta, dwóch pobożnych i światłych kapła-
nów, miało duży wpływ na uznanie, ja-
kie miał dla brewiarza. Wiele lat później 
miał napisać:

„Począwszy od tej pory, przez prawie 
cztery lata codziennie po Mszy Świętej 
udawałem się do tych dobrowolnych na-
uczycieli, z którymi pracowałem aż do 
południa. Po południu Don Bartolo, któ-
rego zdrowie wymagało wielkiej trosk-
liwości, przychodził do mnie, aby mnie 
wziąć na przechadzkę, której celem było 
odwiedzenie jakiegoś kościoła, w któ-

rym zatrzymywaliśmy się na modlitwę. 
Wracając, zabierałem się ponownie do 
pracy, która trwała aż do wieczora. Nie-
którzy kapłani zbierali się o tej godzinie, 
aby wspólnie recytować brewiarz. Scho-
dziliśmy następnie do salonu, w którym 
niektórzy przyjaciele rodziny oddawali 
się uczciwej rozrywce. [...] W ten spo-
sób przeszły cztery lata. [...] Spowiada-
łem się co sobotę, a do Komunii Świętej 
przystępowałem co niedzielę. Lektura 
dobrych książek i modlitwa były jedy-
nymi rozrywkami, jakie godziłem z pil-
nością studiów. Codziennie słuchałem 
i służyłem do Mszy Świętej i codziennie 
odmawiałem małe oficjum o Najświęt-
szej Pannie [...]”1.

Wśród cennych relikwii zachowa-
nych w domu generalnym w Rzymie 
znajduje się Officium Beatae Mariae Vir-
ginis wydrukowane w Wenecji w 1793 
roku i używane przez młodego Eugeniu-
sza de Mazenoda.

Osobisty rozkład zajęć młodego 
księdza de Mazenoda zdradza zarówno 
jego szacunek dla recytowania brewia-
rza, na które wyznacza dokładne godzi-
ny, jak i mentalność jego czasów. Dzień 
zaczyna się i kończy ustnymi modlitwa-
mi, ale nie brewiarzowymi. Na odpra-
wienie każdej godziny kanonicznej jest 
wyznaczona dokładna godzina: nieszpo-
ry o godzinie 16.30; kompleta o 19.00; 
matutinum i laudesy z dnia następnego 
są odmawiane później wieczorem2.

Wróciwszy po święceniach do Aix, 
Eugeniusz zakłada Stowarzyszenie Mło-
dzieży Chrześcijańskiej. W ułożonym 
przez niego dla tego Stowarzyszenia Re-
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gulaminie i statucie przejawia się jego 
osobiste rozumienie Liturgii godzin: 
„W nowym (prawie) odmawianie (bre-
wiarza) jest jednocześnie nieodzownym 
i jednym z najważniejszych obowiąz-
ków kapłana. [...] Najświętsi duchowni 
(jak zakonnicy) i ci, którzy w każdej die-
cezji posiadają najwyższe godności (jak 
kanonicy) są przez Kościół specjalnie 
zobowiązani do śpiewu tych pięknych 
pieśni dniem i nocą w imieniu wszyst-
kich wiernych”3.

Na tym właśnie tekście opiera wy-
maganie od członków Stowarzyszenia 
wspólnego odmawiania w czasie zebrań 
oficjum o Najświętszej Pannie i śpie-
wania nieszporów w uroczyste święta4. 
Jeżeli jakiś członek nie mógł być obec-
ny na zebraniu niedzielnym i czwartko-
wym, powinien mimo to odmówić ofi-
cjum. W inne dni tygodnia, jeśli człon-
kowie nie mogli odmówić oficjum, po-
winni zmówić trzy dziesiątki różańca5.

 II. EUGENIUSZ DE MAZENOD, 
ZAŁOŻYCIEL

W pierwszym wydaniu Konstytu-
cji i Reguł Założyciel postanawia, że In-
stytut ma trzy cele: głosić ludowi Słowo 
Boże, zastąpić zakony zniesione przez 
rewolucję francuską i zreformować kler6. 
Wyliczając praktyki zniesionych zako-
nów, jakie misjonarze powinni spełniać, 
podaje „publiczne i wspólne odmawianie 
brewiarza”7. Pierwsze Konstytucje i Re-
guły były podzielone na trzy części: 1. cel 
i dzieła Instytutu, 2. szczególne zobowią-
zania misjonarzy, 3. zarządzanie Stowa-
rzyszeniem, warunki przyjęcia, nowicjat, 
oblacja, bracia i wydalenie. Publiczne 
i wspólne odmawianie brewiarza znajdu-
je się wśród dzieł apostolskich albo ze-
wnętrznych posług Instytutu, a nie wśród 
szczególnych zobowiązań misjonarzy, 
które obejmowały różne praktyki du-
chowne i nabożeństwa.

Oprócz nakazu kanonicznego zobo-
wiązującego tych, którzy mieli święce-
nia wyższe, do codziennego odmawia-
nia brewiarza w całości, Konstytucje na-
kładały podobny obowiązek na wszyst-
kich innych członków z wyjątkiem bra-
ci. Ponadto wymagały one, aby to robio-
no wspólnie. Dla tych, którzy nie mie-
li wyższych święceń, obowiązek od-
mawiania brewiarza, i to odmawiania 
wspólnego, wynikał z Konstytucji8.

Wszyscy kapłani, oblaci czy nowi-
cjusze są zobowiązani do publiczne-
go i wspólnego odmawiania brewiarza 
według obrządku świętego Kościoła 
rzymskiego w godzinach przepisanych 
regulaminem9.

Brewiarz będzie się odmawiało po-
woli i poważnie, z dokładnym przestrze-
ganiem przerw i innych przepisów, sta-
rając się, aby nie zasłużyć na zarzut, jaki 
zrobił Jezus Chrystus Żydom, że czcili 
Boga wargami, podczas gdy ich serce 
było daleko od Boga.

Ponieważ brewiarz jest obowiązko-
wy dla wszystkich członków Stowarzy-
szenia, nowicjusze czy oblaci (to znaczy 
scholastycy), którzy dla słusznej przy-
czyny nie mogli wspólnie odmówić bre-
wiarza, są zobowiązani do odmówienia 
go prywatnie, tak jakby mieli święcenia 
wyższe10.

Do praktyk pobożnych wykonywa-
nych wspólnie należała modlitwa poran-
na i wieczorna, na początku i na końcu 
dnia. Dlatego nieszpory i kompleta były 
często odmawiane po południu, nawet 
na początku popołudnia, a matutinum 
i laudesy z dnia następnego były antycy-
powane w przeddzień wieczorem, często 
nawet po południu. Ten zwyczaj łatwo 
wytłumaczyć, jeśli pamięta się, że przed 
reformą liturgiczną na brewiarz patrzo-
no prawie wyłącznie jako na chwałę 
Kościoła oddawaną Bogu przez tych, 
którzy oficjalnie przyjęli to zadanie, to
znaczy przez duchownych ze święcenia-
mi wyższymi i przez członków instytu-
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tów zakonnych o ślubach uroczystych. 
Nie chodziło o modlitwy przeznaczone 
do uświęcenia różnych części dnia11.

Założyciel podkreślał znaczenie wspól-
nego odmawiania brewiarza: „Nikt nie 
może zapomnieć, jakie znaczenie w na-
szym Instytucie przywiązuje się do wspól-
nego odmawiania brewiarza. [...] Dlate-
go we wszystkich naszych wspólnotach 
zaleca się tak wielkie przykładanie się 
do wypełnienia tego obowiązku stosow-
nie do właściwego nam ducha, że gdy-
by nawet na skutek nieobecności więk-
szej liczby członków jakiegoś domu po-
zostało tylko dwóch oblatów we wspól-
nocie, powinni zjawić się o określonych 
godzinach w chórze, aby razem odmówić 
brewiarz”12.

W owym czasie wspólne odmawianie 
brewiarza zajmowało godzinę albo godzi-
nę i kwadrans. Poza tym kapłani, schola-
stycy i nowicjusze kandydaci do kapłań-
stwa spędzali dziennie około dwóch go-
dzin i czterdziestu pięciu minut w koś-
ciele lub w kaplicy na odprawianiu Mszy 
Świętej i różnych praktyk duchownych. 
Do tego trzeba dodać codzienne wspólne 
odmawianie różańca i wspólne dla scho-
lastyków czytanie duchowne. Na kapi-
tule generalnej z 1843 roku zapropono-
wano zwolnienie z odmawiania brewia-
rza scholastyków bez wyższych święceń, 
ponieważ wielu z nich było w złym sta-
nie zdrowia i trzeba im było więcej cza-
su na studia. Biskup de Mazenod musiał 
tłumaczyć członkom kapituły obowiązek 
wspólnego odmawiania brewiarza przez 
scholastyków:

„Zbierając wspomnienia o tym, co 
go zajmowało w czasie zakładania Sto-
warzyszenia, nasz superior generalny, 
Założyciel, powiedział, że jedną z jego 
głównych myśli było zastąpienie w Koś-
ciele Bożym dawnych zakonów, że spo-
śród wszystkich nieszczęść tych cza-
sów najboleśniej odczuwał zarzucenie 
odmawiania brewiarza i dlatego zamie-
rzał naszym członkom, kapłanom i zwy-

kłym oblatom, nałożyć ten sam obowią-
zek, jaki spoczywał na członkach innych 
zakonów”13.

Na skutek interwencji Założyciela 
propozycja została odrzucona stosun-
kiem dziewiętnastu głosów do trzech.

Na kapitule z 1856 roku znów pod-
niesiono tę kwestię. Według niektórych 
zły stan zdrowia był skutkiem przesad-
nej liczby praktyk duchownych i znacz-
nego czasu poświęcanego studiom. Wy-
daje się, że nikt nie pomyślał o innych 
przyczynach, takich jak na przykład nie-
dostateczne wyżywienie, wilgoć w słabo 
ogrzanym budynku i srożąca się wów-
czas epidemia gruźlicy. Zgromadzenie 
liczyło wówczas dwudziestu dziewię-
ciu scholastyków; od ostatniej kapituły 
ośmiu zmarło, a trzech z nich w czasie 
ostatnich trzech miesięcy. Proponowa-
no, aby wspólnie odmawiali brewiarz 
tylko ci, którzy posiadali wyższe świę-
cenia, a inni przyłączali się do nich po 
kolei. Założyciel zarzucał, że to było 
sprzeczne z literą i duchem Konsty-
tucji, ale uznawał, że kapituła powin-
na poważnie przedyskutować sprawę. 
Ktoś zaproponował, aby scholastycy 
odmawiali oficjum braci, które polega-
ło na mającej zastąpić poszczególne go-
dziny liturgiczne pewnej liczbie Wierzę 
w Boga, Ojcze nasz, Zdrowaś Maryja 
i Chwała Ojcu.

„Ta myśl, za którą opowiedzieli się 
wszyscy ojcowie biorący udział w kapi-
tule, wydała się naszemu najczcigodniej-
szemu superiorowi generalnemu mniej 
nieodpowiednia”14.

Od tej pory aż do czasów po Sobo-
rze Watykańskim II, scholastycy, którzy 
nie mieli święceń wyższych, byli zwy-
kle zwolnieni w czasie roku szkolnego 
z tych części brewiarza, które nie były 
odmawiane wspólnie. Ale przynajmniej 
w scholastykacie rzymskim aż do roku 
1950 w dalszym ciągu zastępowali oni 
godziny, z których byli zwolnieni, przez 
oficjum dla braci.
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Dokumenty Zgromadzenia regular-
nie powracają do znaczenia wspólnego 
odmawiania brewiarza.

Każdy dobrze wie, że nasze świę-
te Reguły traktują odmawianie brewia-
rza nie jako pobożną praktykę, lecz jako 
posługę15.

„Brewiarz należy uważać jako posłu-
gę spełnianą przede wszystkim wspól-
nie i w czasie najbardziej zgodnym 
z tradycją”16.

W komentarzu do tego postanowie-
nia ojciec Léo Deschâtelets zwracał 
uwagę, że prowincjałowie z radą mogą 
określać sposób zastosowania 144 i 147 
artykułu Konstytucji.

Dyrektorium dla nowicjatów i scho-
lastykatów z 1873 roku na stronach od 
28 do 49 drobiazgowo omawia właś-
ciwego ducha brewiarza i sposób jego 
godnego odmawiania. Oto, co zaleca:

„Skromność i szacunek nie pozwala-
ją także pluć na podłogę chóru (należy 
to robić do chusteczki, bez hałasu i tylko 
w przypadku konieczności)”17.

 III. ZWYCZAJ PRZED 1966 ROKIEM

W rzeczywistości wielu kapłanów 
nie mogło wspólnie odmawiać nawet 
części brewiarza z powodu innych wy-
mogów ich posługi. Wielu, szczególnie 
na misjach, żyło samotnie albo z bratem, 
który nie był zobowiązany do brewiarza, 
odmawianego zresztą po łacinie. W kon-
sekwencji pomimo wyraźnego tekstu 
Konstytucji godzono się z niemożnością 
odpowiedzenia na podany przepis. Zo-
stało to wyraźnie dopuszczone przez ka-
pitułę generalną z 1926 roku, która prze-
pracowała Konstytucje, aby je dostoso-
wać do kodeksu prawa kanonicznego 
z 1917 roku.

De Horis Canonicis: – kapituła 
utrzymała wszystkie przepisy Reguły 
na temat odmawiania psalmów brewia-
rzowych; chciała jednak oświadczyć, 

że nasze wspólnoty nie mają obowiąz-
ku codziennego odmawiania brewiarza 
w chórze na mocy prawa kościelnego 
i pod karą grzechu superiorów, tak jak 
wspólnoty zakonne o ślubach uroczy-
stych. Dlatego wyraźnie zaaprobowa-
ła od początku przyjęty u nas zwyczaj, 
to znaczy, że wspólnota może czasem 
być zwolniona z publicznego odmawia-
nia brewiarza. Ale jednocześnie chciała 
utrzymać, a nawet podkreślić obowią-
zek odmawiania psalmów we wszyst-
kich domach, nawet w tych, w których 
z powodu zbyt małego personelu albo 
zbyt pochłaniających zajęć związanych 
z posługiwaniem zewnętrznym stałe od-
mawianie całego brewiarza byłoby nie-
możliwe. W tych przypadkach prowin-
cjałowie będą musieli ustalić specjalne 
przepisy, aby możliwie jak najbardziej 
zachować przepisy Reguły”18.

Przed Vaticanum II we wspólnotach 
– poza kilkoma rzadkimi wyjątkami – 
istniał zwyczaj wspólnego odmawiania 
tradycyjnych modlitw porannych i wie-
czornych. Wspólne odmawianie brewia-
rza w różnych prowincjach i w różnych 
wspólnotach miało różne formy. Poza 
domem generalnym i nowicjatami – nie 
licząc rekolekcji – rzadko odmawiano 
cały brewiarz wspólnie. W sprawozda-
niach przygotowanych na kapitułę gene-
ralną z 1959 roku niektórzy prowincja-
łowie i wikariusze misyjni poruszyli tę 
sprawę.

„Północna Francja. W miarę, jak na 
to pozwalają prace zewnętrzne, prakty-
ki wspólnotowe odbywają się regular-
nie: modlitwa poranna i wieczorna, od-
mawianie brewiarza (wszędzie sekstę 
i nonę, nieszpory i kompletę; w niektó-
rych domach prymę i tercję, a w pewne 
dni matutinum i laudesy)”19.

„Prowincja anglo-irlandzka. W 1955 
roku wizytator kanoniczny ustanowił re-
gulamin dla każdego domu. Nie zacho-
dziła potrzeba modyfikowania go albo
dodawania czegoś. Codziennie w każ-
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dym domu przynajmniej część brewia-
rza jest odmawiana wspólnie, na przy-
kład w większości domów godziny 
mniejsze, nieszpory i kompleta. W no-
wicjacie cały brewiarz jest odmawiany 
wspólnie codziennie”.20.

„Centralna prowincja Stanów Zjed-
noczonych: w naszych regularnych wspól-
notach, takich jak junioraty, nowicjat, 
scholastykat i dom pastoralny, Reguła jest 
ściśle przestrzegana. W nowicjacie prawie 
codziennie cały brewiarz jest odmawiany 
wspólnie; w scholastykacie, w junioratach 
i w domu pastoralnym wspólnie jest od-
mawiana jego część”21.

Warto odnotować, że w sprawozda-
niach, jakie prowincjałowie i wikariusze 
misyjni mieli przygotować na kapitułę 
generalną z 1966 roku, sprawa „wspól-
nego odmawiania brewiarza, ojcowie 
i bracia”, znalazła się w rubryce doty-
czącej wspólnotowego życia zakonne-
go, a nie dzieł albo posług22.

 IV. BRACIA

Aż do Soboru Watykańskiego II bre-
wiarz w Kościele obrządku łacińskiego 
musiał być odmawiany po łacinie przez 
tych, którzy byli do tego zobowiązani 
na mocy prawa kanonicznego. Ogólnie 
brewiarze były drukowane po łacinie, 
a nie w językach ojczystych. Nowicju-
sze i scholastycy, którzy nie mieli wyż-
szych święceń, odmawiali brewiarz po 
łacinie, zarówno indywidualnie, jak 
i wspólnie z posiadającymi wyższe świę-
cenia. Z tego właśnie powodu, ale rów-
nież dlatego, że dopóki podstawowe wy-
kształcenie nie stało się powszechne, 
niektórzy bracia byli analfabetami, Za-
łożyciel przyjął istniejącą w innych 
wspólnotach zakonnych praktykę za-
stępowania brewiarza dla braci innymi 
praktykami.

Aby jednak nie byli pozbawieni nie-
ocenionych pożytków tej – żeby tak po-

wiedzieć – publicznej modlitwy, któ-
ra jest u nas obowiązkowa, i aby mieli 
udział w zasługach tak ważnej praktyki, 
zamiast brewiarza bracia będą odmawia-
li następujące modlitwy: zamiast matuti-
num jedno Pater, jedno Ave, jedno Cre-
do, dziewięć Ave Maria i Gloria Patri; 
zamiast laudesów, jedno Pater, jedno 
Ave, jedno Credo, sześć Ave Maria i Glo-
ria Patri; zamiast prymy jedno Pater, 
jedno Ave, jedno Credo, trzy Ave Ma-
ria i Gloria Patri; zamiast tercji, seks-
ty i nony jak w przypadku prymy jedno 
Pater, jedno Ave, jedno Credo, trzy Ave 
Maria i Gloria Patri; zamiast nieszpo-
rów jedno Pater, jedno Ave, sześć Ave 
Maria i Gloria Patri; zamiast komplety 
jedno Pater, Confiteor, Misereatur, In-
dulgentiam, pięć Ave Maria, Gloria Pa-
tri, Pater, Ave, Credo23.

Kapituła z 1953 roku rozważała 
sprawę brewiarza braci i postanowiła, 
że należy dogłębnie zbadać możliwość 
zmian.

„Po długiej dyskusji nad projektem 
pewnego brewiarza, który mieliby od-
mawiać nasi bracia, kapituła ostatecz-
nie przyjmuje metodyczny szkic, ale tyl-
ko wtedy, gdy ustanowiona w tym celu 
komisja oblacka zdoła przedstawić roz-
wiązanie, które będzie do przyjęcia pra-
wie wszędzie. Przedtem nie należy nic 
zmieniać”24.

W angielskim tekście tego okólni-
ka brak następującego zdania: „Przed-
tem nie należy nic zmieniać”. Ponie-
waż obydwa teksty były oficjalne i mia-
ły równą moc, w niektórych miejscach, 
zwłaszcza wśród braci używających ję-
zyka angielskiego, zaczęto odmawiać 
małe oficjum o Najświętszej Pannie 
albo jakieś inne krótkie oficjum w języ-
ku ojczystym. Po konstytucji o liturgii 
Sacrosanctum Concilium Soboru Waty-
kańskiego II, pozwalającej na odmawia-
nie brewiarza w języku ojczystym, bra-
cia stopniowo zaczęli korzystać z ofi-
cjalnej Liturgii godzin.
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 V. SOBÓR WATYKAŃSKI II I NOWE 
KONSTYTUCJE

W pierwszym dokumencie o świę-
tej liturgii, w konstytucji Sacrosanctum 
Concilium, Sobór Watykański II zaleca 
reformę brewiarza uwzględniającą ak-
tualne okoliczności: „Ponieważ celem 
brewiarza jest uświęcenie dnia, tradycyj-
ny układ godzin należy odnowić w ten 
sposób, aby w miarę możności godziny 
odpowiadały porom dnia. Należy także 
wziąć pod uwagę współczesne warun-
ki życia, w których znajdują się przede 
wszystkim osoby oddane pracom apo-
stolskim” (nr 88).

„Nie zobowiązani do chóru duchow-
ni wyższych święceń mają codziennie 
odmówić cały brewiarz wspólnie lub in-
dywidualnie [...]” (nr 96).

„Członkowie zrzeszeń dążących do 
doskonałości, którzy na mocy swoich 
konstytucji odmawiają pewne części 
brewiarza, odprawiają publiczną mod-
litwę Kościoła. Podobnie też odprawia-
ją publiczną modlitwę Kościoła, jeżeli 
na mocy swoich konstytucji odmawia-
ją jakieś małe oficjum, byleby ono było
ułożone na wzór brewiarza i prawnie za-
twierdzone” (nr 98).

Aby odpowiedzieć na wymagania 
Soboru kapituła generalna z 1966 roku 
zredagowała i przystosowała Konstytu-
cje i Reguły ad experimentum. O Litur-
gii godzin traktuje druga część Apostoł, 
i to nie w pierwszym rozdziale Posłanni-
ctwo do świata, lecz w drugim Wymaga-
nia apostolatu, w osobnej sekcji, Życie 
liturgiczne.

„K 50 – Podobnie też przez odma-
wianie brewiarza, który jest modlitwą 
Mistycznego Ciała Chrystusa, siłą od-
żywczą modlitwy osobistej i życia we-
wnętrznego, stanie się czcicielem Ojca 
w duchu i w prawdzie. Przez tę modli-
twę wypraszać będzie u Boga skutecz-
ność i postęp dzieł prowadzonych przez 
siebie i Zgromadzenie”.

„K 51 – Msza Święta i brewiarz będą 
stanowiły ośrodek modlitwy wspólnej 
i będą stawiane ponad wszelkie inne 
praktyki pobożne”.

„R 109 – Superiorowie miejscowi, za 
zgodą prowincjała, ustalą części brewia-
rza, które mają być odmawiane wspól-
nie, a także te, w których będą uczestni-
czyć bracia”.

„R 129 – Aby nowicjusze mogli so-
lidniej ugruntować swoje życie ducho-
we, zorganizuje się dla nich kursy histo-
rii zbawienia i liturgii, które będą pro-
wadzić kompetentni profesorowie. Stop-
niowo będą się wdrażać do modlitwy 
brewiarzowej”.

„R 150 – Ich (braci) życie będzie 
się skupiało około tajemnicy Chrystusa, 
poznawanej przede wszystkim z Pisma 
Świętego i przeżywanej w liturgii. O ile 
to możliwe, będą brali udział w brewia-
rzu”.

Z chwilą przyjęcia Konstytucji 
i Reguł ad experimentum tradycyjne we 
wspólnotach modlitwy poranne i wie-
czorne zostały zastąpione odmawianiem 
jutrzni i nieszporów. W wielu wspólno-
tach modlitwa w ciągu dnia jest odma-
wiana w południe. Bracia odmawiają te-
raz brewiarz z resztą wspólnoty.

W Konstytucjach i Regułach z 1982 
roku, konstytucja 33 o źródłach ducho-
wych mówi najpierw o roli Eucharystii 
i Słowa Bożego w życiu oblatów, a na-
stępnie stwierdza:

„Przez Liturgię godzin, modlitwę 
Kościoła, Oblubienicy Chrystusowej, 
oddają chwałę Ojcu za Jego wspaniałe 
dzieła i proszą, aby błogosławił ich po-
słannictwu. Normalnie każdy komuni-
tet odmawia wspólnie część Liturgii go-
dzin. Tam, gdzie to jest możliwe, zapra-
sza wiernych do udziału w tej oficjalnej
modlitwie Kościoła”.

Konstytucje i Reguły nie mówią 
o obowiązku odmawiania albo sprawo-
wania Liturgii godzin. Odwołują się jed-
nak do motywów podanych przez Vati-
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canum II, który zachęca do łączenia się 
z oficjalną modlitwą Kościoła dla dobra 
duchowego jednostki i całego Kościoła. 
Komentując ten artykuł, dawny superior 
generalny, ojciec Fernand Jetté, pisze: 
„Liturgia godzin jest oficjalną modlitwą
Kościoła. Sobór ją zaadaptował, uproś-
cił i otwarł dla wiernych. Pozostaje ona 
zawsze »modlitwą Kościoła«, a Kościół 
dla oblata tak samo jak dla Soboru jest 
»Oblubienicą Chrystusa»: »jest to praw-
dziwie głos Oblubienicy, przemawia-
jącej do Oblubieńca. Co więcej, jest to 
modlitwa Chrystusa i Jego Ciała zwró-
cona do Ojca« (De Sacra Liturgia, nr 
84). Przy jej odprawianiu cały Kościół 
modli się z nami i jest rzeczą normalną, 
że odmawiamy ją, niosąc w głębi ser-
ca wszystkie radości i wszystkie troski 
Kościoła.

Naszemu Założycielowi bardzo zale-
żało na tej modlitwie, i to z dwóch po-
wodów: była ona posługą dla Zgroma-
dzenia, posługą w pewien sposób zako-
rzenioną w zamiarze zastąpienia daw-
nych zakonów i pozwalała mu podtrzy-
mywać jego pracę misjonarską. W obec-
nym artykule skrótowo wzmiankuje się 
o tych samych celach: [oblaci] oddają 
chwałę Ojcu za Jego cuda i proszą Go, 
aby błogosławił ich misji.

Wielbić Ojca, »oddawać Ojcu chwa-
łę za Jego cuda« to temat, o którym dziś 
mówi się mniej, ale który zawsze był 
obecny w sercu Założyciela. A tak samo 
»aby błogosławił ich misję«: odmawianie 
brewiarza ma u nas charakter czysto mi-
sjonarski. Odmawiamy brewiarz, aby za-
pewnić sukces misji w Kościele i w Zgro-
madzeniu.

Jeśli idzie o sposób odmawiania bre-
wiarza, to artykuł zaleca dwie rzeczy: 
1. aby część brewiarza była odmawiana 
razem we wspólnocie; 2. aby tam, gdzie 
to możliwe, wierni byli zachęcani do włą-
czenia się w tę modlitwę Kościoła”25.

Ogólne wprowadzenie do Liturgii go-
dzin mówi o znaczeniu ich odmawiania 

jako części naszej posługi: Dotyczy to 
przede wszystkim tych, których szcze-
gólnie powołano do sprawowania Litur-
gii godzin, to znaczy biskupów i kapła-
nów modlących się z urzędu za swoich 
wiernych i za cały Lud Boży oraz tych, 
którzy przyjęli święcenia diakońskie jak 
również osoby zakonne”.

„Uczestnicząc w Liturgii godzin przez 
tajemniczą płodność apostolską przyczy-
niają się do duchowego wzrostu Ludu 
Bożego. »Albowiem prace apostolskie to 
mają na celu, aby wszyscy, stawszy się 
dziećmi Bożymi przez wiarę i chrzest, 
gromadzili się wspólnie, wielbili Boga 
pośród Kościoła, uczestniczyli w ofierze,
i pożywali Wieczerzę Pańską«” (Konsty-
tucja o liturgii świętej, nr 10).

W ten sposób życie wiernych wyraża 
i ukazuje innym »misterium Chrystusa 
i rzeczywistą naturę prawdziwego Koś-
cioła. Jest on bowiem... widzialny i wy-
posażony w dobra niewidzialne; żarli-
wy w działaniu i oddany kontemplacji; 
obecny w świecie, a jednak pielgrzymu-
jący« (Tamże, nr 2).

Równocześnie czytania i modlitwy 
Liturgii godzin są źródłem życia chrześ-
cijańskiego. Życie to bowiem żywi się 
ze stołu Pisma Świętego i słów świętych 
Pańskich i czerpie swą moc z modlitwy, 
ponieważ tylko Pan, bez którego nic 
uczynić nie możemy, sprawia, że nasze 
działanie jest skuteczne i owocne, gdy 
o to będziemy Go prosić. W ten sposób 
będziemy dzień po dniu wzrastali jako 
świątynia Boga w Duchu na miarę peł-
nego wzrostu dojrzałości Chrystusowej, 
przy czym przybywa nam sił do głosze-
nia Chrystusa wszystkim, którzy są na 
zewnątrz”26.

 VI. OBOWIĄZEK I ZWOLNIENIE

Kodeks prawa kanonicznego z 1983 
roku przepisuje w tym, co dotyczy za-
konników:
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„Powinni czytać Pismo Święte i od-
prawiać rozmyślanie według przepisów 
własnego prawa, sprawować godnie Li-
turgię godzin, z zachowaniem w od-
niesieniu do duchownych obowiązku, 
o którym w kan. 276, § 2, n. 3, jak rów-
nież praktykować inne pobożne ćwicze-
nia” (kan. 663, § 3).

Ogólne wprowadzenie do Liturgii 
godzin podaje znaczenie tego obowiąz-
ku: „Kościół powołał biskupów, kapła-
nów i diakonów do sprawowania Litur-
gii godzin. Powinni więc oni codziennie 
wypełnić w całości ten obowiązek, prze-
strzegając, o ile to możliwe, odmawiania 
poszczególnych godzin w odpowiedniej 
porze dnia.

Przede wszystkim niech zwrócą naj-
baczniejszą uwagę na godziny, które są 
jak gdyby ośrodkiem tej liturgii, to zna-
czy na jutrznię i nieszpory, i niech nie 
opuszczają ich bez poważnego powodu.

Niech też wiernie odmawiają go-
dzinę czytań, jest ona bowiem przede 
wszystkim sprawowaniem liturgii Sło-
wa Bożego. W ten sposób dopełnią co-
dziennego zadania szczególnie im po-
wierzonego, a mianowicie karmienia się 
tym Słowem, by stawać się coraz bar-
dziej doskonałymi uczniami Pana i co-
raz doskonalej wnikać w niezgłębione 
bogactwa Chrystusa.

Dla lepszego uświęcenia całego dnia 
niech z prawdziwej potrzeby serca od-
mawiają modlitwę w ciągu dnia i na 
jego zakończenie. Przez tę ostatnią wy-
pełnią w całości oficjum i polecą się 
Bogu”27.

Zobowiązanie duchownego do nie-
opuszczania „bez ważnego powodu” 
jutrzni i nieszporów pozwala przypusz-
czać, że inne godziny może on opuścić 
z mniej ważnych powodów. Nie znaczy 
to jednak, że nie jest zobowiązany do ich 
odmówienia. Różne godziny liturgiczne, 
z wyjątkiem godziny czytań nie są nie-
zależne od czasu. Są bowiem przewi-
dziane na określoną porę dnia i nie ma 

obowiązku odmówienia ich prędzej lub 
później, jeśli nie można ich odmówić we 
właściwym im czasie. Odmawianie ich 
w innym czasie byłoby brakiem respek-
towania właściwej im natury.

Konstytucje i Reguły oblatów nie 
mówią o obowiązku odmawiania czy 
sprawowania Liturgii godzin, ale przy-
pominają motywy podane przez Sobór, 
aby ich zachęcić do włączania się do 
oficjalnej modlitwy Kościoła zarówno
dla ich własnego dobra duchowego, jak 
i dla dobra całego Kościoła. Konstytu-
cje i Reguły z 1982 roku udzielają róż-
nym przełożonym szerokiej władzy dys-
pensowania z dyscyplinarnych przepi-
sów, jakie zawierają28. To upoważnienie 
z pewnością zawiera władzę dyspenso-
wania z odmawiania brewiarza oblatów, 
którzy nie mają święceń. Obowiązek du-
chownych nie wywodzi się z Konstytu-
cji i Reguł, lecz z kodeksu prawa kano-
nicznego, który nakazuje duchownym, 
to znaczy biskupom, kapłanom i diako-
nom to, co następuje: „Kan. 276, § 1. 
Duchowni w swoim życiu ze szczegól-
nej racji obowiązani są dążyć do święto-
ści, zwłaszcza że – będąc konsekrowa-
ni Bogu z nowego tytułu przez przyjęcie 
święceń – stają się szafarzami Bożych 
tajemnic dla służenia Jego ludowi.

§ 2 Aby mogli osiągnąć tę doskona-
łość: ...

§ 3. Kapłani, a także diakoni przygo-
towujący się do prezbiteratu mają obo-
wiązek odmawiać codziennie Liturgię 
godzin zgodnie z własnymi i zatwier-
dzonymi księgami liturgicznymi, nato-
miast diakoni stali mają odmawiać jej 
część, określoną przez Konferencję Epi-
skopatu”.

Większość kapłanów zwykła inter-
pretować bardzo ściśle obowiązek co-
dziennego odmawiania brewiarza, na-
wet wtedy, gdy są przeciążeni posługą 
zewnętrzną. Założyciel poprosił i otrzy-
mał 15 kwietnia 1826 roku od papieża 
Leona XII dyspensę od brewiarza w cza-
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sie misji parafialnych29. W 1866 roku 
zadecydowano, że ten indult udzielony 
ustnie jest nieważny; Kongregacja do 
spraw Biskupów i Zakonników oświad-
czyła, że oblaci są zobowiązani do od-
mawiania godzin kanonicznych w cza-
sie misji30. Dnia 19 czerwca 1866 roku 
superior generalny, ojciec Joseph Fa-
bre, poinformował oblatów o tym de-
krecie i dodał: „Teologia określa zresz-
tą motywy legalnej dyspensy”31. Lepiej 
byłoby mówić o usprawiedliwieniu niż 
o dyspensie, lecz intencje jego były jas-
ne.

Kapituły generalne z 1887, 1893 
i 1898 roku domagały się uzyskania in-
dultu Stolicy Apostolskiej. Dwunastego 
czerwca 1899 roku Święta Kongrega-
cja Obrzędów udzieliła superiorowi ge-
neralnemu, ojcu Cassienowi Augierowi, 
władzy zamiany obowiązku odmawia-
nia brewiarza na inne modlitwy ustne 
w czasie rekolekcji, nowenn i triduów 
także misjonarzom związanym z koś-
ciołem Zgromadzenia, gdyby ich posłu-
ga była równoznaczna z pracą związa-
ną z misjami parafialnymi. Ojciec Au-
gier zamienił odmawianie brewiarza na 
recytowanie nieszporów i komplety za 
każdym razem, gdy zaistnieją koniecz-
ne warunki32.

Od Soboru Watykańskiego II „or-
dynariusze mogą zwalniać swoich pod-
władnych, całkowicie lub częściowo, 
z obowiązku odmawiania brewiarza”33. 
Niegdyś wyżsi przełożeni instytutów nie 
wyjętych nie byli ordynariuszami, ale 
w 1964 roku została im udzielona na-
stępująca władza: „Udzielona wszyst-
kim ordynariuszom władza dyspenso-
wania swych podwładnych w przypad-
kach indywidualnych i ze słusznego po-
wodu od obowiązku brewiarza, całkowi-
cie lub częściowo, albo zmiany, rozciąga 
się także na wyższych przełożonych za-
konów kleryckich nie wyjętych oraz sto-
warzyszeń duchownych żyjących wspól-
nie bez ślubów”34.

O ile w przeszłości duchowni byli 
zbyt sumienni, jeśli nie skrupulatni, 
w odmawianiu brewiarza, nawet wów-
czas gdy ważna przyczyna mogła ich 
zwalniać z tego obowiązku, dziś rzadko 
to stanowi problem. Faktycznie wydaje 
się, że mimo iż w czasie ceremonii świę-
ceń wszyscy diakoni przygotowujący się 
do kapłaństwa przyrzekają odmawiać 
codziennie Liturgię godzin, pewna licz-
ba duchownych uważa się za usprawied-
liwionych z byle powodu albo i bez po-
wodu. W takim przypadku świadczy to 
o prawdziwym braku zrozumienia zna-
czenia Liturgii godzin dla życia Kościo-
ła. Można jednak znaleźć innych du-
chownych, którzy potrzebują pomocy 
kierownika duchownego albo spowied-
nika, aby się zdyspensować z obowiązku 
w pewnych okolicznościach. Niektórzy 
dla spokoju sumienia mogą potrzebować 
dyspensy przez przełożonego albo jego 
delegata.

Czy oblaccy wyżsi przełożeni, supe-
rior generalny, prowincjałowie i ich wi-
kariusze, mają jeszcze władzę dyspenso-
wać kapłanów i diakonów Zgromadze-
nia? Pytanie rodzi się stąd, że prawo ka-
noniczne z 1983 roku nie wspomina o ta-
kiej władzy. Przełożony może na pewno 
oświadczyć, że jakiś duchowny jest wol-
ny od tego obowiązku za każdym razem, 
gdyby to stanowiło dla kogoś przeciąże-
nie, na przykład z powodu innych zadań 
albo ze względu na skrupuły. Kościół 
nie zamierzał odbierać wyższym przeło-
żonym władzy dyspensowania. Według 
kodeksu prawa kanonicznego z 1983 
roku wyżsi przełożeni Zgromadzeń są 
teraz ordynariuszami35. Władza dyspen-
sowania od odmawiania Liturgii godzin 
udzielona prawodawstwem liturgicznym 
nie została odwołana przez kodeks 
z 1983 roku36.

Według ducha i litery prawa kano-
nicznego i prawa liturgicznego obowią-
zek odmawiania Liturgii godzin i wyjąt-
ki od tego obowiązku powinny być rozu-
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miane, „mając przed oczyma zbawienie 
dusz, które zawsze winno być w Koście-
le najwyższym prawem”37.

WILLIAM H. WOESTMAN
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 I. MARYJA W FORMACJI EUGE-
NIUSZA DE MAZENODA PRZED 
WSTĄPIENIEM DO SEMINARIUM

Do 1791 roku Eugeniusza kształ-
towała przede wszystkim jego rodzina. 
Podczas jedenastu następnych lat spoty-
ka on na emigracji różne osoby i sytua-
cje, które go kształtowały i które sam na-
zywa „dalszym ciągiem stworzenia”1.

 1. RODZINA (1782-1791)

Ojciec Achille Rey w biografii bisku-
pa de Mazenoda opowiada o naukach, 
jakie ten otrzymał „we własnej rodzinie, 
w szkole ojca i matki oraz szanownych 
stryjów”, dzięki którym – dodaje – „jak 
już widzieliśmy, od dzieciństwa prakty-
kował cnoty w wysokim stopniu”2.

Dokumenty z tamtych czasów nie-
wiele mówią nam o atmosferze religij-
nej w domu de Mazenodów. Wiadomo, 
że ulubionym nabożeństwem Marie- 
-Rose Joannis było odmawianie oficjum
do Matki Bożej. Eugeniusz nic jednak 
nie mówi o wpływie matki. Również oj-
ciec nie dał mu konkretnego przykładu 
pobożności maryjnej, chociaż miał do 
Matki Bożej „szczególne” nabożeństwo 
i chociaż „nigdy nie opuścił dnia, w któ-

rym nie wzywałby Jej wiele razy... na-
wet w czasie największego braku upo-
rządkowania wewnętrznego”3.

 2. WENECJA (1794-1797)

W Wenecji Eugeniusz spotyka księ-
dza Bartolo Zinellego, który, aby wpro-
wadzić go w życie wiarą, układa dla nie-
go regulamin życia4. Na podstawie kilku 
zachowanych fragmentów można odkryć 
zarys rozwoju życia duchowego skon-
centrowanego na Chrystusie i Maryi5. 
Idzie, oczywiście, o pobożne praktyki 
(oficjum o Matce Bożej, różaniec itp.), 
ale również wewnętrzną postawę, przez 
którą Eugeniusz powinien łączyć swoje 
„adoracje z adoracjami Najświętszego 
Serca Jezusa i Maryi”6. Regulamin zale-
ca mu proszenie Maryi, aby była z nim 
przy wszystkich jego czynnościach. Je-
zus jest ukazany jako Ten, który całą uf-
ność złożył w Maryi. Eugeniusz powi-
nien naśladować ten wzór „w zjednocze-
niu z uczuciami Jego godnego uwielbie-
nia Serca”7.

Regulamin ten nie proponuje zim-
nej pobożności. Czytamy w nim: „Oto 
moje poranne ćwiczenie. Zanim wyjdę 
z mego pokoju, zwrócę się w kierunku 
kościoła i będę na kolanach prosił Jezu-
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sa, by mnie pobłogosławił, mówiąc do 
Niego: Jesu, fili David, non dimittam te,
nisi benedixeris mihi. Zwrócę się rów-
nież w stronę obrazu Maryi i będę Ją 
pokornie prosił o macierzyńskie bło-
gosławieństwo tymi słowami śwęte-
go Stanisława: Mater vera Salvatoris, 
Mater adoptata8 peccatoris, in gremio 
maternae tuae pietatis, claude me. Na-
stępnie wezmę wody święconej, ucału-
ję z szacunkiem swój krucyfiks w miej-
scach ran i serca oraz rękę mojej Matki, 
Maryi”9.

Wyrażenia te, pełne czułości, pozwa-
lają Eugeniuszowi angażować w życie 
wewnętrzne całą osobowość, biorąc pod 
uwagę jego wiek i temperament. Uczą 
bowiem kochać Jezusa i Maryję miłoś-
cią żywą, odczuwalną i tkliwą, zdolną 
wyrażać się w zewnętrznych znakach10. 
Istotne, że ten regulamin wywarł wpływ 
na całe życie Eugeniusza.

Nie znamy innych dokumentów pi-
sanych, które mogłyby wpłynąć na na-
szą znajomość maryjnej pobożności Eu-
geniusza podczas pobytu w Wenecji. 
W archiwum generalnym przechowuje 
się jednak reprodukcję obrazu, na któ-
rym widać małego chłopca klęczące-
go przed statuą Maryi z Jezusem na rę-
kach. Chłopak, złożywszy ręce, wpatru-
je się w Matkę Bożą z widoczną ufnoś-
cią i prostotą11.

 3. PALERMO (1799-1802)

Siedemnastoletni Eugeniusz przyby-
wa do Palermo, gdzie pozostanie cztery 
lata. Tam dochodzi do przekonania 
o Niepokalanym Poczęciu, a jego kult 
maryjny przybiera aspekt chrystocen-
tryczny. Gdy w seminarium będzie 
mowa o Niepokalanej, przypomni sobie 
o Palermo. Na marginesie zeszytu z no-
tatkami z dogmatyki, obok dowodów 
z Tradycji wymienionych przez profeso-
ra, seminarzysta dopisuje: „Arcybiskupi 
z Palermo i wszystkie władze tego wiel-

kiego miasta odnawiają co roku przysię-
gę, że gotowi są do ostatniej kropli prze-
lać krew w obronie tej prawdy”12. Inne 
jego wspomnienie dotyczy święta zwa-
nego „Triumfem Odkupienia”. W Dzien-
niku z emigracji dwie strony są zapełnio-
ne opisem procesji, podczas której wśród 
osób z Nowego Testamentu Maryja jest 
zawsze przedstawiana obok Chrystusa 
albo w związku z Nim13. Wydaje się, że 
Eugeniusz był już przyzwyczajony do 
patrzenia na Nią w perspektywie Zba-
wienia.

 4. AIX (1802-1808)

Zachowało się zbyt mało dokumen-
tów z tego okresu, aby dobrze okre-
ślić rolę Maryi w pobożności Eugeniu-
sza. Trzeba jednak powiedzieć, że na-
wet na temat tak ważnego wydarzenia, 
jak „spotkanie” z Chrystusem Ukrzyżo-
wanym w Wielki Piątek, dysponujemy 
jedynie dwudziestoma linijkami tekstu 
napisanego siedem lat później. Wiado-
mo, że w 1805 roku Eugeniusz nie tyl-
ko patrzy na dzień Wniebowzięcia jako 
na „wielkie święto”, lecz rozpoczyna go 
odmówieniem laudesów o Matce Bożej 
z katedry Notre-Dame w Paryżu14.

Ojciec Eugène Baffie oraz pierwszy
postulator do sprawy beatyfikacji Zało-
życiela, ojciec Auguste Estève, twier-
dzą, że po powrocie z emigracji cudow-
ny ołtarz Matki Bożej Łaskawej w koś-
ciele Świętej Magdaleny oraz kaplica 
Matki Bożej w Seds były uprzywilejo-
wanymi miejscami, do których chodził 
się modlić15. To wszystko, co możemy 
z pewnością powiedzieć o pobożności 
maryjnej Eugeniusza w latach 1802-
1808. Sądzi się jednak, że był to czas ży-
wej obecności Maryi w jego życiu, gdyż 
od początku pobytu w Paryżu spod jego 
pióra wychodzą bardzo wyraźne teksty 
maryjne. Na przykład sześć dni po wstą-
pieniu do seminarium, w liście do babci, 
opowiada jej z zachwytem o „święcie, 
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które rozsiewa woń i które jest właści-
we dla seminarium, a którym jest święto 
życia wewnętrznego Matki Bożej, czy-
li święto wszystkich cnót i największych 
cudów Wszechmocnego. Co za wspa-
niałe święto! Jakże będę się cieszył ra-
zem z Najświętszą Dziewicą z wszyst-
kiego, co wielkiego Bóg w Niej doko-
nał! Och! Co za Orędowniczka przed 
Bogiem! Bądźmy Jej oddani. Ona jest 
chwałą waszej płci. My ślubujemy, że 
chcemy iść do Jej Syna tylko przez Nią 
i wszystkiego oczekujemy od Jej potęż-
nego wstawiennictwa”16.

 II. MARYJA W FORMACJI EUGE-
NIUSZA DE MAZENODA W SEMI-
NARIUM ŚWIĘTEGO SULPICJUSZA

Dwunastego października 1808 roku 
Eugeniusz wstępuje do seminarium 
Świętego Sulpicjusza w Paryżu. Spróbuj-
my odnaleźć maryjne elementy w otrzy-
manej tam formacji oraz określić posta-
wę Eugeniusza wobec proponowanych 
wartości.

 1. FORMACJA DUCHOWA

Jean-Jacques Olier, założyciel semi-
narium Świętego Sulpicjusza, wypraco-
wał duchowość, w której podkreślał, że 
kapłan to alter Christus17, a więc ktoś, 
kto naśladuje Chrystusa we wszystkim, 
również w Jego stosunku do Maryi. 
Jednym z zasadniczych motywów, któ-
ry skłonił księdza Oliera do pobożności 
maryjnej, było „pragnienie, aby wejść 
w uczucia naszego Pana względem Jego 
Najświętszej Matki”18. Dlatego sulpi-
cjanie troszczyli się o to, aby każdy 
z wychowywanych przez nich kapłanów 
mógł powiedzieć: „Już nie ja żyję, lecz 
żyje we mnie Chrystus” (Gal 2, 20). Ma-
ryja była przedstawiana jako wzór tej po-
stawy, gdyż Chrystus zamieszkał w Niej 
w najpełniejszym znaczeniu tego słowa. 

W duchowości seminarium „czcić Ma-
ryję” oznaczało zatem kontemplować 
w Niej życie Jezusa i troszczyć się o to, 
aby w nas Jezus zamieszkał tak samo, 
jak w Niej. Najlepszym wyrazem tej 
chrystocentrycznej duchowości maryj-
nej jest chyba modlitwa O Jesu vivens 
in Maria19, którą odmawiano po rozmy-
ślaniu. Można powiedzieć, że zawarte 
w niej myśli stanowią istotę maryjnej 
duchowości sulpicjańskiej, w której był 
wychowywany Eugeniusz.

Również codzienne modlitwy poma-
gały postępować na drodze formacji dzię-
ki nieustannej obecności Maryi. Prawie 
wszystkie praktyki zaczynały się modli-
twą Veni Sancte i Ave Maria, a kończyły 
odmówieniem Sub tuum20. Codziennie 
wspólnie odmawiano różaniec21. Jed-
ną z siedmiu metod stosowanych przy 
przygotowaniu się do Komunii i dzięk-
czynienia po niej była metoda świętego 
Ludwika Marii Grigniona de Montfort, 
zwana „przygotowaniem z Maryją”. Po-
legała ona na zjednoczeniu się z Maryją, 
na wzywaniu Jej pomocy i na modlitwie, 
by Ona wzbudziła w wiernym uczucia 
podobne do swoich22. W ciągu dnia se-
minarzyści praktykowali też osobne na-
wiedzenie Matki Bożej. Eugeniusz kon-
tynuował tę pobożną praktykę również 
po ukończeniu studiów.

 2. FORMACJA INTELEKTUALNA

Zachowało się 1373 stron notatek 
Eugeniusza z wykładów na temat Pis-
ma Świętego, dogmatyki, teologii mo-
ralnej i prawa kanonicznego. Imię Maryi 
pojawia się w wykładach z Nowego Te-
stamentu oraz w traktacie o grzechach. 
Na 125 stron notatek z Nowego Testa-
mentu około dziesięciu poświęconych 
jest Maryi. Maryja jest w nich przedsta-
wiona jako ściśle zjednoczona z Synem. 
Wyróżniające Ją cnoty to pokora, wia-
ra bez cienia zwątpienia oraz skłonność 
do rozważania i zachowywania w sercu 
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wszystkiego, co widziała i słyszała od 
Syna23. Mimo podziwu dla Maryi profe-
sor nazywa Maryję i Józefa „ludźmi nie-
oświeconymi” i „ubogimi”24.

W traktacie o grzechach profesor za-
stanawia się, czy Maryja była wyjęta 
spod wszelkiego grzechu. Chociaż zapo-
znaje z opinią Louisa Bailly’ego25, we-
dług której „Święta Dziewica zgrzeszy-
ła [...] w Adamie”, wyraźnie tłumaczy, 
że Maryja „nigdy nie została dotknięta 
przez grzech pierworodny”26. Gdy Euge-
niusz słyszy, że tacy geniusze, jak świę-
ty Bernard czy ksiądz Rupert byli prze-
ciwni Niepokalanemu Poczęciu, komen-
tuje: „Jaki należy wyciągnąć wniosek? 
Taki, że nie zrozumieli sensu Tradycji 
i zbłądzili”27.

 3. ŻYCIE WEWNĘTRZNE EUGENIUSZA

Dla Eugeniusza Maryja jest obecna 
i ściśle zjednoczona z misterium Chry-
stusa. Ta myśl często powraca w jego 
pismach. W dzień Bożego Narodzenia 
1808 roku zauważa, że Maryja przeży-
wała przeciwności, jakie napotykał Jej 
Syn jak własne. „Musiała tak żywo od-
czuwać ubóstwo, słabość i nędzę, w ja-
kiej widziała swego Boskiego Mistrza 
poniżonego z miłości ku ludziom”28. Ta 
myśl powraca w roku następnym: „Za-
intonowaliśmy Litanię do Matki Bożej, 
aby [...] w ten sposób umożliwić uczest-
nictwo w triumfie Syna Tej, która tak 
bardzo uczestniczyła w bólach i cier-
pieniach Jego męki”29. Od wstąpienia 
do seminarium Maryja jest zatem obec-
na w życiu Eugeniusza jako konkret-
na osoba, jako towarzyszka życia, wo-
bec której deklaruje się on jako „oddany 
w szczególny sposób”30.

Na odwrocie pierwszej strony pierw-
szego zeszytu z notatkami seminarzy-
sta napisał: Ad maiorem Dei laudem et 
gloriam, necnon Beatae Virginis Imma-
culatae. Sub auspiciis eiusdem Virginis 
sine labe originali conceptae [...] ut isti 

et prae istis Mater Immaculata praesto 
mihi sint in difficili studiorum curriculo31 
(Na większą chwałę i sławę Boga, a tak-
że Błogosławionej Dziewicy Niepokala-
nej. Pod opieką tejże Dziewicy bez zma-
zy pierworodnej poczętej [...], aby ci, 
a przede wszystkim Matka Niepokalana, 
wspomagali mnie w trudach studiowa-
nia). W dniu przyjęcia święceń subdia-
konatu prosi „za przyczyną Najświętszej 
Maryi Panny”, aby Bóg przyjął „ofiarę
z jego wolności i życia”32. Przygotowu-
jąc się do diakonatu, poleca matce, by 
modliła się do Boga w jego intencjach 
„za pośrednictwem Maryi”33. Po przy-
jęciu święceń diakonatu wzywa jeszcze 
pomocy Matki Bożej34. Podczas rekolek-
cji przed święceniami kapłańskimi widzi 
w Maryi wzór do naśladowania, aby na-
uczyć się miłować Boga oraz przykład 
całkowitego oddania35.

 III. PIERWSZE LATA KAPŁAŃSTWA

Dnia 21 grudnia 1811 roku Euge-
niusz otrzymuje święcenia kapłańskie 
i na początku stycznia 1812 roku przyj-
muje obowiązki dyrektora seminarium 
Świętego Sulpicjusza. W wygłaszanych 
wówczas konferencjach i homiliach uka-
zuje Maryję jako Niepokalaną, Matkę 
Boga i „arcydzieło Wszechmogącego”. 
Wygłasza również kilka homilii o wnie-
bowzięciu Najświętszej Maryi Panny36. 

Jesienią 1812 roku powraca do Aix. 
Dwa wydarzenia z tego okresu pokazu-
ją, jak bardzo Maryja jest obecna w jego 
życiu.

 1. STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY 
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Szesnaście miesięcy po przyjęciu 
święceń kapłańskich, 25 kwietnia 1813 
roku Eugeniusz zakłada Stowarzyszenie 
Młodzieży Chrześcijańskiej. Ułożony 
przez niego regulamin i statuty są prze-
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pojone myślą o Maryi37. Już w pierw-
szych linijkach czytamy, że jest to „Sto-
warzyszenie założone pod wezwaniem 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Dziewicy”. Eugeniusz uczy młodzież 
widzieć w Maryi Matkę Jezusa a „tak-
że naszą”, Matkę pełną czułości38, któ-
ra z tego tytułu pragnie „współpraco-
wać w (naszym) zbawieniu”39. W Sto-
warzyszeniu „ślubuje się czcić i ko-
chać” Maryję40 z „synowską czułością 
bez granic”41. Ma on jasno określone 
pojęcie miłości: zaufanie, które pro-
wadzi do całkowitego powierzenia się 
rękom kochanej osoby. Dlatego mówi, 
że członkowie Stowarzyszenia „ślubu-
ją uroczyście jak najbardziej całkowi-
te oddanie [Maryi]”42. Jako szczyt kul-
tu maryjnego proponuje „poświęcić się 
[...] Trójcy Przenajświętszej [...] przez 
ręce Najświętszej i Niepokalanej Dzie-
wicy Maryi”43. Dla niego poświęcić się 
„Trójcy Przenajświętszej” to najbar-
dziej radykalny sposób naśladowania 
Maryi, całkowicie oddanej do dyspo-
zycji Trójcy Przenajświętszej i otwartej 
na Jej plan zbawienia. Z drugiej stro-
ny, poświęcić się „przez ręce Maryi”, 
to najwyższy wyraz zaufania do Niej, 
gdyż ta postawa rodzi się z pewności, 
że Najświętsza Dziewica nie zatrzyma 
nas dla siebie samej, lecz ofiaruje nas
Bogu (zob. 1 Kor 3, 21b-23).

Regulamin proponuje styl życia oso-
bistego i zaangażowania grupowego. 
Gdy chodzi o życie osobiste, poleca co-
dziennie odmawiać modlitwę świętego 
Bernarda Pomnij, o Najświętsza Panno 
Maryjo44 oraz proponuje, aby „w cią-
gu dnia wielokrotnie kierować strzeli-
ste akty miłości do Jej macierzyńskie-
go serca, poprzez krótkie, ale żarli-
we westchnienia”45. Zachęcając do na-
wiedzenia Najświętszego Sakramentu, 
przypomina: „zanim wyjdą z kościoła 
[...], nie zapomną skierować paru mod-
litw do Świętej Dziewicy, gdyż nigdy 
nie można oddzielać Matki od Syna”46. 

W roku 1813 Eugeniusz proponuje mło-
dzieży odmawiać dziesiątkę różańca47 
i zasypiać „spokojnie, mając na ustach, 
a jeszcze bardziej w sercu, święte imię 
Jezusa i Maryi”48.

Obecność Maryi przepełniała więc 
codziennie osobiste życie członków Sto-
warzyszenia oraz ich życie wspólne. Po-
stać Maryi znajdowała się na pieczęci 
Stowarzyszenia49. Wszystkie praktyki 
kończyły się następującą modlitwą, re-
cytowaną po prowansalsku: „Niech bę-
dzie pochwalony Jezus Chrystus, a za-
wsze Niepokalana Maryja niech również 
będzie pochwalona razem ze swoim Bo-
skim Synem”50.

Spotkania rozpoczynały się odmó-
wieniem Ave Maria, a kończyły mod-
litwą Sub tuum praesidium. Regulamin 
zobowiązywał młodzież do wspólne-
go odmawiania we wszystkie czwartki 
i niedziele motutinum i laudesów oraz 
do śpiewu nieszporów z oficjum o Mat-
ce Bożej51. Eugeniusz więc jakby zapo-
mniał o maksymie swego mistrza z We-
necji: „Nigdy za dużo, zawsze dobrze!” 
Jasne jest jednak, że pragnął przepoić 
obecnością Maryi wszystkie dni i zaję-
cia swojej młodzieży52.

 2. DOŚWIADCZENIE Z 15 SIERPNIA 1822 
ROKU

Według ustnej tradycji 15 sierp-
nia 1822 roku statua Maryi, poświę-
cona tego dnia w kaplicy w Aix, miała 
otworzyć oczy i pochylić lekko głowę 
w kierunku Założyciela, podczas gdy 
on modlił się u Jej stóp53. Jedyne ów-
czesne świadectwo tego wydarzenia za-
warte jest w liście Eugeniusza de Maze-
noda do ojca Tempiera, napisanym wie-
czorem tego samego dnia. Na podsta-
wie tego tekstu nie można powiedzieć, 
co zrobiła bądź czego nie zrobiła statua, 
gdyż Założyciel nie opisuje zewnętrz-
nego wydarzenia, lecz swoje wewnętrz-
ne przeżycia, których można wyróżnić 



404MARYJA

cztery: Eugeniusz zdołał przeniknąć 
bądź dostrzec istotną prawdę dotyczą-
cą Maryi, Zgromadzenia i jego same-
go oraz zewnętrznych trudności zwią-
zanych z jego Instytutem. 1. On, któ-
ry zawsze w życiu wewnętrznym uwa-
żał Maryję za swą matkę, lepiej rozu-
mie, czym jest to macierzyństwo oraz 
co to znaczy „złożyć w Niej wszelkie 
swoje nadzieje”; 2. Spostrzega w nowy 
sposób Zgromadzenie takie, jakie „jest 
w rzeczywistości”. Uważa je za piękne 
i „użyteczne dla Kościoła”54; 3. Tego 
dnia Eugeniusz interioryzuje wezwa-
nie do świętości. Rozumie, że przyczyn 
trudności powstających w Zgromadze-
niu trzeba szukać nie tylko u innych 
lub w okolicznościach historycznych, 
ale również w samym sobie; 4. Wresz-
cie ze spokojem, ale realistycznie spo-
gląda na trudności, z jakimi spotyka się 
jego młody Instytut. Patrzy nawet na 
„przeciwności [...] jak na szeregi w bi-
twie” i uświadamia sobie, że nieprzy-
jaciel chce „zneutralizować wszystkie 
wysiłki”.

Jak widać, brak jakiejkolwiek bez-
pośredniej wzmianki o widzeniu, a takie 
zwroty jak „doświadczyłem”, „zauwa-
żyłem”, „wydawało mi się, że widzę, 
że namacalnie dotykam”, w połączeniu 
z głęboką radością oraz z odczuwaną 
przez Założyciela spokojną mocą, zda-
ją się wskazywać, że w tym doświadcze-
niu wystąpiła wewnętrzna wizja, zinter-
pretowana jako „uśmiech” Dziewicy55. 
Uśmiech, który w chwili duchowego 
zmęczenia, wówczas gdy ojciec de Ma-
zenod dotkliwiej odczuwał ciężar prób, 
które spadły na Zgromadzenie, zrodził 
w nim nowe siły, by stawić czoło jesz-
cze większym przeciwnościom w przy-
szłości.

Oblaci wypędzeni z Francji w 1903 
roku zabrali z sobą do Rzymu statuę 
„uśmiechniętej Dziewicy”. Znajduje się 
ona w głównym ołtarzu w kaplicy domu 
generalnego.

 IV. MARYJA W DUCHOWOŚCI 
ZGROMADZENIA WEDŁUG ZAŁO-
ŻYCIELA

Nazwa zgromadzenia zakonnego od-
powiada celowi i naturze jego ducho-
wości. Przestudiujmy najpierw spra-
wy związane z nazwą Zgromadzenia, 
a następnie przypatrzmy się maryjnemu 
aspektowi duchowości właściwej życiu 
wspólnotowemu i apostolstwu oblatów.

 1. NAZWA ZGROMADZENIA

Zgromadzenie najpierw nosiło na-
zwę Misjonarzy Prowansji. Ta nazwa 
przestała jednak być odpowiednia, gdy 
misjonarze założyli dom i zaczęli praco-
wać poza Prowansją. Przyjęto wówczas 
nazwę Oblaci Świętego Karola. Mogło 
to być zaproponowane przez niektórych 
członków Stowarzyszenia, gdyż ojciec 
de Mazenod pisze na ten temat: „Muszę 
ci tu wyznać, że byłem bardzo zdziwio-
ny, gdy postanowiono przyjąć nazwę, 
o której sądziłem, iż należy jej ponie-
chać, że byłem tym tak mało zachwy-
cony, że odczuwałem tak mało przyjem-
ności, powiedziałbym nawet, iż czułem 
niemal pewnego rodzaju odrazę do no-
szenia nazwy świętego, który jest moim 
szczególnym patronem, do którego mam 
takie nabożeństwo”56. Pierwszym zna-
nym nam dokumentem, który używa na-
zwy Misjonarze Oblaci Świętego Karo-
la, jest list aprobacyjny Reguł, podpisa-
ny przez biskupa Fortunata de Mazeno-
da 8 maja 1825 roku57

Przed audiencją u papieża w roku 
1825 ojciec de Mazenod postanawia 
zmienić nazwę swojej rodziny zakonnej. 
Do przygotowanej 8 grudnia58 prośby do-
łącza więc dodatek i 20 grudnia rozma-
wia o tym z papieżem Leonem XII. Do-
konana w ostatniej chwili zmiana mogła 
świadczyć o pewnym niezdecydowaniu 
z jego strony albo o niestałości dzieła – 
czynniki takie utrudniają, jeśli nie unie-
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możliwiają uzyskanie papieskiego za-
twierdzenia.

Jaki był prawdziwy powód tej decy-
zji? Biskup Jacques Jeancard twierdzi, 
że Założyciel dowiedział się w Rzymie, 
iż tę nazwę nosi już stowarzyszenie księ-
ży diecezjalnych założone w 1578 roku 
w Mediolanie przez świętego Karola Bo-
romeusza. Twierdzenie to nie odpowiada 
jednak prawdzie, gdyż ojciec de Maze-
nod, pisząc Reguły dla swego Instytutu, 
czerpał inspiracje z Reguł oblatów Świę-
tego Karola59. Pisano również, że mogło 
na to wpłynąć pragnienie połączenia się 
z oblatami Dziewicy Maryi założony-
mi przez księdza Brunona Lanteriego60. 
Należy przede wszystkim zwrócić uwa-
gę na fakt, że Eugeniusz przygotowy-
wał prośbę do papieża podczas nowenny 
i oktawy Niepokalanego Poczęcia, któ-
re obchodzono bardzo uroczyście w koś-
ciele pod wezwaniem Dwunastu Aposto-
łów, położonym w pobliżu domu lazary-
stów, gdzie zamieszkiwał61.

Te motywy nie są jednak jedynymi. 
Jak zauważa ojciec Fernand Jetté, na-
zwa rodziny zakonnej zwykle wyraża jej 
naturę, istotę i funkcję62. Wydaje się za-
tem, że wybór nazwy „Misjonarze Obla-
ci Najświętszej i Niepokalanej Dziewi-
cy Maryi” jest konsekwencją dojrzewa-
nia u Ojca de Mazenoda jakiejś nowej 
i pełniejszej wizji posłannictwa Zgro-
madzenia. Odkrywa on w Maryi naj-
bardziej adekwatny model życia apo-
stolskiego, którego, jako osoba najpeł-
niej zaangażowana w służbę Chrystusa, 
ubogich i Kościoła, pragnął w założo-
nym przez siebie Zgromadzeniu. W li-
ście Eugeniusza do ojca Tempiera, roz-
poczętym 22 grudnia 1825 roku, ude-
rzają dwie refleksje: pewna fascynacja
nową nazwą oraz żal, że o niej nie po-
myślano wcześniej. Wydaje się, że Eu-
geniusz uświadamia sobie, iż mimo że 
zawsze kochał Maryję, nie zrozumiał 
jeszcze istotnej roli, jaką odgrywa Ona 
w planie zbawienia. Szukając patrona, 

który najbardziej wyrażałby cel Zgro-
madzenia, to znaczy osoby idącej w ślad 
za Chrystusem, zaangażowanej w apo-
stolstwo ubogich, nie pomyślał o Ma-
ryi. W Rzymie poznał, kim naprawdę 
jest Maryja. Nazwa Zgromadzenia rodzi 
się więc z odkrycia, że aby rzeczywiście 
odpowiedzieć na naglące potrzeby Koś-
cioła, jego członkowie muszą utożsamić 
się z Niepokalaną Maryją, „ofiarować
się” jak Ona na służbę zbawczemu pla-
nowi Boga.

 2. SENS DUCHOWY NAZWY ZGROMA-
DZENIA

Ojciec de Mazenod nie wybrał nazwy 
Zgromadzenia z racji kultu, ale raczej kie-
rując się pragnieniem, aby utożsamienie 
oblatów z Maryją było programem ich 
życia. Na wyrażenie tego posługuje się 
dwoma równoważnymi zwrotami: „Bę-
dzie to dla nas zarówno chwalebne, jak 
i pocieszające, że będziemy Jej poświęce-
ni w szczególny sposób”63 oraz „poświę-
ceni Bogu pod opieką Maryi”64. Chodzi 
tutaj o wiele więcej niż o zwyczajne i ze-
wnętrzne znaki osobistego nabożeństwa 
czy o propagowanie jakiejś praktyki kul-
tu maryjnego. Od dnia oblacji oblatom 
nie wystarczy być „zwyczajnymi sługa-
mi Maryi”65, lecz trzeba, aby byli Jej „po-
święceni w sposób specjalny”.

Jak zauważa ojciec Léo Deschâte-
lets „chodzi o swego rodzaju utożsamie-
nie się z Maryją Niepokalaną [...], o od-
danie nas samych Bogu przez Nią i jak 
Ona, które sięga do głębi całego nasze-
go życia chrześcijańskiego, zakonne-
go, misjonarskiego i kapłańskiego66, [...] 
o nasz sposób dogłębnego zaangażowa-
nia myślą, sercem i działaniem w miste-
rium Maryi po to, aby lepiej przeżywać 
nasze całkowite zaangażowanie w służbę 
Chrystusowi w duszach. To właśnie pod 
tym względem Ona jest dla nas exem-
plar totius perfectionis (wzorem wszel-
kiej doskonałości)67. Zatem „stać się ob-
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latem Maryi Niepokalanej, to znaczy [...] 
w pewnym sensie wcielić się w Maryję, 
aby z Nią rodzić Jezusa w duszach, na-
uczając słowem i przykładem, kim jest 
Chrystus”68. Mamy tutaj do czynienia 
z utożsamieniem mistycznym i realnym69, 
przez które każdy oblat staje się Maryją, 
która żyje i służy w „dzisiaj” Kościoła.

 3. KONSEKWENCJE PRZYJĘCIA NOWEJ 
NAZWY

Można powiedzieć, że co do istoty 
niczego nie trzeba było zmieniać, gdyż 
Maryja już wcześniej zajmowała w Zgro-
madzeniu należne Jej miejsce. Pierwszą 
konsekwencją, choć ze zrozumiałych 
względów najmniej wymierną, jest tro-
ska, by jeszcze bardziej ukochać Mary-
ję. Ojciec de Mazenod zaprasza 22 grud-
nia 1825 roku swych duchowych synów, 
aby odnowili się „przede wszystkim 
w nabożeństwie do Najświętszej Dzie-
wicy, (aby) stać się godnymi być obla-
tami Maryi Niepokalanej”. W nagłówku 
listu z 20 marca 1826 roku po raz pierw-
szy Eugeniusz pisze L.J.C. et M.I., a nie 
L.J.C., jak to czynił do tej pory. Na koń-
cu pierwszej kapituły generalnej, po pa-
pieskim zatwierdzeniu Zgromadzenia, 
13 lipca tegoż roku, oblaci złożyli pod-
pisy na Regułach, dopisując obok swego 
nazwiska: „Oblat Maryi”70.

 V. MARYJA W ŻYCIU WSPÓLNO-
TOWYM I APOSTOLACIE ZGRO-
MADZENIA

Założyciel pragnął, aby Maryja za-
wsze była obecna w życiu Zgromadzenia. 
Wyznacza Jej zatem odpowiednie miej-
sce w modlitwie indywidualnej i wspól-
notowej. Domaga się od oblatów, aby za-
wierzali tej „Dobrej Matce” wszystkie 
swoje problemy. Rozbudza kult maryjny 
i pragnie prowadzić wiernych do Jezusa 
i do Maryi.

 1. ŻYCIE MODLITWY

Jedną z praktyk wprowadzonych 
przez Założyciela w początkach Zgro-
madzenia jest pozdrowienie: Niech bę-
dzie pochwalony Jezus Chrystus i Ma-
ryja Niepokalana. Ten zwyczaj istniał 
już jednak w Stowarzyszeniu Młodzieży 
Chrześcijańskiej w Aix. Eugeniusz koń-
czył praktyki i spotkania śpiewem tych 
słów. Tak samo czynił na zakończenie 
nabożeństw podczas misji parafialnych71. 
Inną pobożną praktyką jest nawiedzenie 
Matki Bożej, nakazane w Zgromadzeniu 
tekstem pierwszej Reguły72. Warto zwró-
cić uwagę na bardzo rodzinną atmosferę, 
w jakiej jest utrzymywane to nawiedze-
nie. W Dyrektorium nowicjatu czytamy 
bowiem: „Jakaż pociecha dla dziecka 
Maryi Niepokalanej móc również po-
zdrowić swą Dobrą Matkę, zapewnić Ją 
o swoim oddaniu i serdecznej czułości, 
odpocząć przy Jej matczynym sercu”73.

Założyciel i oblaci rozważają też co-
dziennie osiemnaście tajemnic różańca74. 
W pierwszych latach formacji przypo-
minano, że „głównym nabożeństwem ku 
Jej czci jest różaniec odmawiany wspól-
nie. Musimy więc lubić to ćwiczenie, 
oddawać mu się z serdecznym nabożeń-
stwem, starać się wywiązywać z niego 
jak najtroskliwiej. Przez nie będziemy 
spłacać dług miłości wobec Maryi”75.

Według tradycji oblackiej wszystkie 
praktyki i główne spotkania rozpoczyna-
ją się od Veni Sancte Spiritus oraz Ave 
Maria, a kończą przez Sub tuum, by po-
wierzyć Maryi ich duchowe owoce i po-
wzięte postanowienia. Sub tuum jest jed-
ną z modlitw najczęściej odmawianych 
przez członków Zgromadzenia przy 
każdej okazji. Od roku 1821 recytuje 
się Tota pulchra es Maria po komplecie 
jako ostatnią modlitwę dnia76. Szóstego 
sierpnia 1856 roku, podczas kapituły ge-
neralnej, Założyciel postanowił nakazać 
odmawianie tej antyfony na cześć dog-
matu o Niepokalanym Poczęciu77.
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Na wniosek ojca de Mazenoda, ka-
pituła generalna w 1826 roku postano-
wiła, że „w każdym z naszych domów 
codziennie po wieczornej modlitwie bę-
dzie się odmawiać Salve Regina za pa-
pieża Leona XII, naszego znakomitego 
protektora, a po jego śmierci zamiast 
tej modlitwy w rocznicę jego śmier-
ci w rezydencji superiora generalnego 
po wieczne czasy będzie się odprawiać 
uroczyste nabożeństwo”78. Gdy 10 lute-
go 1829 roku zmarł papież Leon XII, za-
przestano odmawiać tę modlitwę w jego 
intencji. Powrócono do niej po śmierci 
Założyciela, który umarł, gdy kończo-
no Salve Regina. Założyciel prosił też, 
aby po kolacji śpiewano Maria Mater 
Gratiae, gdyż ojciec Marius Suzanne 
umarł 31 stycznia 1829 roku w czasie 
tego śpiewu. Później dla wspomnienia 
o nim zachowano ten zwyczaj w semina-
rium w Marsylii, a następnie w domach 
formacyjnych79.

 2. PROBLEMY WSPÓLNOTOWE

Na piedestale wzniesionej przez Za-
łożyciela w ogrodach domu Notre-Dame 
de l’Osier statuy Matki Bożej czytamy 
takie słowa: Cui Nomen dederas, Cui 
Cor, Sobolem aspice praesens (Spójrz 
teraz łaskawie na plemię Tego, któremu 
dałaś imię i serce)80. Te słowa zdają się 
doskonale wyrażać relacje między obla-
tami Maryi Niepokalanej a ich Patron-
ką. Relacje te nie są owocem intelektu-
alnych dociekań, lecz zrodziły się raczej 
z codziennego życia. Ojciec de Maze-
nod zachęca swych synów, aby składa-
li swe problemy w ręce Maryi i sam robi 
to pierwszy. Niepokalanej zawierzał nie 
tylko troskę o znalezienie powołań81, ale 
również ich formację i wytrwanie. Waha-
jącego się w powołaniu wysyła do sank-
tuarium maryjnego, mówiąc: „To ostatni 
środek, jakiego używam, by Cię urato-
wać. Żyj tam z prawym sercem i gorli-
wie wzywaj tej potężnej Opiekunki”82.

Tym, którzy podejmują nowe posługi, 
wskazuje Maryję jako opiekunkę i prze-
wodniczkę. W liście obediencyjnym, 
jaki otrzymali pierwsi oblaci wyjeżdża-
jący do Kanady, wprowadzając Zgroma-
dzenie na rozległe pole misji ad gentes, 
pisze: „[...] niech waszą Przewodnicz-
ką i Opiekunką będzie błogosławiona 
Dziewica Maryja bez grzechu poczęta. 
Pamiętajcie, że szczególnym obowiąz-
kiem waszego powołania jest szerzyć 
wszędzie Jej kult”83. Ojcu Antoine’owi 
Mouchette’owi, świeżo wyświęconemu 
na kapłana i mianowanemu moderato-
rem scholastyków, mówi: „Złóż całą uf-
ność w Bogu i w naszej dobrej Matce. 
Wzywaj Ją często w sanktuarium, w cie-
niu którego się znajdujesz. Nie zapomi-
naj o mnie w modlitwach, które tam za-
nosisz za powodzenie i uświęcenie całej 
rodziny”84.

Nie tylko zawierza Maryi nowe pola 
działań, ale również, gdy ich owoce doj-
rzewają, patrzy na nie jak na rezultat Jej 
macierzyńskiej opieki85.

W początkach Zgromadzenia cho-
roby i śmierć „najlepszych” oblatów oj-
ciec de Mazenod odczuwał jako osobi-
sty dramat. Polecał więc chorym prosić 
o „cud uzdrowienia”86. Chciał również, 
aby jego synowie umierali w obecności 
Maryi87, ale na skutek tych licznych do-
świadczeń stopniowo nauczył się powta-
rzać za Maryją Fiat88.

 3. APOSTOLAT

Eugeniusz widzi w Maryi tę, która 
pragnie przede wszystkim chwały swego 
Syna i „nawrócenia dusz, które On od-
kupił za cenę swej drogocennej Krwi”89. 
Jest więc przekonany, że naszym pierw-
szym obowiązkiem jest pomagać Jej, 
by mogła spełnić swe pragnienie90. 
Podczas misji parafialnych Maryja jest
wciąż obecna, ale nie zajmuje centralne-
go miejsca. Jest Ona matką i towarzysz-
ką misjonarzy i stara się razem z nimi 
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prowadzić dusze do Chrystusa. Już 
w pierwszej Regule powiedziano, że za-
nim misjonarze wyjdą z domu, powin-
ni zgromadzić się w kaplicy, by odśpie-
wać przed Najświętszym Sakramentem 
„Podróżną modlitwę duchowieństwa”, 
dodając Sub tuum wraz z antyfoną Di-
gnare me laudare te, Virgo sacrata. Da 
mihi virtutem contra hostes tuos (Po-
zwól mi chwalić Ciebie, Panno Święta, 
i daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom 
Twoim)91. W czasie misji były przewi-
dziane dwie ceremonie szczególnie ma-
ryjne: święto dzieci oraz uroczyste za-
wierzenie parafii Maryi92, które należało 
„koniecznie” urządzać93.

Inną posługą uprzywilejowaną w 
Zgromadzeniu jest praca duszpaster-
ska w sanktuariach maryjnych94. Jedną 
trzecią placówek oblackich przyjętych 
przez Założyciela stanowiły sanktuaria 
maryjne: Notre-Dame du Laus (1818), 
Notre-Dame de la Garde (1830), Notre- 
-Dame de l’Osier (1834), Notre-Dame 
de Lumières (1837), Notre-Dame de la 
Croix de Parménie (1842), Notre-Da-
me du Bon Secours (1846), Notre-Da-
me de Sion (1850), Notre-Dame de Ta-
lence (1853) oraz Notre-Dame de Clé-
ry (1854). Założyciel uważał te sank-
tuaria za „misję na miejscu”95, a piel-
grzymki dawały okazję, by przemyśleć 
pewne prawdy, nawrócić się i lepiej żyć 
życiem chrześcijańskim. Nazywa on 
„wynaturzeniem” odwiedzanie sanktua-
riów jako miejsc spacerów albo spotkań, 
gdzie przychodzi się po prostu, aby się 
rozerwać. Na temat opłakanej sytuacji 
Notre-Dame de l’Osier przed przyby-
ciem oblatów pisze: „[...] zauważono 
stopniowe wypaczanie pobożności. Po-
woli (sanktuarium to) stało się jedynie 
– żeby tak powiedzieć – celem space-
rów, którego przychodziło się machinal-
nie dotknąć, by móc powiedzieć, że się 
było w l’Osier. W pewne dni dla więk-
szości było to już nawet tylko rozryw-
kowe spotkanie, na które przychodzono 

jedynie, żeby się bawić bez żadnej reli-
gijnej inspiracji, która mogłaby jeśli nie 
uświęcać, to przynajmniej usprawiedli-
wić tę zmianę miejsca”96. Chce zatem, 
by oblaci starali się „nadać dobry kieru-
nek pobożności, przez wielu jeszcze do-
syć źle rozumianej [...]”97.

Jego pisma pokazują, że troszczy się 
o nawrócenie pielgrzymów98. Według 
niego grzesznicy mają w pewnym sensie 
pierwszeństwo w duszpasterskiej dzia-
łalności misjonarzy, którzy jednak z ta-
kim samym zapałem powinni się trosz-
czyć o dusze gorliwe99. Oprócz głosze-
nia pokuty powinni rozbudzać w sercach 
dojrzałą miłość do Maryi100. Założyciel 
pragnie również, aby oblaci pracujący 
w różnych sanktuariach nie zapominali 
w modlitwach o Zgromadzeniu i o prob-
lemach świata101.

 VI. BISKUP DE MAZENOD 
A OGŁOSZENIE DOGMATU 
O NIEPOKALANYM POCZĘCIU

Oprócz życia osobistego biskupa de 
Mazenoda oraz jego działalności jako 
Założyciela, trzeba również przedstawić 
maryjny aspekt jego posługiwania jako 
biskupa Marsylii. Tam również przyczy-
nił się do ukształtowania dojrzalszej du-
chowości maryjnej. Był człowiekiem 
otwartym na nadprzyrodzoność, z całą 
prostotą i bezgranicznym zawierzeniem 
Maryi. Równocześnie był człowiekiem 
o dobrej formacji biblijnej i patrystycz-
nej, który energicznie zwalczał wszelkie 
wynaturzenia kultu maryjnego.

Jego biskupie posługiwanie w szcze-
gólny sposób zostało naznaczone ogło-
szeniem dogmatu o Niepokalanym Po-
częciu Maryi102. Gdy 2 lutego 1849 roku 
papież Pius IX w encyklice Ubi primum 
poprosił, aby biskupi powiadomili go, 
jak w związku z Niepokalanym Poczę-
ciem przedstawiają się „nabożeństwo 
i życzenia ich duchowieństwa i wier-
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nych oraz ich osobiste odczucia”, bi-
skup de Mazenod pośpiesznie wysłał 
entuzjastyczną odpowiedź, która zosta-
ła wydrukowana na pierwszych stronach 
pierwszego tomu Pareri. Jeden list wy-
słał jako biskup Marsylii, a inny w imie-
niu Oblatów Maryi Niepokalanej, poda-
jąc nazwę Zgromadzenia jako świade-
ctwo tradycyjnej wiary Kościoła. Ten 
list przypomina Exultet i jasno pokazu-
je, „co myślał i czynił (nasz) ojciec przy 
tej tak chwalebnej dla naszej Niepoka-
lanej Matki okazji”103. „Szczęśliwy, za-
prawdę szczęśliwy ten dzień, w którym 
Bóg przez Ducha swego Boskiego Syna 
natchnął serce Jego Wikariusza na zie-
mi, by oddać ten najwyższy hołd Świętej 
Dziewicy Maryi! Szczęśliwy i święty ten 
dzień, w którym najwyższy Pasterz i Na-
uczyciel owieczek i baranków, w gorz-
kich strapieniach swego serca i w boles-
nych doświadczeniach Kościoła, skiero-
wał myśl do Niepokalanej Matki Niepo-
kalanego Baranka bez skazy i wzniósł 
wzrok ku błyszczącej gwieździe, umiesz-
czonej przez Boga na niebie jak tę-
cza Przymierza i rękojmia zwycięstwa! 
Niech nadejdzie, niech nadejdzie ta go-
dzina tak upragniona, gdy cały wszech-
świat będzie mógł głosić z pewnością, 
że Najświętsza Matka Boga zmiażdży-
ła głowę jadowitego węża, i uważać za 
prawdę objawioną, że Błogosławiona 
Dziewica Maryja mocą cudownego i je-
dynego przywileju, jaki zawdzięcza nad-
miarowi łaski swojego Syna, została na-
prawdę zachowana od wszelkiej zmazy 
grzechu pierworodnego!”104

Podczas nadzwyczajnego zgroma-
dzenia biskupów z całego świata w 1854 
roku biskup de Mazenod robił wszystko, 
aby dogmat został proklamowany w 
możliwie najbardziej uroczysty sposób. 
Widząc, że „pewne środowisko teolo-
giczne było zdziwione i prawie przera-
żone”, niezwłocznie napisał trzy listy do 
papieża (21 listopada oraz 2 i 5 grudnia), 
aby go zachęcić i wesprzeć. „Na pewno 

nie chodzi mi o to – wyznaje – aby się 
wyróżnić, ale uważam za swój obowią-
zek zrobić wszystko, co mogę, aby przy-
czynić się w czymkolwiek do chwały, 
która powinna spotkać Najświętszą 
Dziewicę przez ogłoszenie tego dogma-
tu ”105.

W dniu ogłoszenia dogmatu biskup 
de Mazenod stał wzruszony obok papie-
ża. Wraz z ogłoszeniem bulli Ineffabilis 
ukazał się jego doniosły list pasterski z 3 
lutego 1855 roku, pełen zachwytu i mi-
łości do Maryi. Z racji pierwszej roczni-
cy ogłoszenia dogmatu biskup de Maze-
nod zorganizował w Marsylii uroczysto-
ści paralelne do uroczystości w Rzymie 
i wzniósł pomnik ku czci Niepokalanego 
Poczęcia, podobny do pomnika, jaki znaj-
duje się na placu Hiszpańskim w Rzymie. 
W XIX wieku był on jednym z wielkich 
apostołów Maryi Niepokalanej.

KAZIMIERZ LUBOWICKI

 VII. SUPERIORZY GENERALNI 
A MATKA BOŻA

Wierni Założycielowi, oblaci zawsze 
mieli wielkie nabożeństwo do Maryi 
i propagowali Jej kult. Tradycja Zgro-
madzenia objawiała się na wiele sposo-
bów. Można ją dostrzec między innymi 
w listach okólnych superiorów general-
nych. Listy te, często krótkie, są zazwy-
czaj pismami okolicznościowymi, ma-
jącymi poinformować o wydarzeniach 
bardziej znaczących dla Zgromadzenia, 
zwołać kapitułę generalną, opisać jej 
prace itp. Rzadko można w nich znaleźć 
solidnie opracowany wykład doktrynal-
ny, jak w okólnikach ojca Louisa Sou-
lliera o przepowiadaniu (nr 59 z 1895 
roku) i o studiach (nr 61 z 1896 roku). 
Gdy chodzi o Maryję, to jedynie ojciec 
Léo Deschâtelets napisał list do całego 
Zgromadzenia poświęcony wyłącznie 
temu tematowi106.
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Mimo okazjonalnego charakteru tych 
listów imię Maryi pojawia się w nich do-
syć często, czasami w sposób nieocze-
kiwany, jako miłosne zawołanie, kilka 
słów pochwały bądź jako nagląca prośba 
o opiekę Maryi, Patronki i Matki oblatów. 
Często chodzi o związek Maryi z posłan-
nictwem apostolskim Zgromadzenia.

 1. GŁÓWNE LISTY SUPERIORÓW GENE-
RALNYCH O MARYI

Trudno powiedzieć, który z supe-
riorów generalnych najbardziej kochał 
Maryję i najwięcej o Niej mówił. Oj-
ciec Joseph Fabre wspomina Ją w przy-
najmniej dwunastu spośród trzydziestu 
sześciu okólników, napisanych w latach 
1861-1890. Po śmierci Założyciela czu-
je on potrzebę wzywania opieki Maryi, 
Matki oblatów. W tym sensie 19 marca 
1865 roku pisze: „Niech Dziewica Nie-
pokalana, która z macierzyńską czułoś-
cią czuwała nad naszą kołyską, udzieli 
mu (Zgromadzeniu) Boskiej płodności, 
aby obudzić w was uczucia, jakie oży-
wiały naszego Ojca i jego pierwszych 
towarzyszy”107.

Paragrafy poświęcone Maryi znajdu-
ją się w sześciu spośród jedenastu okól-
ników ojca Louisa Soulliera napisanych 
od 1892 do 1897 roku. Przypominał on 
z mocą przede wszystkim pierwsze po-
wołanie oblatów: ewangelizację ubo-
gich. Podkreśla zatem, że ewangelizują 
oni z pomocą i wsparciem Maryi108.

Ojciec Cassien Augier, superior ge-
neralny w latach 1898-1905, mówi o 
Maryi w trzech spośród dwudziestu 
okólników. Okazję do tego stwarzają mu 
dwa wydarzenia. Dekretem z 4 kwietnia 
1900 roku papież Leon XIII zatwierdził 
szkaplerz Najświętszego Serca Jezusa, 
przeznaczony równocześnie do tego, 
by oddawać cześć Najświętszej Dziewi-
cy pod wezwaniem Matki Miłosierdzia. 
Drugi dekret, ogłoszony 19 maja tegoż 
roku, udziela superiorowi generalnemu 

oblatów władzy poświęcania i nakłada-
nia tego szkaplerza oraz udzielania tej 
samej władzy oblatom i „wszystkim ka-
płanom, czy to diecezjalnym, czy to za-
konnym”. Ojciec Augier poświęca tej 
sprawie list z 27 sierpnia 1900 roku109. 
Wyjaśnia w nim powód tego przywile-
ju i jego znaczenie. Zachęca oblatów, by 
lepiej uświadamiali sobie związek, jaki 
łączy ich istnienie z Niepokalaną Dzie-
wicą, Matką Miłosierdzia oraz z Naj-
świętszym Sercem Jezusa.

W 1904 roku obchodzono pięćdzie-
siątą rocznicę ogłoszenia dogmatu o Nie-
pokalanym Poczęciu. Kapituła, która 
odbyła się tego roku, przypomniała, że 
oblaci są zakonnikami, kapłanami mi-
sjonarzami ubogich w rodzinie poświę-
conej Niepokalanie Poczętej. W spra-
wozdaniu z kapituły ojciec Augier ogło-
sił, że na mocy dekretu kapituły ósmego 
dnia każdego miesiąca superior general-
ny „złoży najświętszą ofiarę Mszy Świę-
tej, aby podziękować Bogu, że zachował 
Maryję od zmazy grzechu pierworodne-
go i uczynił Ją niepokalaną”. Zachęcił 
równocześnie Zgromadzenie, aby włą-
czyło się „w ten akt czci, jaki superior 
generalny będzie oddawał w jego imie-
niu Dziewicy bez zmazy, jego Patronce 
i Matce”110.

Ojciec Auguste Lavillardière, supe-
rior generalny w latach 1906-1907, któ-
ry objął tę funkcję po dymisji ojca Au-
giera, wspomina o Maryi w sześciu spo-
śród siedmiu listów okólnych. Zaraz po 
wyborze pisze: „Mam w sercu głębokie 
przeświadczenie, że z Bożym błogosła-
wieństwem, wypraszanym dla nas przez 
wstawiennictwo naszego czcigodnego 
Założyciela, zjednoczeni bardziej niż 
kiedykolwiek pod sztandarem Niepoka-
lanej, po tych dniach strapienia i ruiny 
znów zobaczymy nową erę pomyślności 
i radości”111.

W liście na temat obrad kapituły ge-
neralnej w 1906 roku przypomina, że po-
śród swych dzieł apostolskich oblaci po-
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winni propagować szkaplerz Najświęt-
szego Serca Jezusa i Niepokalanego Po-
częcia. Robi również dyskretną aluzję 
do kryzysu modernistycznego i precy-
zuje stanowisko w tym względzie: „Na-
sze Zgromadzenie aż dotąd wyróżniało 
się ortodoksyjnością doktryny. Nie byli-
byśmy prawdziwymi synami Dziewicy 
Niepokalanej, gdybyśmy nie strzegli na-
szego ducha przed brudami błędu z taką 
samą troską, z jaką chronimy nasze ser-
ca przed brudami zepsucia”112.

Ojciec Roger Gauthier nazywa bi-
skupa Augustina Dontenwilla „najpo-
tężniejszym głosem maryjnym” po Za-
łożycielu pośród pierwszych superio-
rów generalnych113. Jednak wśród jego 
czterdziestu jeden listów okólnych, na-
pisanych między 1908 a 1930 rokiem, 
jedynie w siedmiu znajduje się kilka 
stron o Maryi. Przebija z nich jednak 
jego bardzo żywa pobożność. W 1908 
roku wymaga, by oblaci uroczyście ob-
chodzili Święto Niepokalanego Poczę-
cia z racji pięćdziesiątej rocznicy obja-
wień w Lourdes114. W 1910 roku wybie-
ra Święto Niepokalanej, by promulgo-
wać zmiany wprowadzone do Konsty-
tucji i Reguł w roku 1906115. Gdy ogła-
sza uroczystości setnej rocznicy istnie-
nia Zgromadzenia, zachęca oblatów, 
by szli do Najświętszego Serca Jezu-
sa „pod przewodem Jego Świętej Mat-
ki, która raczyła nas przyjąć za synów 
i która napełnia chwałą naszą nazwę, 
gdyż głosi ona na wieki pierwszy z Jej 
przywilejów”116.

Od końca kapituły generalnej z 1920 
roku publikuje w związku z tym dekre-
ty. Pierwszy domaga się, by oblaci co 
roku poświęcali się Maryi Niepokala-
nej 17 lutego i 8 grudnia117. W sprawo-
zdaniu przedstawionym na tej kapitu-
le wielokrotnie wspomina imię Maryi, 
a mówiąc o akcie oddania, woła: „Ach! 
gdybyśmy kochali Maryję Niepokalaną 
tak, jak Ona nas kocha! Gdybyśmy gło-
sili o Niej kazania, gdybyśmy potrafili

dać poznać Jej dobroć, Jej zatroskanie 
o grzeszników, Jej piękno, Jej doskona-
łość, Jej chwałę! Gdybyśmy naznaczy-
li całe nasze posługiwanie tym maryj-
nym charakterem, jakiego pragnęła ka-
pituła, usiłując przekazać go wszystkim 
oblatom!”118

Maryjną pobożność biskupa Donten-
willa widać też w sprawozdaniu z kapi-
tuły z roku 1926119 oraz w liście ogłasza-
jącym nowe wydanie Konstytucji i Re-
guł w roku 1928. Pisze wówczas: „Na-
sze Reguły mówią często o serdecznym 
nabożeństwie, jakie oblaci powinni mieć 
względem swej Niepokalanej Matki. 
Nie było w nich jednak specjalnego ar-
tykułu dotyczącego Najświętszej Dzie-
wicy jako Patronki Zgromadzenia [...]” 
Kapitulanci przegłosowali jednomyśl-
nie artykuł 10, „proklamując Niepoka-
laną Dziewicę Maryję Matką i Patronką 
Zgromadzenia”120.

Można znaleźć kilka paragrafów 
na temat Maryi w czterech z dwudzie-
stu dziewięciu okólników ojca Théo-
dore’a Labourégo, superiora general-
nego w latach 1932-1942. Jak wcześ-
niej ojciec Soullier, chce, aby oblaci 
ewangelizowali ubogich z pomocą Ma-
ryi Niepokalanej. Wymaga, by nie za-
pominać w naszych dziełach, że jeste-
śmy oblatami: „Jeśli to tylko możliwe 
– pisze – niech stowarzyszenia założo-
ne pod sztandarem Świętej Dziewicy 
mają u nas pierwszeństwo, a Niepokala-
na niech zawsze będzie wzorem i źród-
łem katolickiego działania”121. Wzywa 
wychowawców, by liczyli na naszą Nie-
pokalaną Matkę w przygotowaniu „na-
szych współpracowników i naszych na-
stępców we wzniosłej pracy ewangeli-
zowania ubogich”122.

Większość listów okólnych ojca 
Léona Deschâtelets’go, superiora gene-
ralnego w latach 1947-1972, jest nace-
chowanych jego nabożeństwem do Ma-
ryi, podobnie jak u Założyciela, które-
go dobrze znał i którego przypominał 
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entuzjastycznym temperamentem oraz 
cechami pociągającego animatora. Do-
syć obszernie mówi on o Maryi co naj-
mniej w dziewiętnastu z siedemdziesię-
ciu dwóch listów okólnych. Często oka-
zję do tego stwarzają mu takie okolicz-
ności jak: nominacja na superiora gene-
ralnego, po której domaga się, aby ob-
laci przemyśleli Reguły123, śmierć ojca 
Hilaire’a Balmèsa, wikariusza gene-
ralnego i wielkiego czciciela „Dobrej 
Matki”124, kapituła generalna w 1953 
roku, podczas której mówi o ojcu Fran-
sie Demoutiezie, belgijskim oblacie, 
„który ze wspaniałym sukcesem prze-
wozi przez półkule i kontynenty statuę 
Matki Bożej Fatimskiej. Moim zdaniem 
– dodaje – jest to największa epope-
ja maryjna współczesnych czasów”125. 
Mówi o Niej również obszernie z oka-
zji setnej rocznicy ogłoszenia dogmatu 
o Niepokalanym Poczęciu126, przy oka-
zji kapituł i w związku z Soborem Wa-
tykańskim II.

W długim okólniku nr 191, zatytuło-
wanym „Nasze powołanie i nasze życie 
w ścisłym zjednoczeniu z Maryją Nie-
pokalaną”, ojciec Deschâtelets obszernie 
wykłada oblacką duchowość maryjną127. 
Wydaje się, że na długo przed kryzy-
sem, jaki pojawił się po Soborze Waty-
kańskim II, widział on już pojawiające 
się pytania o tożsamość życia zakonne-
go i kapłańskiego oraz o właściwy cha-
rakter powołania oblackiego.

W pierwszej części listu stara się 
sprecyzować, jakie są charakterystycz-
ne elementy i na czym polega oryginal-
ność naszego życia oblackiego. W dru-
giej części odpowiada na pytanie: „Dla-
czego i jak przeżywać w duchu maryj-
nym to życie oblackie?” Rozpoczyna 
od kategorycznego stwierdzenia: „Je-
śli chcemy zrozumieć nasze powołanie, 
nie chodzi o to, abyśmy mieli do Maryi 
Niepokalanej zwyczajne nabożeństwo. 
Chodzi o rodzaj utożsamienia z Maryją 
Niepokalaną, chodzi o oddanie nas sa-

mych Bogu przez Nią i tak jak Ona; od-
danie, które sięga do głębi całego nasze-
go życia chrześcijańskiego, zakonnego, 
misjonarskiego i kapłańskiego”128. Na-
stępnie wykazuje, że to nie wykracza 
poza myśl Założyciela i oblackiej tra-
dycji, której zasadnicze myśli stresz-
cza w obszernych zarysach. Po przed-
stawieniu kilku zasad mariologii wyjaś-
nia, kim jest Maryja dla oblatów i kim 
są oblaci dla Maryi. Maryja jest „Nie-
pokalaną Matką”, „całą czystą, uprzy-
wilejowaną, łaskawą [...], doskonałą 
Matką”, „arcydziełem Bożego miłosier-
dzia”, „Matką Boga i ludzi” itd. „Odda-
ni w szczególny sposób tej Niepokala-
nej, oblaci muszą nawet być w awangar-
dzie tych wybranych dusz, które są po-
wołane do tego, by ustanowić Królestwo 
Boże”, „specjalnymi i wyspecjalizowa-
nymi apostołami Bożego miłosierdzia” 
itd.129 Następnie wchodzi w szczegóły 
„maryjnego programu życia oblackie-
go”, na który składają się nabożeństwa 
maryjne (różaniec, nawiedzenia, nosze-
nie i szerzenie szkaplerza Maryi, Lita-
nia o Niepokalanym Poczęciu, pozdro-
wienie: Niech będzie pochwalony Je-
zus Chrystus i Maryja Niepokalana itd.) 
oraz maryjny apostolat (studia i publi-
kacje o Maryi, przykład życia, przepo-
wiadanie, praca apostolska w sanktua-
riach maryjnych, stowarzyszenia maryj-
ne itp.)130. Nikt od czasów Założyciela 
nie zachęcał oblatów do tak intensyw-
nego życia maryjnego z taką liczbą po-
bożnych praktyk wewnątrz wspólnoty 
i z taką gorliwością na zewnątrz.

Po Soborze ojciec Deschâtelets jak-
by złagodził tę orientację, dalej jednak 
zachęcając oblatów, by kochali i czci-
li Maryję, by „skupiali się wokół tej tak 
dobrej Matki, oczyszczając naszą poboż-
ność maryjną w świetle nauczania Kon-
stytucji o Kościele, dostosowując zawsze 
naszą pobożność do pobożności kościel-
nej, tym bardziej że nasz Ojciec Święty, 
papież Paweł VI niedawno usankcjono-
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wał tytuł Maryi Matki Kościoła”131. Po-
śród tematów do przestudiowania na ka-
pitule w 1966 roku proponuje zagadnie-
nie „naszego maryjnego nabożeństwa, 
szczególnie w stosunku do całego miste-
rium Maryi, szczególnie do Jej roli Mat-
ki Kościoła”132.

Ojcowie Fernand Jetté (superior ge-
neralny w latach 1974-1986) i Marcello 
Zago mówią kilka słów o Maryi mniej 
więcej w co drugim okólniku133. Jednak-
że w nauczaniu łącznie z tym, co dotyczy 
Maryi, nie posługują się jedynie listami 
okólnymi. Najważniejsze przemówienia 
ojca Jettégo opublikowano134. W dziele 
Le Missionnaire Oblat de Marie Imma-
culée często można znaleźć wypowiedzi 
dotyczące Maryi, przede wszystkim zaś 
wygłoszoną 23 marca 1979 roku w Cap-
de-la-Madeleine konferencję o „Oblacie 
i Dziewicy Maryi”135. Ojciec Jetté mówi 
w niej najpierw o miejscu Maryi w na-
szej historii, u Założyciela i w tradycji, 
a następnie w naszym dzisiejszym życiu. 
W związku z tym tematem stwierdza, że 
w Zgromadzeniu, podobnie jak w Koś-
ciele, pobożność maryjna przechodzi 
kryzys, a jednak – dodaje – „mam wra-
żenie, że u większości z nas, mimo tych 
wszystkich zawirowań i tego kwestiono-
wania, miłość do Maryi oraz zaufanie do 
Niej pozostają bardzo żywe w głębi na-
szych serc”. Na koniec proponuje, aby 
w przyszłości rozwijać trzy postawy, 
które odpowiadają zarówno naszemu 
duchowi, jak i naszej historii: 1. Mary-
ja powinna być najpierw wzorem naszej 
wiary i naszego zaangażowania w służ-
bę Bogu; 2. Powinna być dla nas drogą, 
która pozwala wnikać stopniowo w mi-
sterium Jezusa; 3. Powinna być przyja-
ciółką i prawdziwą towarzyszką w na-
szym misjonarskim życiu. Myśl o obec-
ności Maryi w życiu oblata często po-
wraca w pismach ojca Jettégo tak samo 
jak ojca Zago.

Ojciec Zago co roku z okazji 17 lu-
tego pisywał list do oblatów w pierwszej 

formacji. List z roku 1988 mówi o „Ma-
ryi w życiu Zgromadzenia, a szczególnie 
w życiu oblata w pierwszej formacji, aby 
być w syntonii z Kościołem, który ob-
chodzi rok maryjny”136. Ojciec Zago pi-
sze o Maryi w doświadczeniu Założycie-
la, o nazwie oblat Maryi, która znaczy: od-
dany Bogu pod opieką Dziewicy, o Ma-
ryi jako wzorze i formatorce, a na koniec 
mówi, czego oczekuje od oblatów: aby 
żyli rzeczywistością tych prostych, a głę-
bokich słów świętego Eugeniusza: „Za-
wsze będą mieli Maryję za Matkę!”

 2. GŁÓWNE TEMATY ROZWIJANE 
W OKÓLNIKACH

Wśród odniesień do Maryi w okólni-
kach można wyodrębnić cztery tematy 
związane z myślą Założyciela. Dwa 
pierwsze dotyczą osobistego bądź wspól-
notowego nabożeństwa, a dwa następne 
– posłannictwa.

Najpierw superiorzy generalni mó-
wią, aby prosić Maryję o wstawienni-
ctwo. Ta myśl powraca najczęściej. Ich 
apele o opiekę i pomoc Matki i Patron-
ki Zgromadzenia stają się bardziej nag-
lące z okazji ich nominacji137, zwoływa-
nia i trwania kapituł generalnych138 bądź 
innych poważnych wydarzeń. Jest ich 
mnóstwo w historii Zgromadzenia.

W sprawozdaniu na kapitule gene-
ralnej w 1873 roku ojciec Fabre obawia 
się, że zabraknie jedności wśród uczest-
ników kapituły, którzy przybywają ze-
wsząd i nie znają się już tak, jak w cza-
sach Założyciela. Pisze on: „Niech na-
sza Dobra Matka z nieba raczy również 
jeszcze raz okazać swą czułość dla nas, 
podtrzymując wśród nas ducha jedności 
i miłości oraz oddalając wszelkie uczu-
cie sobkostwa i sporów”139. W momen-
cie rozproszenia wspólnot we Francji 
w roku 1880 poleca uciekać się „do nie-
pokalanego serca naszej Matki”140.

Po dymisji ojca Augiera asystenci ge-
neralni, „z wiarą klęcząc przed ołtarzem 
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Niepokalanej Dziewicy”, błagali „naszą 
Matkę i naszą patronkę”, aby chroniła 
Zgromadzenie141. Podczas choroby ojca 
Lavillardière’a, krótko po jego wyborze, 
wikariusz generalny, ojciec Eugène Baf-
fie, prosi Maryję o cud. „Módlmy się na-
dal – pisze – z tą żywą wiarą, a zoba-
czymy, że dobroć i potęga Maryi prze-
jawi się przez wzgląd na naszą rodzinę 
zakonną”142.

Biskup Dontenwill wzywa pomocy 
Maryi, promulgując w 1910 roku zmiany 
w Regułach143. Wikariusz generalny, oj-
ciec Euloge Blanc, robi to samo w 1932 
roku, zawiadamiając o chorobie i śmier-
ci biskupa Dontenwilla oraz asystentów 
generalnych Isidore’a Belle’a, Servule’a 
Dozoisa i Auguste’a Estève’a144. Wypo-
mniawszy młodym ojcom, że nie doje-
chali do miejsca ich obediencji recto tra-
mite et more oblatorum, ojciec Labouré 
prosi Maryję, aby pomogła wychowaw-
com w ich pracy formacyjnej145.

Zgon ojca Fernanda Thiry’ego w 
Durbanie w roku 1945 oraz ojca Jea-
na Pietscha w roku 1946, stulecie obec-
ności oblatów na Sri Lance w roku 
1947 i dymisja ojca Richarda Hanleya 
w roku 1974 stwarzają okazję ojcom 
Balmèsowi, Deschâtelets’mu i Jettému 
do wzywania Maryi z ufnością146. Oj-
ciec Jetté modli się do Maryi z okazji 
beatyfikacji Założyciela w roku 1975147, 
a ojciec Zago robi to samo w czasie bea-
tyfikacji ojca Gérarda w roku 1988 oraz 
kanonizacji biskupa de Mazenoda148. Oj-
cowie Jetté i Zago kończą wiele listów 
okólnych modlitwą do Maryi o wsta-
wiennictwo.

Drugim często poruszanym tema-
tem jest osobiste i wspólnotowe nabo-
żeństwo oblatów do Maryi Niepokala-
nej. Wyraża się go różnie: jako chwałę, 
wdzięczność, przez różne tytuły nada-
wane Maryi, a przede wszystkim przez 
przypomnienie o różnych pobożnych 
praktykach na Jej cześć oraz o Jej obec-
ności wśród oblatów.

Ojciec Fabre, który podobnie jak 
biskup de Mazenod zwraca uwagę na 
„regularność”, kładzie szczególny na-
cisk na nawiedzenia Pana Jezusa w Naj-
świętszym Sakramencie i „naszej Do-
brej Matki”, przed którymi „serce ka-
płana i oblata Maryi może pokazać całą 
swą żarliwość i żywotność”149. Za cza-
sów ojca Soulliera kapituła general-
na w 1893 roku przegłosowała „wpro-
wadzenie do liczby naszych własnych 
oficjów oficjum o Matce Bożej Dobrej 
Rady”150. Gdy ojciec Augier w roku 
1900 ogłasza, że papież Leon XIII za-
twierdził szkaplerz Najświętszego Ser-
ca Jezusa, stwierdza, że nabożeństwo 
do Najświętszego Serca Jezusa oraz 
do Najświętszej Dziewicy poczętej bez 
grzechu i Matki Miłosierdzia powinno 
być uważane za „najcenniejsze skarby 
naszej rodziny”151.

Widzieliśmy, że biskup Dontenwill 
miał i zalecał oblatom szczególne nabo-
żeństwo do Maryi Niepokalanej. Zmarł, 
modląc się do Niej152. Podczas kapitu-
ły generalnej w roku 1938 postawiono 
wniosek, aby do oblackiego kalenda-
rza liturgicznego wprowadzić piętnaście 
świąt maryjnych. Uczestnicy kapituły 
nie przychylili się do tego, ale do Lita-
nii Loretańskiej postanowiono dodać 
wezwanie Regina Congregationis no-
strae, ora pro nobis. Nie zgodziła się na 
to Stolica Apostolska, włączono więc to 
wezwanie do litanii związanej ze szcze-
gółowym rachunkiem sumienia153.

Nabożeństwo ojca Labourégo do 
Maryi znalazło wyraz w długim liście 
z okazji setnej rocznicy przybycia ob-
latów do Kanady. List ten kończy on, 
wymieniając tych, których nazywa na-
szymi męczennikami, i dodaje: „Wzy-
wajmy ich także, by w naszym imieniu 
przedstawiali naszej Niepokalanej Mat-
ce, Królowej wszystkich naszych mi-
sji i szczególnej patronce naszych mi-
sji polarnych, nasze synowskie hołdy 
wdzięczności i miłości, prosząc Ją, by 
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błogosławiła wysiłkom naszych misjo-
narzy powołanych przez Kościół, by 
propagowali wiarę katolicką w świe-
cie. Ona króluje w samym centrum 
prowincji kanadyjskiej, w tym narodo-
wym sanktuarium Cap-de-la-Madelei-
ne, z którego powierzenia swym synom 
tak bardzo ucieszyłby się nasz czcigod-
ny Założyciel. Ona jest Opiekunką, pod 
różnymi tytułami, wielu naszych do-
mów i placówek misyjnych aż po Oce-
an Lodowaty i zimną Zatokę Hudsona. 
Wszędzie nasi kaznodzieje i misjona-
rze starają się, by była znana, kocha-
na i wzywana. Wszędzie przewodniczy 
naszym misjom, błogosławi nasze wy-
siłki i otrzymuje uszanowanie za nasze 
sukcesy. W tę setną rocznicę, kończącą 
wiek pełen tylu osiągnięć, ale też tylu 
cierpień i cnót, bilans, jaki usiłujemy 
przedstawić, nie byłby całkowity, gdy-
by zabrakło w nim imienia naszej słod-
kiej Matki”154. W tym samym duchu oj-
ciec Hilaire Balmès w 1946 roku sławi 
i dziękuje Maryi z okazji „stulecia na-
szych misji na Cejlonie”155.

Ojciec Deschâtelets bardzo czę-
sto mówi o osobistym i wspólnoto-
wym nabożeństwie oblatów do Maryi156, 
jak również o praktykach pobożności 
maryjnej157. Ojciec Jetté zachęca do au-
tentycznego kultu maryjnego i tłuma-
czy jego sens158. Jako drugi powód piel-
grzymki A.M.M.I. do Lourdes w roku 
1985 podaje „oddanie hołdu Maryi 
Niepokalanej”159. Ojciec Zago rzadko 
wspomina o praktykach pobożności ma-
ryjnej, ale sygnalizuje „dyskretną obec-
ność Maryi Niepokalanej”160 i zachęca 
oblatów, aby kochali Maryję i pokładali 
w Niej swoją ufność161.

Trzeci i czwarty temat dotyczy po-
słannictwa i apostolatu oblatów. Trze-
ci temat wypływa z misji powierzonej 
oblatom przez papieża Leona XII w li-
ście zatwierdzającym Instytut: „Mamy 
wreszcie nadzieję – pisał – że członko-
wie tej świętej rodziny, którzy [...] uzna-

ją za Patronkę Matkę Boga, Dziewicę 
Niepokalaną, w miarę swych sił przyło-
żą się, by sprowadzić na łono miłosier-
dzia Maryi ludzi, których Jezus Chrystus 
z wysokości krzyża zechciał dać Jej za 
dzieci”162.

Pierwszorzędnym celem Zgroma-
dzenia nie jest szerzenie kultu maryj-
nego, ale przede wszystkim ewangeli-
zacja ubogich. Jednak „musimy głosić 
Ewangelię ubogim pod patronatem Ma-
ryi – pisze ojciec Jetté – przy pomocy 
i wsparciu Maryi oraz mając w swych 
sercach uczucia Maryi”163. Ojciec Soul-
lier pierwszy robi aluzję do tekstu Leo-
na XII, nie cytując go. W okólniku po-
święconym przepowiadaniu mówi, że 
wizytował „z rosnącym podziwem” kra-
je, gdzie pracują oblaci, a następnie do-
daje: „Tak, nasi misjonarze kroczyli śla-
dami Apostołów: z krzyżem i Słowem 
Bożym nawrócili całe narody i przypro-
wadzili je, przez Maryję – Matkę mi-
łosierdzia, do Jezusa Chrystusa, Syna 
Bożego”164.

W listach okólnych, w których mó-
wią o szkaplerzu Najświętszego Serca Je-
zusowego, ojcowie Augier i Lavillardière 
cytują dosłownie wyrażenie Leona XII. 
Ojciec Lavillardière dodaje: „Oblaci Ma-
ryi Niepokalanej, sprawmy, aby promie-
niował chwalebny przywilej naszej Mat-
ki, a zobaczymy, że Ona stanie się naszą 
współpracowniczką w nawracaniu nie-
wierzących i grzeszników”165.

W sprawozdaniu z kapituły z roku 
1926 biskup Dontenwill cytuje i ko-
mentuje tekst Leona XII: „Co za pięk-
ne i pocieszające słowa! [...] Uznając 
Maryję poczętą bez grzechu za Patron-
kę i Matkę, mamy szczególną jakość, je-
steśmy obdarzeni jakby specjalną misją 
wyrywania dusz szatanowi i piekłu oraz 
sprowadzania ich na łono Matki miło-
sierdzia. Maryja przez swe Niepokalane 
Poczęcie odniosła triumf nad szatanem 
i tym, którzy się zaciągają pod Jej sztan-
dary, daje tę samą potęgę”166.
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Ostatni superiorzy generalni nie roz-
wijają zbyt tej myśli, chociaż robią do 
niej aluzje, szczególnie ojciec Deschâte-
lets w okólniku o naszym powołaniu. 
„Jako misjonarze – pisze – jesteśmy 
szczególnymi i wyspecjalizowanymi 
apostołami Bożego miłosierdzia. To wy-
specjalizowanie zrozumiemy naprawdę 
jedynie w kontekście naszej przynależno-
ści do Maryi Niepokalanej. Jedynie tak 
dojdziemy stopniowo do odczuwania 
tego całkowitego współczucia dla bied-
nych dusz, najbardziej godnych pożało-
wania, co stanowi jedną z naszych naj-
bardziej charakterystycznych cech”167.

Artykuł Reguły z roku 1818 dotyczą-
cy „publicznych nabożeństw w koście-
le” wymaga, aby oblaci codziennie od-
prawiali „publiczną modlitwę, po której 
wieczorem będzie katecheza bądź me-
dytacja, w które będzie się nieznacznie 
wplatało wszystkie zasady życia chrześ-
cijańskiego i najwłaściwszej pobożno-
ści, aby prowadzić dusze do poznania 
i miłowania Boga oraz Jego Syna Jezusa 
Chrystusa [...], do nabożeństwa do Świę-
tej Dziewicy, której wszystkich świąt 
oktawy będzie się wiernie obchodzić”168. 
Propagować kult Maryi to jeden z celów 
Zgromadzenia169 i to stanowi czwarty te-
mat rozwijany przez superiorów gene-
ralnych.

Ojciec Fabre nie nalega na wykony-
wanie tego obowiązku przez oblatów. 
Wyjątek pod tym względem stanowi je-
dynie moment jego wyboru na superio-
ra generalnego, gdy pisze: Musimy stać 
się godni, by przynosić chwałę „naszej 
Niepokalanej Matce, którą mamy uczyć 
szanować, kochać i czcić wszędzie”170. 
Ojciec Augier, mówiąc w 1898 roku 
o akcie oddania Najświętszemu Sercu 
Jezusa, przypomina podwójne posłanni-
ctwo Zgromadzenia: „sławić Niepokala-
ną Dziewicę Maryję, której imię nosimy 
[oraz] przyczyniać się do tego, by było 
kochane Najświętsze Serce Jezusa”171. 
W sprawozdaniu z kapituły generalnej 

w 1904 roku, z okazji pięćdziesiątej rocz-
nicy ogłoszenia dogmatu o Niepokala-
nym Poczęciu, mówi, że kapituła „chcia-
ła uczcić w szczególny sposób przywilej 
Maryi, który nasza rodzina zakonna po-
winna szczególnie głosić w kazaniach 
i dawać poznać światu”172. Tę samą myśl 
znajdujemy w roku 1908 u biskupa Don-
tenwilla, z okazji pięćdziesiątej rocznicy 
objawień Maryi w Lourdes173.

Ojciec Labouré w liście na temat ob-
rad kapituły w roku 1932 mówi, że ka-
pituła „poleciła wszystkim ojcom w 
Zgromadzeniu nauczać oraz częściej i 
z większym naciskiem głosić [...] kult 
i nabożeństwa do Niepokalanego Poczę-
cia Maryi”174.

Ta misja, aby „być heroldami na-
szej Niepokalanej Matki, przepowia-
dając wszędzie chwałę przywileju, któ-
ry jest dla nas zaszczytnym tytułem”175, 
to jeden z ulubionych tematów ojca 
Deschâtelets’go we wszystkich li-
stach, w których przed Soborem mówi 
o Maryi176. Temat ten rzadko pojawia się 
w listach ojców Jettégo i Zago177. W kon-
ferencji o oblatach i Dziewicy Maryi oj-
ciec Jetté pisze na ten temat: Dzisiaj tak 
samo jak kiedyś ważne jest, aby „obla-
ci nadal mówili o Świętej Dziewicy, by 
pomagali Ją poznać i pokochać”, choć-
by nie można już było tego robić tak, jak 
dawniej”178.

Piętnastego sierpnia 1822 roku, u 
stóp nowej statuy Maryi w kościele Mi-
sji w  Aix, ojciec de Mazenod miał prze-
czucie, że pod opieką Dobrej Matki 
Zgromadzenie „zawiera w sobie zarodek 
bardzo wielkich cnót, że ono może do-
konać niezmiernego dobra”179. Tę samą 
myśl odnajdujemy w skierowanym do 
kapituły w 1972 roku słowie pożegnal-
nym odchodzącego ze stanowiska supe-
riora generalnego ojca Deschâtelets’go. 
Wyraża on ufność w przyszłość Zgro-
madzenia „chociażby z racji jego przy-
wiązania do Dziewicy Maryi [...]. Nie-
możliwe jest, abyśmy się zdegenero-
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wali czy osłabli”180. Tak samo w ostat-
nim liście okólnym ojciec Jetté pisze: 
„Moja ufność pokładana w Bogu, moja 
wiara w Zgromadzenie i w ludzi, któ-
rzy je tworzą, pozostają niezachwiane” 
ze względu na przywiązanie oblatów do 
Jezusa Chrystusa, ze względu na miłość, 
która ich jednoczy, na gorliwość wobec 
ubogich i na „nabożeństwo do Maryi. 
Nosimy Jej imię jako nazwę naszej ro-
dziny. Ona czuwała nad nami od począt-
ku naszej historii. Ona nie może przestać 
nas wspomagać również dzisiaj, jeśli bę-
dziemy Jej wierni”181.
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Jean Leflon, główny biograf Euge-
niusza de Mazenoda, tak pisze: „Biskup 
Marsylii w żadnym razie nie uważa się 
za twórcę jakiejś szkoły. (Jego duchowe 
poczynania) wpisują się w ogólny nurt 
francuskiego Kościoła [...], dostosowu-
je się on do stylu epoki, nie prezentując 
niczego szczególnie oryginalnego [...]. 
Jeśli wiele napisał na temat dróg, któ-
re prowadzą do zażyłości z Bogiem, to 
czynił to zupełnie okazjonalnie, w swo-
ich biskupich dokumentach, w Regułach 
swego Zgromadzenia, w koresponden-
cji. Nigdy nie myślał o ujęciu w zbiorze 
doktrynalnym tego, co w szczegółach 
zalecał pod wpływem okoliczności1”.

Wydaje mi się, że ten sąd jest słusz-
ny. Zachęca on jednak do głębszych ba-
dań, do sprecyzowania jego bardziej 
osobistych cech w „stylu epoki” i naj-
ważniejszych dyspozycji, które chciał 
widzieć ucieleśnione u swoich uczniów. 
„Doktrynalny zbiór”, którego nie napi-
sał, czeka jeszcze na sporządzenie; staje 
się to możliwe w miarę, jak są publiko-
wane jego pisma i jak w różnych perio-
dykach pojawiają się monografie o róż-
nych okresach jego rozwoju duchowego 
czy poszczególnych punktach jego na-
uczania. W tej dziedzinie periodyk „Vie 
Oblate Life” oddał i nadal oddaje znacz-
ną usługę. W tym artykule przestudiuje-
my pokrótce osobisty rozwój duchowy 
Eugeniusza de Mazenoda oraz najbar-
dziej fundamentalne elementy jego du-
chowej doktryny dotyczącej tak obla-
tów, jak i ogółu chrześcijan.

 I. OSOBISTY ROZWÓJ DUCHOWY

Na rozwój ten wpłynęło wiele czyn-
ników. Należy zapamiętać cztery nastę-
pujące: 

– Wpływ rodziny i środowiska spo-
łecznego. Eugeniusz jest młodym szlach-
cicem z Aix-en-Provence. Urodził się 
w rodzinie głęboko chrześcijańskiej, cho-
ciaż dość światowej. Poznał rewolucję 
francuską i doświadczył cierpień wygna-
nia. Poznał również rozbicie rodziny 
i upokorzenie Kościoła, niedolę kleru 
i ogromną ignorancję religijną środowisk 
ubogich.

– Własny temperament. Eugeniusz 
jest w pełni południowcem z płomien-
nymi pragnieniami, z żywym i poryw-
czym charakterem, bardzo szczery, 
z trafnym sądem, a jednocześnie czło-
wiekiem o ogromnej wrażliwości, któ-
ry kocha namiętnie i wymaga wzajem-
ności. Ojciec Józef Pielorz streszcza to 
w dwóch słowach: „Moc i wrażliwość 
[...]. Ani jedno, ani drugie nie da się po-
godzić z przeciętnością w tym, co dobre, 
jak i w tym, co złe”2.

– Formacja duchowa i teologiczna. 
Formacja ta była formacją jego czasów, 
jednakże z pewnymi określonymi wpły-
wami. Podczas pobytu Eugeniusza na 
wygnaniu w Italii (1791-1802), na pew-
no wycisnął na nim piętno pewien świą-
tobliwy kapłan z Wenecji, przeniknięty 
duchem Towarzystwa Jezusowego, don 
Bartolo Zinelli. Spowiedź i cotygodnio-
wa Komunia Święta, codzienna Msza 

MAZENOD (EUGENIUSZ DE)

SPIS TREŚCI: I. Osobisty rozwój duchowy. II. Duchowość chrześcijańska. III. Duchowość 
oblata Maryi Niepokalanej: 1. Element fundamentalny: oblat jest mężem apostolskim; 
2. Elementy uzupełniające. Zakończenie.



Święta i odmawianie każdego dnia ma-
łego Oficjum o Świętej Dziewicy, regu-
larna praktyka umartwienia, pobożnoś-
ciowa lektura, modlitwa i studium – tak 
przedstawiał się jego regulamin w We-
necji, od dwunastego do szesnastego 
roku życia (1794-1797). „Od tamtej 
pory – napisze później – datuje się moje 
powołanie do stanu duchownego”3. 
W tym czasie przeczytał także Budują-
ce listy o zagranicznych misjach napi-
sane przez misjonarzy Towarzystwa Je-
zusowego, co również wywarło na nie-
go wpływ.

We Francji, w seminarium Świętego 
Sulpicjusza w Paryżu, od 1808 do 1812 
roku Eugeniusz otrzymał formację dok-
trynalną z przewagą apologetyki i teolo-
gii moralnej nad dogmatyczną. Była to 
formacja dość rygorystyczna, lecz nie 
jansenistyczna, formacja, w której wyra-
żały się przywiązanie do papieża i nie-
zależność Kościoła od władzy doczes-
nej. Seminarium miało swoje braki, lecz 
w owym czasie było najlepsze.

Na płaszczyźnie duchowej panował 
tam duch żarliwości, regularności i pra-
cy. Eugeniusz znalazł się szczególnie 
pod wpływem księdza Émery’ego, supe-
riora, i księdza Duclaux, swego ducho-
wego kierownika, którzy byli wierny-
mi uczniami księdza Oliera. Z pewnoś-
cią wpłynęło na niego także zaangażo-
wanie księdza Émery’ego w posługiwa-
nie rzymskim kardynałom, w które Eu-
geniusz został wciągnięty jako łącznik 
oraz jego czynne uczestnictwo w Sto-
warzyszeniu Maryjnym i w seminaryj-
nym Aa (Association apostolique – Sto-
warzyszenie apostolskie) o jezuickiej 
orientacji oraz w kole misyjnym, zało-
żonym przez jego współbrata i ziomka, 
Charlesa de Forbin-Jansona.

Po ukończeniu seminarium i w miarę 
jak krystalizowało się misjonarskie i za-
konne powołanie Eugeniusza, pojawiły 
się inne wpływy duchowe, a dawne się 
umocniły, takie mianowicie jak wpływ 

jego patrona Karola Boromeusza, Ig-
nacego Loyoli oraz kilku duchownych 
z Towarzystwa Jezusowego: Jeana Ri-
goleuca, Jeana-Josepha Surina, Claude’a 
Judde’a, François Neveuego, jak rów-
nież błogosławionego Alfonsa Liguorie-
go, zwłaszcza w teologii moralnej i przy 
redagowaniu Konstytucji i Reguł, świę-
tego Wincentego à Paulo i lazarystów 
oraz bardziej ogólny wpływ dawnych 
zakonów. Jednakże nie można powie-
dzieć, żeby Eugeniusz de Mazenod był 
człowiekiem jednej określonej szkoły 
duchowości. Nie, on czerpał z licznych 
źródeł stosownie do okoliczności i w za-
leżności od osobistych potrzeb i od po-
trzeb swego dzieła. I tu wchodzi w grę 
czwarty czynnik: łaska Boża w jego ży-
ciu.

Łaska Boża względem niego. Ta ła-
ska przemienia go i prowadzi. Stopnio-
wo orientuje go ku kapłaństwu i ku zało-
żeniu misjonarskiego instytutu zakonne-
go, zanim uczyni go głową ważnej die-
cezji we Francji, na skrzyżowaniu dróg 
świata, diecezji marsylijskiej. Eugeniusz 
współpracuje jak tylko potrafi z Bożym 
działaniem. Wierność temu działaniu 
uważa za jedną z głównych podstaw ży-
cia duchowego4.

Eugeniusz de Mazenod jest mężem 
apostolskim; jego duchowa droga właś-
ciwie jest nierozdzielna od jego działa-
nia apostolskiego. Dlatego bardzo trudno 
ustalić okresy jego wewnętrznego życia, 
opierając się jedynie na wydarzeniach 
czy wewnętrznych łaskach, które ozna-
czałyby wejście w nowy etap. Nie dla-
tego jakoby takich łask nie było; wystę-
pują one u niego, są oczywiste, ale być 
może są mniej płomienne niż u świętych 
kroczących drogą kontemplacji, a prze-
de wszystkim są udzielane w celu umoc-
nienia działania, apostolskiego zaanga-
żowania.

Ostatecznie podzielenie przez księ-
dza Jeana Leflona biografii Eugeniusza
de Mazenoda na trzy etapy wydało mi 
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się najprostsze i najbardziej obiektywne 
również przy omawianiu jego życia du-
chowego.

 a. Etap pierwszy, 1782-1814

Jest to okres, w którym powołanie 
Eugeniusza jako męża apostolskiego 
w służbie ubogim kiełkuje, precyzuje się 
i rozwija. Bóg przygotowuje go przez 
zewnętrzne wydarzenia w jego życiu: 
doświadczenie wygnania, rodzinne kło-
poty, narodziny, a następnie kryzys po-
wołania, „nawrócenie”, uświadomienie 
potrzeb Kościoła, świecenia kapłańskie 
i początki posługiwania ubogim.

W tym czasie na uwagę zasługują 
dwie wewnętrzne łaski. Pierwszą jest ła-
ska „nawrócenia” w Wielki Piątek praw-
dopodobnie 1807 roku podczas adora-
cji krzyża. Łaska ta polega na osobistym 
doświadczeniu miłości Chrystusa, który 
dla niego przelał swoją Krew. Opanowa-
ło go uczucie głębokiej ufności w Boże 
miłosierdzie oraz pragnienie zadość-
uczynienia przez całkowity dar z siebie. 
Druga łaska to „dziwny wstrząs”, praw-
dziwe poruszenie ducha, które skłania 
go do skierowania się ku kapłaństwu 
w wieku dwudziestu sześciu lat.

Będzie kapłanem, i to kapłanem dla 
ubogich. W tym ukierunkowaniu za-
wiera się więc u Eugeniusza pragnie-
nie zadośćuczynienia: zadośćuczynie-
nia za własne grzechy i zadośćuczy-
nienia za grzechy licznych chrześcijan, 
którzy opuścili Kościół; zawiera się 
w nim przede wszystkim wola współ-
pracy z Chrystusem w dziele zbawie-
nia świata: aby Krew Chrystusa, która 
nie była bezużyteczna dla niego – nie 
była też taką dla całego świata. Czte-
ry lata spędzone w seminarium Święte-
go Sulpicjusza otwierają go bardziej na 
potrzeby Kościoła i pozwalają mu po-
głębić swe przywiązanie do Chrystu-
sa i Dziewicy Maryi; wnoszą również 
w jego duchowe życie pewną struktu-

rę: pobożnościowe praktyki, metodę 
modlitwy, rachunek sumienia, regula-
min życia.

 b. Etap drugi, 1814-1837

Ten okres na zewnątrz jest jedno-
cześnie okresem wielkich projektów: 
założenie Zgromadzenia Oblatów Ma-
ryi Niepokalanej 25 stycznia 1816 roku 
i jego zatwierdzenie 17 lutego 1926 roku 
przez papieża Leona XII, nominacja Eu-
geniusza na biskupa 14 października 
1832 roku i restauracja diecezji w Mar-
sylii. Jest to też okres walk, zmagań apo-
stolskich oraz doświadczania własnych 
ograniczeń. Eugeniusz ma trzydzie-
ści lat, gdy rozpoczyna posługę w Aix 
w 1812 roku; będzie miał pięćdziesiąt 
pięć, kiedy obejmie po stryju Fortuna-
cie stolicę biskupią w Marsylii w 1837 
roku.

Wewnętrznie jest to okres dojrzewa-
nia, oczyszczania, apostolskich wybo-
rów i poszukiwania równowagi. Stop-
niowo kształtuje się w nim człowiek 
dojrzały duchowo, powołany do kiero-
wania innymi jako założyciel misjonar-
skiego instytutu i pierwszy pasterz roz-
ległej diecezji. Najpierw będzie musiał 
jasno opowiedzieć się za apostolskim 
i wspólnotowym ideałem oraz uwol-
nić się od pragnień życia cenobickie-
go, bardziej kontemplacyjnego niż mi-
sjonarskiego. Następnie będzie musiał 
we własnym życiu wprowadzić równo-
wagę między modlitwą a poświęceniem 
służbie bliźniemu. Ta praca będzie trud-
na i długa. Zasadniczo postąpi do przo-
du, kiedy we wrześniu 1818 roku zreda-
guje pierwsze Konstytucje Misjonarzy 
Prowansji. W październiku tego samego 
roku napisze: „Niech Bóg broni, żebym 
chciał zrezygnować ze służenia bliźnie-
mu! Przeciwnie, gdyby to było możli-
we, chciałbym robić dla niego jeszcze 
więcej, niż robiłem dotychczas. [...], ale 
będę bardziej roztropny i, służąc bliźnie-
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mu, nie będę już zapominał o sobie sa-
mym, jak to robiłem; nie będę się tak ła-
two przekonywał, że praktykowanie mi-
łości ku niemu może zastąpić wszystko, 
służyć mi za medytację, przygotowanie 
do Mszy, dziękczynienie, nawiedzenie 
Najświętszego Sakramentu, modlitwę 
itd.”5

Opcja apostolska zatem utrwali-
ła się w nim na dobre. W jego postępo-
waniu utwierdziło go i utrzymało kilka 
szczególnych łask czy znaków Bożych. 
Na przykład we wrześniu 1815 roku, 
w chwili zakładania Zgromadzenia ob-
latów, przeżywa jakiś „dziwny silny 
wstrząs”, który utwierdza go na tej dro-
dze, podobnie jak to było w przypadku 
zaangażowania się do kapłaństwa, a 15 
sierpnia 1822 roku jakiś rodzaj potwier-
dzenia dobroci i wartości jego przedsię-
wzięcia podczas modlitwy u stóp figury
Maryi Niepokalanej, tuż po jej poświę-
ceniu w kościele Misji w Aix-en-Pro-
vence. Oto, jak opisuje tę łaskę w liście 
do ojca Henry’ego Tampiera: „Wierzę, 
że Jej (Maryi) również zawdzięczam 
szczególne doznanie, którego dzisiaj 
doświadczyłem, nie mówię, że bardziej 
niż kiedykolwiek, lecz na pewno bar-
dziej niż zazwyczaj. Nie określę go pre-
cyzyjnie, ponieważ mieści w sobie wie-
le rzeczy, które jednak wszystkie doty-
czą jednej sprawy – naszego drogiego 
Stowarzyszenia. Zdawało mi się, że wi-
dzę, że namacalnie odczuwam, że tkwi 
w nim zalążek bardzo wielkich cnót, że 
może ono dokonać niezmiernego dobra. 
Uważałem je za dobre, wszystko mi się 
w nim podobało, ceniłem jego reguły, 
jego ustawy; jego posługiwanie wyda-
ło mi się wzniosłe, jakie rzeczywiście 
jest. Dostrzegałem w jego wnętrzu za-
pewnione środki zbawienia, nawet nie-
zawodne, według tego, jak mi się one 
jawiły”6.

Siedemnastego lutego 1826 roku pa-
pież Leon XII oficjalnie zatwierdził mło-
de Stowarzyszenie. Bóg w sposób wi-

doczny błogosławił zabiegi zmierzające 
do tego zatwierdzenia. Dla Eugeniusza 
de Mazenoda cały ten czas był nama-
calnym dowodem na to, że Bóg chciał 
jego dzieła. Wychodził z niego pełen ra-
dości i przepełniony nadzieją, jakby to 
był „szczęśliwy początek nowej ery dla 
Stowarzyszenia”7.

Pan tam na niego czekał. Dziesięć na-
stępnych lat, od 1827 do 1836 roku, sta-
nowiło dla Eugeniusza prawdziwą noc 
duchową, czas głębokiego oczyszcze-
nia, jaki spotyka się u mężów apostol-
skich. Jedne doświadczenia następowa-
ły po drugich: podziały, choroba, wystą-
pienia i żałoby, a nawet chwilowa utrata 
francuskiego obywatelstwa i nieufność 
Stolicy Apostolskiej. Eugeniusz włas-
nym kosztem musi nauczyć się, ile kosz-
tuje oddanie się Panu i służba Kościoło-
wi. Będzie tym udręczony, lecz wyjdzie 
z tego pokorniejszy, bardziej wyrozu-
miały dla innych, mocniejszy w miłości 
i wierze.

Ojciec Yvon Beaudoin we wprowa-
dzeniu do VII i VIII tomu Lettres aux 
Oblats de France (Listów do oblatów 
francuskich) dobrze analizuje ten trud-
ny okres w życiu Założyciela. Wskazuje 
na jego zasadnicze przyczyny: „Forma-
cja i wytrwanie członków, których nie 
udaje się poprawić, Zgromadzenie, któ-
re niedostatecznie odpowiada upragnio-
nemu ideałowi życia zakonnego i apo-
stolskiego, diecezja marsylijska, która 
opiera się reformom uważanym za ko-
nieczne, śmierć drogich istot, takich jak: 
Marcou, Suzanne, Nathalie de Boisge-
lin, Leon XII, wreszcie choroba wielu 
ojców i samego Założyciela, która czyni 
go niezdolnym do pracy przez osiemna-
ście miesięcy”8.

Natychmiastowymi skutkami, oprócz 
choroby Eugeniusza, będą chwile znie-
chęcenia i przygnębienia. Drugie-
go stycznia 1828 roku pisze do ojca 
Hippolyte’a Courtèsa: „Drogi Courtèsie, 
już nie mogę i zbliża się śmierć, ponie-
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waż zbliżam się do starości. Kiedy będę 
wolny (był wikariuszem generalnym 
w Marsylii) nie będę mógł już działać. 
Tymczasem niech dobry Bóg wybawi 
was od człowieka nic nie znaczącego, 
jakim się stałem; wy działajcie za mnie. 
Niech wypełnia się dzieło Pana...”9 Kie-
dy indziej, 20 sierpnia 1835 roku, gdy 
już jest biskupem Icosie i musi się usu-
nąć, wyznaje ojcu Tempierowi: „Czego 
ja w końcu chcę? Niczego [...]. Niegdyś 
prace największych biskupów chrześci-
jaństwa, nawet dzieła tych, którzy naj-
bardziej rozsławili Kościół, nie wyda-
wały mi się czymś większym niż moja 
odwaga. Pragnąłem tylko okazji, aby 
pójść w ich ślady i – że ośmielę się tak 
powiedzieć – rywalizować z nimi w gor-
liwości. Dzisiaj, czy to dlatego, że uwa-
żam się za zbyt starego, aby zaczynać, 
czy dlatego, że ludzka niesprawiedli-
wość skwasiła albo zmieniła mój cha-
rakter, nie widzę już rzeczy tym samym 
wzrokiem i doznaję szczęścia tylko 
w nadziei, że dokończę swój bieg, zaj-
mując się jedynie osobistym uświęce-
niem i uświęceniem powierzonej mi ro-
dziny: to i tak jeszcze dużo”10.

W końcu przyjdzie kres doświad-
czeń. Eugeniusz, jak to już powiedzie-
liśmy, wyjdzie z nich przemieniony 
i jeszcze mocniejszy, gorliwszy o chwa-
łę Bożą, służbę Kościołowi i o zbawie-
nie dusz. Jego rekolekcje, przygotowu-
jące do objęcia stolicy biskupiej w Mar-
sylii w 1837 roku, są pod tym względem 
wymowne: „Trzeba będzie, abym zwią-
zał się z tym ludem jak ojciec ze swoi-
mi dziećmi; trzeba będzie, by moje ist-
nienie, moje życie, całe moje jestestwo 
było mu poświęcone, ażebym myślał je-
dynie o jego dobru, abym nie miał in-
nych obaw, jak tylko te, że nie czynię 
dosyć dla jego szczęścia i jego uświę-
cenia, innej troski niż ta, która powinna 
objąć wszystkie jego duchowe potrzeby, 
a nawet w jakiś sposób jego dobrobyt 
doczesny”11. 

 c. Etap trzeci, 1838-1861

Jest to okres pełnej dojrzałości. Jego 
aktywność na zewnątrz jest intensyw-
na. Jego Zgromadzenie, za które nadal 
pozostaje odpowiedzialny, rozwija się 
szybko; w ciągu kilku lat rozprzestrze-
nia się w Anglii, Kanadzie i w Stanach 
Zjednoczonych, na Cejlonie (Sri Lan-
ka) i w Afryce Południowej. Tak samo 
jego diecezja umacnia się i wzrasta; wi-
dzi powstawanie nowych parafii, przyj-
muje wiele instytutów zakonnych, liczba 
jej ludności powiększa się.

Wewnętrznie biskup de Mazenod 
jest przepełniony gorliwością; zachęca, 
pobudza, upomina i podtrzymuje. Pełen 
odwagi względem siebie i wobec innych 
zachowuje niewzruszony spokój. Jego 
zaufanie Bogu jest bezgraniczne.

Jego listy pasterskie i koresponden-
cja z oblatami ukazują go jako pasterza, 
męża prawdziwie apostolskiego, całko-
wicie oddanego podwójnemu zadaniu: 
biskupa i superiora generalnego. W jed-
nym i w drugim przypadku ożywia go 
chwała Boża, dobro Kościoła, zbudowa-
nie i zbawienie dusz. Ma głęboki zmysł 
duchowego ojcostwa. Bardzo trudno by-
łoby go sobie wyobrazić inaczej niż jako 
biskupa diecezji i ojca rodziny zakon-
nej.

W czasie całego tego okresu, który 
rozciąga się na jego ostatnie dwadzieś-
cia cztery lata, życie duchowe Eugeniu-
sza de Mazenoda cechuje wewnętrzna 
równowaga i głęboka jedność. Silnie 
ugruntowany w miłości do Chrystusa 
i do Kościoła, nie myśli już o sobie, lecz 
o wszystkich osobach, nad którymi roz-
tacza pieczę i o dziele ewangelizacji, któ-
re zostało mu powierzone. Wewnętrznie 
stał się bardzo wolny. W związku z god-
nością kardynalską, którą mu obiecano, 
a której nie otrzymał z politycznych po-
wodów, snuje taką refleksję: „W osta-
teczności to dość obojętne, czy jest się 
pochowanym w sutannie czerwonej czy 
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fioletowej, byle tylko dojść do nieba”12. 
Aż do końca odznacza się wielką po-
bożnością do Najświętszej Dziewicy; 
przepełnia się radością, kiedy 8 grudnia 
1854 roku papież Pius IX ogłasza dog-
mat o Niepokalanym Poczęciu Maryi.

Kiedy biskup de Mazenod umiera 21 
maja 1861 roku, sprawia wrażenie czło-
wieka bardzo opanowanego, świadome-
go, że wypełnił powierzoną mu przez 
Pana misję, i pragnącego wypełnić aż 
do końca Jego świętą wolę. Swojemu 
lekarzowi powie: „O, jak chciałbym się 
widzieć umierającym, by dobrze przyjąć 
wolę Bożą!”13 A do swojego otoczenia: 
„Jeśli zacznę zasypiać albo będzie ze 
mną gorzej, proszę mnie obudzić, chcę 
umierać, wiedząc, że umieram”14. Ob-
latom zostawia testament, który podsu-
mowuje jego życie: „Zachowujcie mię-
dzy sobą miłość... miłość... miłość..., 
a na zewnątrz, gorliwość o zbawienie 
dusz”15.

Jego śmierć jest śmiercią miłosną, 
nie w kontemplacyjnej ekstazie, lecz 
w postawie dobrego sługi, któremu za-
leży na tym, aby aż do ostatniej chwili 
wypełniać wolę swojego Pana.

 II. DUCHOWOŚĆ CHRZEŚCIJAŃ-
SKA

Doktryna duchowości Eugeniusza 
de Mazenoda może być rozpatrywana 
w dwóch aspektach, bez wątpienia kom-
plementarnych, lecz nacechowanych róż-
nymi akcentami. Eugeniusz uczył drogi 
świętości oblatów, członków swojej ro-
dziny zakonnej. W jego nauczaniu du-
chowym jest to aspekt najbardziej znany 
i rozwinięty. Uczył jej również wiernych 
chrześcijan, słuchaczy jego przepowia-
dania lub korzystających z jego posługi 
biskupiej.

O tym drugim aspekcie napisano 
bardzo mało. Jaki ideał życia chrześci-
jańskiego proponuje on świeckim? Jaki-

mi drogami mogą go osiągać? Ten temat 
czeka na opracowanie. Źródła są: akta 
jego posługiwania w Stowarzyszeniu 
Młodzieży w Aix, korespondencja z ro-
dziną, jego kazania jako misjonarza i ka-
znodziei i jego biskupie listy pasterskie. 
Nie mogę tutaj rozwijać tego tematu; 
wskazuję jednak na kilka wytycznych, 
które wydają mi się konieczne do tego, 
by mieć wystarczające pojęcie o jego na-
uczaniu duchowym. Zobaczymy następ-
nie, czego wymaga od oblatów.

Choć w pewnych okolicznościach Eu-
geniusz de Mazenod ubolewa nad ludz-
ką słabością i rozwodzi się, opisując nie-
szczęścia swoich czasów, jego postawa 
wobec człowieka jest postawą głębokiego 
zaufania i wiary. Dwa jego bardzo moc-
ne przekonania tłumaczą taką postawę. 
Pierwsze: wszystko, co dzieje się na zie-
mi, zarówno w życiu osobistym, jak po-
litycznym i społecznym, zależy od Bożej 
Opatrzności. I drugie: Bóg chce zbawić 
wszystkich ludzi i za wszystkich, boga-
tych i biednych, Chrystus zapłacił Krwią.

Z pism, szczególnie z wielkopostnych 
listów pasterskich, wyłaniają się następu-
jące tematy:

1. Wszyscy ludzie powołani są do 
zbawienia i świętości. W naszej wśród 
nich posłudze powinniśmy starać się, 
by „uczynić ich rozumnymi, następ-
nie chrześcijanami, a wreszcie pomóc 
im stać się świętymi”16. Oblatom ojciec 
de Mazenod przypomina, że ich istnie-
nie jest „poświęcone służbie Kościołowi 
i uświęcaniu dusz”17. Jako biskup marzy, 
by, za wzorem swojego poprzednika, 
Jeana-Baptiste’a Gaulta, uczynić z Mar-
sylii „miasto świętych”18. „Żywo zajmu-
jemy się – pisze jeszcze 20 lutego 1859 
roku – środkami zapewniającymi wa-
sze uświęcenie, które przed Bogiem jest 
tym, co nam najbardziej leży na sercu, 
ponieważ oprócz naszego ojcowskiego 
uczucia względem was i miłości Jezu-
sa Chrystusa, która nas przynagla (2 Kor 
5, 14), tak jak niegdyś przynaglała Apo-
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stoła, wasze uświęcenie jest wolą Tego, 
który nas postawił pośród was (1 Tes 4, 
3), ażebyśmy się do tego przyczyniali ze 
wszystkich naszych sił”19. 

2. Aby się utrzymać i postępować na 
drodze do świętości, chrześcijanin po-
winien patrzeć na siebie samego oczy-
ma wiary. Niezależnie od tego, jak był-
by ubogi i ogołocony, w oczach wiary 
jest „dzieckiem Bożym”, „bratem Jezu-
sa Chrystusa”, „dziedzicem Jego wiecz-
nego królestwa”20. Chrystus zapłacił za 
niego Krwią; to wyrażenie stale wystę-
puje w wielkopostnych listach paster-
skich. Na tym polega jego prawdziwa 
godność, jego największe bogactwo.

3. Świętość polega na nawróceniu 
serca, na wierności Bożemu prawu, na 
inspiracji jego łaską oraz na poznaniu 
i miłości Jezusa Chrystusa. Wielkopost-
ne listy pasterskie z 2 lutego 1842, z 8 
lutego 1846, z 2 lutego 1850 i z 16 lu-
tego 1860 roku zawierają bardzo pięk-
ne strony na ten temat. Pierwszy opisu-
je, kim jest „sługa Boży”, drugi traktu-
je o żywej jedności z Chrystusem, trzeci 
szkicuje portret „chrześcijanina”, czwar-
ty przypomina chrześcijaninowi, że jest 
„członkiem Kościoła” i że „kochać Koś-
ciół to kochać Jezusa Chrystusa”.

4. Dążenie ku świętości wymaga sta-
łego nawrócenia. Wielki Post jest cza-
sem sprzyjającym takiemu nawróceniu. 
Temat powraca prawie we wszystkich 
wielkopostnych listach. „Co roku – pi-
sze biskup Marsylii – patrzymy na nad-
chodzący czas Wielkiego Postu z mie-
szanymi uczuciami lęku i nadziei. Mó-
wimy sobie: oto jeszcze raz lud powie-
rzony naszej trosce zostanie poddany 
próbie miłosierdzia w sposób ogólny 
i uroczysty [...]”21.

„Jeśli teraz Kościół was przyna-
gla, jeśli wam grozi, jeśli używa wszel-
kich środków swej miłości i mocy, aby 
was zachęcić do porzucenia raz na za-
wsze stanu beztroski, który was gubi, to 
dlatego, że znając cenę waszych dusz 

i wartość skarbów, które tracicie z wa-
szej winy, nie może patrzeć, jak nara-
żacie swoje zbawienie z powodu braku 
opamiętania i odwagi. [...] Porzućcie, 
porzućcie zatem, nasi najdrożsi Bracia, 
niewybaczalną gnuśność, posłuchajcie 
tym razem głosu waszej Matki i poddaj-
cie się wreszcie tylu tak słusznym mo-
tywom nawrócenia. Uczyńcie dzisiaj to, 
co zamierzacie wypełnić później. [...] 
Cóż będzie można wam dać w zamian 
za waszą duszę i na co zdałoby się wam 
posiąść cały świat, gdybyście ją stracili 
(Mt 16, 26)? Powróćcie więc do Boga, 
nasi najdrożsi Bracia, bądźcie konse-
kwentni wobec samych siebie w tym, 
co dotyczy waszych najcenniejszych 
spraw”22.

5. Kościół proponuje chrześcijanino-
wi wiele środków do realizowania tego 
ustawicznego nawrócenia i duchowego 
postępu. Eugeniusz de Mazenod rozwi-
ja te różne środki stosownie do okolicz-
ności. Czyni to przede wszystkim jako 
biskup Marsylii w wielkopostnych li-
stach pasterskich. Bez wątpienia korzy-
stał on z pomocy w ich redagowaniu – 
studium na ten temat czeka na opraco-
wanie – lecz można stwierdzić bez oba-
wy pomyłki, że w swej treści listy te od-
zwierciedlają dobrze myśl Eugeniusza 
de Mazenoda. Można w nich nawet dość 
łatwo odkryć pewne rysy prawdziwie 
charakterystyczne dla Założyciela obla-
tów: naleganie na skuteczność misji lu-
dowych, pierwszeństwo dawane aposto-
latowi w stosunku do postawy wyłącz-
nie kontemplatywnej, otwarcie na mi-
sje zagraniczne. On sam zresztą czasami 
odwołuje się do swego wcześniejszego 
doświadczenia jako głosiciela misji lu-
dowych i do swojego tytułu założycie-
la i odpowiedzialnego za misjonarski 
instytut zakonny rozprzestrzeniony na 
wielu kontynentach.

Oto zatem krótki komentarz do za-
sadniczych środków duchowego postę-
pu zalecanych przez biskupa Marsylii.
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a. Religijne nauczanie, słuchanie 
i kontemplowanie Słowa Bożego. Środek 
ten jest konieczny do oświecenia rozu-
mu, zdobycia prawdziwej nauki i pro-
wadzenia po drogach zbawienia. Euge-
niusz przypomina w szczególności, że 
misje ludowe są nieocenioną pomocą 
w przeprowadzaniu duchowej odnowy. 
Są one „wielkim środkiem uświęcenia 
[...], być może jedynym środkiem wy-
rwania całych ludów z pewnego rodzaju 
powszechnego odrętwienia oraz ich na-
wrócenia do Pana”23. 

b. Modlitwa i pokuta. Sam Jezus je 
polecał. Biskup Marsylii stale do nich 
powraca, szczególnie celem przygo-
towania do uroczystości paschalnych: 
„Duch Święty poucza nas, że życie czło-
wieka jest nieustanną walką (Hi 71). Za-
leca mu się, by niezależnie od zajmo-
wanej pozycji zawsze miał w ręku broń 
przeciwko nieprzyjaciołom swojego 
zbawienia”. Zwłaszcza w chwili rozpo-
częcia czterdziestodniowego postu wy-
pada, abyśmy was wezwali do przeciw-
stawienia się światowej bezbożności po-
stem, modlitwą, jałmużną i gorliwością 
w słuchaniu Słowa Bożego”24.

c. Święcenie niedzieli i przyjmowa-
nie sakramentów Pokuty i Eucharystii 
oraz uczestniczenie w życiu liturgicz-
nym Kościoła. Wiele razy biskup Mar-
sylii przypomina o konieczności święce-
nia niedzieli, tego „znaku Nowego Przy-
mierza”, tego „świętego odpoczynku, 
który pozostawia chrześcijaninowi czas 
na zajęcie się modlitwą i dostarcza mu 
środka do troskliwszego zajęcia się swo-
im zbawieniem, słuchania świętego Sło-
wa” oraz „oddania uroczystego hołdu 
Bogu”25.

Zachęca również bardzo do częste-
go przystępowania do sakramentu Po-
kuty i Eucharystii. To w nich grzesznicy 
„znajdą siłę, dzięki której przezwycię-
żą grzech, a równocześnie, jak ze zba-
wiennych źródeł z radością będą czer-
pać wodę żywą (Iz 12, 3), która obmywa 

wszelkie brudy i która powinna zaspo-
koić na wieczność to pragnienie szczęś-
cia, o którym można by było powie-
dzieć, że w nikim z nas nie można go 
nasycić”26. Pragnie on, aby chrześcijanie 
przystępowali do nich nie tylko na Wiel-
kanoc, ale przy okazji każdego święta 
liturgicznego27.

Chciałby bowiem, aby jego diece-
zjanie poczuwali się do obowiązku po-
ważnego uczestniczenia we wszystkich 
świętach liturgicznych. List pasterski 
z 8 lutego 1846 roku jest całkowicie po-
święcony temu tematowi: „Nasz Pan 
chciał w swoim śmiertelnym życiu uka-
zać wszystkie przeznaczenia ludzkich 
dzieci, których naturę przyjął w tajem-
niczym Wcieleniu [...]. Zajął się naszą 
sprawą, aż do utożsamienia się z nami. 
[...] W tym podziwu godnym zjednocze-
niu między Jezusem Chrystusem a na-
szymi duszami tkwi tajemnica nasze-
go uczestnictwa w Jego łasce, w Jego 
chwale. [...] (Święta wielkanocne są) 
ukoronowaniem godności innych świąt. 
Życzeniem Kościoła jest, abyśmy weszli 
w ducha innych świąt. Są one rodzajem 
dążenia ku wielkiej uroczystości Zmar-
twychwstania; przedstawiają nam całe 
życie naszego Pana, który musiał się 
narodzić, żyć i umrzeć, by zmartwych-
wstać; zostały rozmieszczone w odstę-
pach w ciągu roku jak miejsca postoju, 
byśmy mogli w nich od czasu do cza-
su odzyskać siły w naszej pielgrzymce 
ku szczęśliwemu kresowi, gdzie zmar-
twychwstawszy, już nie będziemy umie-
rać”.

d. Nabożeństwo do aniołów i świę-
tych, a w szczególności do Dziewicy 
Maryi. Eugeniusz poświęca jedną z in-
strukcji pastoralnych dobrym i złym 
aniołom28. Zachęca również swoich die-
cezjan do modlitwy do świętych, szcze-
gólnie do tych, którzy pozostają w ści-
ślejszym związku z Kościołem w Mar-
sylii, jak święty Serenus29. Jego nalega-
nie jednak zmierza ku Dziewicy Maryi. 
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Często nakłania Marsylijczyków, aby 
uciekali się do Niej z żarliwością; pro-
si ich o szczodrość dla Niej przy rekon-
strukcji statuy Matki Bożej na Straży30 
i przy fundowaniu pomnika Niepokala-
nego Poczęcia31.

Na temat nabożeństwa do Maryi pi-
sze tak: „Po tym, co odnosi się bezpo-
średnio do Boga, nie ma nic cenniejsze-
go dla pobożności oświeconej prawdzi-
wym światłem niż to, co dotyczy czci 
Najświętszej Dziewicy Maryi. W niej 
zawarta jest cała życzliwość syna wzglę-
dem własnej matki – i to jakiej matki! 
Tej, która nam dała Tego, który jest ży-
ciem i zbawieniem świata, tej, któ-
ra nas wszystkich duchowo zrodziła 
u stóp krzyża w bólach męki i śmierci 
Boga-Człowieka [...], tej, która słusznie 
jest nazywana nową Ewą i współodkupi-
cielką rodzaju ludzkiego. [...] Nawet na-
sze ziemskie istnienie jest pod strażą jej 
matczynej miłości”32.

„Chwałą Maryi zainteresowana jest 
chwała Boża [...]. W osobie Matki czci-
my Syna i dlatego właśnie nie możemy 
przesadzić w naszych hołdach wzglę-
dem Maryi, dopóki uważamy ją za stwo-
rzenie, bo wówczas zawsze najwyższym 
celem tych hołdów jest Bóg”33.

e. Jałmużna i dzielenie się dobra-
mi, szczególnie z najuboższymi. Euge-
niusz de Mazenod nie boi się podkre-
ślać tego zagadnienia. Domaga się od 
swych diecezjan, aby byli hojni wzglę-
dem papieża i Kościoła34; prosi ich o po-
moc dla biednych w diecezji35. Zachęca 
do niesienia ulgi chrześcijanom żyjącym 
w nędzy i ofiarom klęsk w innych kra-
jach, na przykład w Irlandii36. Przypomi-
na o obowiązku wspierania Dzieła Roz-
krzewiania Wiary37. Zachęca do składa-
nia sowitych ofiar na ufundowanie po-
mnika Matki Bożej na Straży38.

f. Troska o zbawienie innych i zaan-
gażowanie apostolskie. Chrześcijanin 
jest synem Kościoła; będzie miał duszę 
Kościoła, otwartą na wszystkich ludzi 

odkupionych Krwią Jezusa Chrystusa 
i promieniującą swą wiarą. Istnieją dwa 
bardzo piękne listy pasterskie dotyczą-
ce tego aspektu duchowości chrześci-
jańskiej: list z 18 lutego 1848 roku, bar-
dziej pastoralny, który omawia apostol-
skie powołanie chrześcijanina, i list z 16 
lutego 1860 roku, bardziej doktrynalny, 
poświęcony kontemplatywnemu prze-
nikaniu tajemnicy Kościoła aż do jego 
fundamentów.

Kościół jest „odrodzoną ludzkością”. 
Przez niego i w Jezusie Chrystusie two-
rzymy „tylko jedną błogosławioną rodzi-
nę”; jesteśmy „dziećmi Boga, dziedzica-
mi Jego wiecznego Królestwa i współ-
dziedzicami Jezusa Chrystusa”, jesteśmy 
„wszyscy braćmi w sposób najbardziej 
doskonały”, ponieważ jesteśmy „wszy-
scy z tej samej Krwi, a ta Krew jest Krwią 
Bożą”39.

W życiu chrześcijańskim, w czasie 
Wielkiego Postu, każdy usiłuje odno-
wić się w wierze i w pobożności: „każ-
dy pracuje nad samym sobą i zbiera so-
bie łaski dla własnego udoskonalenia 
przed Bogiem”; lecz – notuje Eugeniusz 
de Mazenod – dla większości z nich ist-
nieją „obowiązki, które, jeśli nie w każ-
dym momencie, to przynajmniej w cało-
kształcie życia, biorą górę nad tymi od-
osobnionymi troskami duszy. [...] Apo-
stoł jest doskonalszy niż cenobita. [...] 
Nie dziwcie się, jeśli w pewien sposób 
włączamy was do naszej posługi i czy-
nimy was uczestnikami korony mężów 
apostolskich, chwalebnymi narzędzia-
mi zbawienia wiecznego dusz stworzo-
nych na obraz Boga i odkupionych Jego 
Krwią”. [...] Wiara z istoty udziela się 
tak, jak miłość służy pomocą”40.

Biskup Marsylii konkluduje, stwier-
dzając obowiązek zadania apostolskie-
go i sugerując cztery sposoby praktyko-
wania go przez chrześcijanina: 1. Do-
bry przykład: „Tak właśnie rozpoczynał 
nasz Pan Jezus Chrystus”; 2. Modlitwa 
o nawrócenie grzeszników: „Będzie to 
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wasza ukryta modlitwa, która, wspoma-
gając niewidzialnie słowo świętego ka-
płana czy nawet upomnienia Opatrzno-
ści, spowoduje wylanie z Bożego Ser-
ca potoku łaski”; 3. Słowo: „Chrześcija-
nin żywo przeniknięty prawdami wiary 
jest jak Hiob pełen słów (Hi 32, 18). [...] 
Przedstawiajcie (prawdę), jeśli możecie 
w delikatnej formie, która nie pozwa-
la ranić tych, których chcecie uleczyć, 
unikajcie czynienia jej nudną przez zbyt 
częste powtarzanie albo natrętną przez 
zbyt niecierpliwe pragnienia; lecz w tym 
dziele miłosierdzia, choć winniście mieć 
wzgląd na swego brata, nie lękajcie się 
świata”; 4. Pomoc misjom zagranicz-
nym: „Wszechświat jest zdobywany 
przez Bożych mężów, którzy idą nieść 
Dobrą Nowinę na wszystkie strony. [...] 
Aniołowie stróże, wyznaczeni dla tych 
niezliczonych narodów oczekujących 
Pańskiego dnia, proszą nas o jałmużnę 
dla nich, która, mocą łaski, przemieni się 
dla nas w owoce życia”41.

W związku z kwestią dotyczącą du-
chowości chrześcijanina ciekawe było-
by studium sposobu zachowania się Za-
łożyciela względem krewnych, szcze-
gólnie względem siostry Eugenii. Już 
w 14 tomie „Ecrits oblats”, widać jego 
postawę. Jest w seminarium Świętego 
Sulpicjusza, bardzo kocha siostrę, chce, 
aby była święta. Niedawno wyszła ona 
za mąż, mówi mu o swoim życiu. Eu-
geniusz udziela jej obfitych rad. Okazu-
je się surowy wobec świata, przeciwsta-
wia się balom i tańcom. Bardzo zaleca 
siostrze przystępowanie do sakramen-
tów, zwłaszcza przyjmowanie Euchary-
stii i zachęca ją do modlitwy, do życia 
w zjednoczeniu z Bogiem42.

 III. DUCHOWOŚĆ OBLATA MARYI 
NIEPOKALANEJ

Eugeniusz de Mazenod, który ma-
rzył o odrodzeniu Kościoła i pomocy 

ludziom w ich uświęceniu, był realistą. 
Bardzo dobrze wiedział, że nie wszyscy 
ludzie, ani nawet nie wszyscy kapłani są 
zainteresowani stawaniem się świętymi. 
Aby osiągnąć swój cel, zawsze liczył na 
elitarne grupy, które miałyby do speł-
nienia bardzo określoną misję w Ludzie 
Bożym i byłyby jak zaczyn w cieście. 

Już podczas formacji kleryckiej w 
seminarium Świętego Sulpicjusza zdo-
był doświadczenie w pracy z takimi gru-
pami dzięki uczestnictwu w Stowarzy-
szeniu maryjnym i w seminaryjnym Aa. 
Dlatego od chwili, gdy jako młody ka-
płan przybył do Aix, widzimy go, jak 
wśród bardzo zaniedbanej pod wzglę-
dem religijnym młodzieży, organizu-
je Stowarzyszenie Młodzieży Chrześci-
jańskiej. Miało ono podwójny cel: zaha-
mowanie religijnej dekadencji i zapew-
nienie uświęcenia jego członków. Cytu-
ję pierwszy artykuł regulaminu ogólne-
go: „Pierwszorzędnym celem tego Sto-
warzyszenia jest formowanie w mieście 
Aix związku bardzo pobożnej młodzie-
ży, która przykładem, radami i modli-
twami przyczyniałaby się do zahamo-
wania swawoli i powszechnego odstęp-
stwa, które codziennie robi tak szybkie 
i tak straszne postępy, a jednocześnie 
będzie bardzo skutecznie pracowała nad 
własnym uświęceniem”43.

Kiedy kilka lat później poczuje się 
powołany do pracy nad odnową wia-
ry wśród ubogich wieśniaków, zareagu-
je podobnie: utworzyć wśród kapłanów 
grupę mężów żarliwych, którzy by się 
poświęcili temu dziełu, przede wszyst-
kim przez głoszenie misji ludowych. 
W ten sposób w 1816 roku zrodziło się 
Stowarzyszenie Misjonarzy Prowan-
sji, które w 1826 roku stanie się Zgro-
madzeniem Misjonarzy Oblatów Ma-
ryi Niepokalanej. Temu przedsięwzięciu 
Eugeniusz de Mazenod odda najlepszą 
cząstkę z siebie. Zasady życia duchowe-
go, których później będzie uczył swoich 
diecezjan, najpierw głosił swoim misjo-
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narzom, i to w sposób bardziej opraco-
wany i jeszcze bardziej radykalny, po-
nieważ miał na względzie utworzenie 
elitarnej grupy w służbie Kościoła. Od 
tych ludzi mógł wymagać wszystkiego 
i tak postąpił44. 

Wydaje się, że nauczanie ducho-
we Eugeniusza de Mazenoda skierowa-
ne do oblatów musi być rozważane pod 
różnymi kątami. Pierwszy aspekt, ogól-
ny i fundamentalny czyni z oblata męża 
apostolskiego mającego za cel chwa-
łę Boga, służbę Kościołowi i zbawienie 
dusz. Pod tym względem Zgromadze-
nie przyłącza się i upodabnia istotnie do 
kleryckich instytutów apostolskich, któ-
re powstały wcześniej, w szczególności 
do jezuitów, lazarystów i redemptory-
stów.

Drugi, bardziej specyficzny, bardziej 
osobisty, nadaje oblatowi bardziej okreś-
loną tożsamość. Oblat, mąż apostolski: 
1. żyje i pracuje we wspólnocie; 2. wią-
że się z Bogiem przez śluby zakonne; 
3. poświęca się całkowicie ewangeliza-
cji ubogich, dusz najbardziej opuszczo-
nych; 4. żyje i pracuje pod opieką Maryi 
Niepokalanej. Pod tym drugim wzglę-
dem oblat jest jeszcze bardzo podobny 
do redemptorysty.

W końcu, przez te wszystkie elemen-
ty konstytutywne jego duchowości, obla-
ta ożywia szczególny duch: duch prostoty 
i odwagi, duch całkowitego oddania Koś-
ciołowi i ubogim, duch wielkiej dyspo-
zycyjności i bliskości z ludźmi, głęboki 
duch rodzinny.

Na następnych stronach rozwiniemy 
pokrótce te różne aspekty, zatrzymując 
się dłużej na zasadniczym elemencie: 
oblat jako mąż apostolski.

 1. ELEMENT FUNDAMENTALNY: OBLAT 
JEST MĘŻEM APOSTOLSKIM

Wyrażenie to pojawia się często pod 
piórem ojca de Mazenoda, a zwłaszcza 
występuje w bardzo istotnych konteks-

tach. Na przykład w liście do ojca Tem-
piera z 13 grudnia 1815 roku, w którym 
opisuje ludzi, jakich chce mieć jako to-
warzyszy i członków swego Stowarzy-
szenia: „Niech się Ksiądz uniża, tak jak 
chce, ale niemniej niech Ksiądz wie, 
że jest niezbędny dla misyjnego dzieła; 
mówię to wobec Boga i z otwartym ser-
cem. Gdyby chodziło tylko o jako takie 
głoszenie Słowa Bożego z dużą ludz-
ką domieszką, o przemierzanie wio-
sek z zamiarem – jeśli Ksiądz tak chce 
– zdobywania dusz dla Boga, nie trosz-
cząc się zbytnio o to, aby być mężami 
uduchowionymi i prawdziwie apostol-
skimi, to uważam, że nie byłoby trudno 
Księdza zastąpić; ale czy Ksiądz może 
przypuszczać, że chciałbym takiego 
towaru?”45

Również w Przedmowie do Konsty-
tucji i Reguł z 1826 roku: „Widok tego 
zła [w Kościele] poruszył serca kilku ka-
płanów zatroskanych o chwałę Bożą, ko-
chających Kościół i gotowych poświecić 
siebie – gdyby było potrzeba – dla zba-
wienia dusz. Mają oni mocne przekona-
nie, że gdyby udało się uformować ka-
płanów rozpalonych żarliwością o zba-
wienie dusz, nie łapczywych na zysk, 
zdolnych do rzetelnej pobożności, sło-
wem mężów apostolskich przeświadczo-
nych o konieczności własnej przemia-
ny, którzy ze wszystkich sił pracowali-
by nad nawróceniem innych, można by 
było żywić nadzieję, że w krótkim cza-
sie uda się na powrót przywieść zbłąka-
nych ludzi do wypełniania dawno porzu-
conych obowiązków religijnych.”

Skąd de Mazenod zaczerpnął to wy-
rażenie „mąż apostolski”? Wydaje się, 
że było ono w owym czasie szczególnie 
ulubione. Alfons Liguori, którego dzie-
ła coraz bardziej przenikały do Fran-
cji, jedno z tych dzieł, które jest rodza-
jem przewodnika dla spowiednika i kie-
rownika duchowego, zatytułował: Homo 
apostolicus instructus in sua vocatione 
ad audiendas confessiones (Mąż apo-
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stolski wykształcony w swym powoła-
niu do słuchania spowiedzi). Jego my-
ślą było twierdzenie, „że Kościół nie po-
trzebuje wielkiej liczby kapłanów, »lecz 
dobrych kapłanów«, »mężów apostol-
skich«, którzy całkowicie poświęcają się 
zbawieniu dusz, zwłaszcza najbardziej 
poranionych”46. 

Jeszcze bliżej Założyciela, i to 
w kontekście misji ludowych, znajdu-
jemy to wyrażenie u Félicitégo de La-
mennaisa. W 1809 roku opublikował 
on dzieło zatytułowane Réflexions sur
l’état de l’Église en France pendant le 
dix-huitième siècle et sur sa situation 
actuelle (Refleksje o stanie Kościoła we 
Francji w XVIII wieku i jego aktualnej 
sytuacji). Dzieło prawie natychmiast za-
kazane przez rząd ukazało się ponow-
nie w 1814 roku. Eugeniusz de Mazenod 
posiadał jego egzemplarz. Analiza sytu-
acji Kościoła przeprowadzona przez Za-
łożyciela w Przedmowie do Konstytucji 
i Reguł jest bardzo podobna do analizy 
przeprowadzonej przez Lamennais’go. 
Oto istotny passus Refleksji o Koście-
le, w którym Lamennais mówi o „mężu 
apostolskim” w związku z misjami ludo-
wymi: „Jeśli idzie o mnie, to gdy rozwa-
żam tę zadziwiającą niewrażliwość, to 
głębokie zapomnienie wszystkich przy-
kazań, wszystkich chrześcijańskich po-
winności, zastanawiam się z przeraże-
niem, czy nie doszliśmy do czasów za-
powiedzianych przez Jezusa Chrystusa, 
kiedy mówił: »Czy jednak Syn Człowie-
czy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyj-
dzie?«”

„Gdyby coś mogło obudzić w sercach 
tę wiarę, niestety, tak osłabłą, to niewąt-
pliwie misje. Jakiegoż dobra dokonały-
by one w naszych wsiach, a nawet w na-
szych miastach! Jakież pole do uprawy! 
Jakie żniwo do sprzątnięcia! Trzeba być 
świadkiem owoców uświęcenia, jakie 
może zdziałać kilku mężów prawdziwie 
apostolskich, by odczuć, jak ten środek 
jest potężny i na co można sobie z nim 

pozwolić w aktualnej sytuacji. Ceremo-
nie misyjne, gorliwość i cnoty misjona-
rzy, napomnienia, modlitwy, śpiew pieś-
ni, wszystko, łącznie z samą oryginalnoś-
cią tego przedsięwzięcia, porusza, pobu-
dza i pociąga, a całe parafie zostały odno-
wione w ciągu kilku dni. A czego trzeba, 
aby sprawić te cuda? Wielkich talentów? 
Nie, lecz wielkiej wiary”47.

Ale kim wobec tego jest „mąż apo-
stolski” w myśli Założyciela? Jest to 
mąż ożywiony duchem Jezusa Chrystu-
sa, a szczególniej duchem Apostołów, 
który kroczy ich śladami. Usłyszawszy 
wezwanie Jezusa, porzucił wszystko, 
aby iść za Nim, być Jego towarzyszem, 
żyć Jego życiem i być posłanym przez 
Niego do świata, ażeby tam głosić Do-
brą Nowinę o zbawieniu48.

W mężu apostolskim odnajdujemy 
zawsze dwa nierozłączne elementy: du-
chowa gorliwość i misjonarski zapał. 
Sam drugi element nie wystarcza; po-
trzeba także pierwszego49. List Euge-
niusza do księdza Tempiera, z 13 grud-
nia 1815 roku ma w tym punkcie szcze-
gólne znaczenie. Założyciel łączy w nim 
obydwa wyrażenia „mężowie uducho-
wieni” i „mężowie prawdziwie apostol-
scy”, a po napisaniu: „czy Ksiądz może 
przypuszczać, że chciałbym takiego to-
waru?” natychmiast dodaje: „Trzeba, 
abyśmy sami szczerze byli świętymi. 
To słowo zawiera wszystko, co mogli-
byśmy powiedzieć”50. Następnie opisu-
je wymagania tej apostolskiej świętości: 
wyrzeczenie, zaparcie się, zapomnienie 
o sobie, ubóstwo, trud itd. Przedmowa 
do Konstytucji i Reguł zawiera tę samą 
myśl: aby kroczyć śladami Jezusa Chry-
stusa i być mężami apostolskimi, obla-
ci „muszą rzetelnie pracować, aby stać 
się świętymi, [...] całkowicie wyrzec 
się siebie, a troszczyć jedynie o chwa-
łę Bożą i dobro Kościoła, o zbudowanie 
i zbawienie dusz”. I dalej mówi: „Słowo 
następnie ma swoje znaczenie, mimo że 
idzie raczej o pierwszeństwo natury niż 
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czasu – pełni ufności w Bogu mogą przy-
stąpić do dzieła i walczyć aż do ostatnie-
go tchu o większą chwałę Jego najświęt-
szego i najczcigodniejszego Imienia”.

To pojęcie „męża apostolskiego” 
przejął Eugeniusz od założycieli insty-
tutów bezpośrednio go poprzedzających, 
począwszy od świętego Ignacego Loy-
oli aż do świętego Wincentego à Paulo. 
Według świętego Ignacego jezuita, pra-
cownik apostolski, jest instrumentum 
Deo conjunctum – „narzędziem złączo-
nym i zjednoczonym z Bogiem”. Ustala 
on taką absolutną zasadę dotyczącą do-
bra i sukcesu Towarzystwa Jezusowego: 
„Środki, które jednoczą narzędzie z Bo-
giem i usposabiają je do odpowiedniej 
zgody na prowadzenie przez rękę Bożą, 
są bardziej skuteczne niż te, które usposa-
biają je w stosunku do ludzi”51. Formułę 
„narzędzie złączone” lub jej odpowiednik 
przejmie większość duchownych francu-
skich, którzy w różnym stopniu wpłynęli 
na Eugeniusza de Mazenoda.

Louis Lallemant, SJ, wykładowca na 
III roku w Rouen od 1628 do 1631 roku, 
będzie to robił w konferencjach duchow-
nych dla swoich słuchaczy i będzie na 
to nalegał przy omawianiu kontemplacji 
oraz poszukiwania własnej doskonało-
ści, które czasami uważano za przesadne. 
„Ktokolwiek postępuje inaczej – naucza 
– może być pewny, że chociaż nosi ha-
bit Towarzystwa, wcale nie ma jego du-
cha. Nasza reguła i nasza profesja zobo-
wiązują nas, abyśmy bardziej niż wszyst-
kie inne praktyki cenili środki doskona-
łości, które jednoczą nas z Bogiem jako 
narzędzia w głównej sprawie, która po-
winna nas poruszać. Tak zatem wszystko 
inne należy ustawiać według tego, co jest 
główne, a tym jest wnętrze”52.

Pierre de Bérulle, założyciel Orato-
rium we Francji, będzie ukazywał po-
dobny ideał członkom swego Instytu-
tu. Do pewnego proboszcza napisał: 
„Ksiądz powinien być na ziemi narzę-
dziem Syna Bożego ściśle z nim zjed-

noczonym, Księdza stanowisko kapła-
na i pasterza zobowiązuje Księdza do 
takiego stanu”53. W jego myśli oratoria-
nin, mąż apostolski, powinien żyć w sta-
nie wewnętrznego zjednoczenia z Sy-
nem Bożym w Jego życiu publicznym, 
aby wraz z Nim być doskonałym narzę-
dziem zbawienia dla innych.

Jean-Jaques Olier, założyciel sulpi-
cjanów, pójdzie jeszcze dalej w tym sa-
mym kierunku. Używa on słowa „na-
rzędzie”, ale bardzo często posługuje 
się takimi pojęciami jak: „wykonawca”, 
„służący”, „sługa” i „niewolnik”. Apo-
stoł jest narzędziem Bożym w ścisłym 
znaczeniu, jak „niewolnik”, który stał 
się rzeczą Pana54. Powinien w pewnym 
sensie unicestwić się wewnętrznie, aby 
cała chwała dzieła przysługiwała Bogu; 
co więcej, powinien pozwolić prowadzić 
się przez Ducha Jezusowego i zawsze, 
nawet w pełnym działaniu, zachowywać 
uwielbiające spojrzenie na Boga55.

Wincenty à Paulo, założyciel lazary-
stów, idzie w tym samym kierunku. Ka-
płan oddany misjom, mąż apostolski, jest 
„narzędziem, poprzez które Syn Boży 
kontynuuje w niebie to, czego dokonał 
na ziemi”56. „To, że zostaliśmy powo-
łani, by być wspólnikami i uczestnika-
mi zamysłów Syna Bożego, przekracza 
nasze pojęcie. Nie do wiary! Powierzyć 
nam takie zadanie... nawet nie odważył-
bym się tego utrzymywać... Głoszenie 
Ewangelii ubogim jest tak wzniosłe, że 
w pełnym tego słowa znaczeniu stanowi 
zadanie Syna Bożego; jesteśmy do tego 
używani jako narzędzia”57.

Ale tam, gdzie Pierre Bérulle mówi 
o stanie zjednoczenia z Synem Bożym 
w Jego publicznym życiu, a Jean-Jacques 
Olier o unicestwieniu się i o uwielbiają-
cym spojrzeniu na Boga w czasie działa-
nia, Wincenty à Paulo wymaga po pro-
stu ćwiczenia się „w ciągłym spełnianiu 
woli Bożej”58.

„Pytam Was, moi Księża i Bracia – 
pisze – czy znacie kogoś, kto bardziej 
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należałby do Boga, a w konsekwencji 
– kto bardziej byłby z Nim zjednoczony 
[...] niż ten, kto pełni tylko wolę Boga, 
a nigdy własnej, kto nie chce i nie prag-
nie niczego innego niż to, czego chce lub 
czego nie chce Bóg?”59

Taka postawa księdza Wincentego 
prowadzi nas bezpośrednio do Eugeniu-
sza de Mazenoda. Dla niego również ob-
lat, mąż apostolski, „współpracownik 
Zbawiciela, współodkupiciel rodzaju 
ludzkiego”60 będzie narzędziem w ręku 
Boga i narzędziem nieustannie gotowym 
pełnić we wszystkim Jego wolę. Samo 
słowo „narzędzie” nie występuje zbyt 
często pod piórem Założyciela. Pojawia 
się tam tylko kilka razy, ale idea jest za-
wsze obecna; tym tłumaczy się fakt, że 
ojciec de Mazenod okazuje się tak wy-
magający względem męża apostolskie-
go.

Oto dwa fragmenty z listów, w któ-
rych używa tego słowa. Pierwszy list 
pochodzi z 17 stycznia 1835 roku i jest 
skierowany do ojca Ambroise’a Vin-
censa po znakomitym sukcesie pew-
nych misji parafialnych: „Błogosławię 
Pana, mój drogi Ojcze Vincensie, za to, 
co zdziałał przez twoją i naszego dro-
giego ojca Dassy’ego posługę. Ten do-
bry Mistrz chciał dodać Wam odwagi 
przez błogosławieństwo, jakim towarzy-
szył waszym słowom. Uznacie tak samo 
jak my, że to Jego łasce i tylko Jego ła-
sce zawdzięczamy cały sukces w naszych 
pracach. To ona przenika do serc, pod-
czas gdy nasze słowa dochodzą do uszu. 
Oto, na czym polega niezmierna różnica 
między naszym przepowiadaniem i pod 
innym względem nieskończenie dosko-
nalszymi uroczystymi mowami kazno-
dziejów. Na głos misjonarza mnożą się 
cuda, niezwykłe zjawisko tylu nawróceń 
jest tak olśniewające, że biedne narzę-
dzie tych wielkich dzieł jest nimi pierw-
sze skonfundowane, a błogosławiąc 
Boga i ciesząc się, korzy się w swej ma-
łości i nicości”61.

Drugi list, napisany prawie dwa-
dzieścia lat później, 2 grudnia 1854 
roku, został wysłany do odpowiedzial-
nego za scholastyków, ojca Antoine’a 
Mouchette’a: „Niech oblaci [scholasty-
cy] dobrze przyswoją sobie to, czego 
Kościół od nich oczekuje; mierne cno-
ty nie wystarczą, aby odpowiedzieć na 
wszystko, czego wymaga ich święte po-
wołanie. Gdyby mieli być tacy jak ogół 
duchownych, nie osiągnęliby wymaga-
nego celu. Zostali powołani do całkiem 
innej doskonałości. Należy do niej dą-
żyć. Trzeba czegoś więcej. Trzeba kro-
czyć tą drogą, aby w rękach Boga stać 
się narzędziami Jego miłosierdzia. Po-
winni wiedzieć, że ich posługa jest prze-
dłużeniem posługi apostolskiej oraz że 
nie chodzi o nic innego niż o dokony-
wanie cudów. Relacje, jakie do nas do-
cierają z misji zagranicznych, świadczą 
o tym, że tak właśnie jest. Jakąż zachętą 
dla naszych młodych oblatów jest czyta-
nie o niezwykłych dziełach, dokonywa-
nych przez ich współbraci w tych odle-
głych stronach! Śpieszmy się zatem, aby 
stać się świętymi, jeśli jeszcze nimi nie 
jesteśmy w takim stopniu, jaki jest po-
trzebny, żeby odpowiedzieć na wezwa-
nie papieża”62.

Aby w ten sposób stać się skutecz-
nym narzędziem w ręku Boga, oblat, 
mąż apostolski, powinien być najpierw 
człowiekiem wyrzeczenia. Taki człowiek 
umarł dla siebie, jest wewnętrznie wol-
ny, „oderwany od świata i rodziny, pełny 
zapału, gotowy poświęcić całe mienie, 
zdolności, wypoczynek, osobę i życie 
miłości do Jezusa Chrystusa, na służbę 
Kościołowi i dla uświęcenia bliźniego” 
(Przedmowa). Będzie „przywiązywać 
bardzo wielką wagę do Chrystusowej 
udręki” i będzie, „by tak powiedzieć, 
ciągle ją nosić w swoim ciele”; „pilnie 
będzie się przykładać do poskromie-
nia swoich namiętności i do wyrzecze-
nia się swojej woli oraz – na wzór Apo-
stołów – będzie upatrywać swą chwałę 
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w słabościach, w obelgach, prześlado-
waniach i udręczeniach znoszonych dla 
Chrystusa”63. Jednak jego asceza i jego 
cielesne umartwienia związane ze snem, 
pożywieniem i z innymi praktykami 
ascetycznymi będą umiarkowane; będą 
uwzględniać wymaganą od niego pracę 
apostolską. „Wasze życie misjonarskie 
jest pokutą przeobfitą” – pisze Euge-
niusz de Mazenod do biskupa Étienne’a 
Semerii o oblatach na Cejlonie64. Ta 
sama myśl powraca często w jego kore-
spondencji. Dotyczy ona zarówno misji 
parafialnych, jak i zagranicznych65.

Oblat, mąż apostolski, będzie rów-
nież mężem modlitwy. Będzie usiłował 
żyć „w ciągłym skupieniu ducha”66, „bę-
dzie usilnie starał się, aby stale chodzić 
w obecności Boga”67. Aby w tym so-
bie pomóc, „dwa razy na dzień będzie 
wspólnie odprawiał modlitwę myśl-
ną [...]. Zwyczajnym przedmiotem tej 
modlitwy będą cnoty teologalne i cno-
ty naszego Pana Jezusa Chrystusa, któ-
re członkowie naszego Stowarzysze-
nia powinni pilnie naśladować w swo-
im postępowaniu”68. Ponadto dwa razy 
dziennie, w południe przed obiadem 
i wieczorem, przed spoczynkiem, będzie 
wspólnie robił rachunek sumienia69.

Całe jego życie zostanie przeniknię-
te, przemienione przez Chrystusa tak, 
żeby coraz bardziej żył życiem Chrystu-
sa i był prowadzony przez Jego Ducha. 
„Słowem, będzie usiłował stać się dru-
gim Jezusem Chrystusem, szerząc wszę-
dzie woń Jego miłych cnót”70.

Życie modlitewne oblata – tak samo 
jak jego asceza – będzie miało orienta-
cję apostolską. Będzie to modlitwa, któ-
ra skłania przede wszystkim nie do roz-
koszowania się i chwalenia Boga w spo-
koju kontemplacji, lecz do wyjścia ku 
ludziom, do oddania się im na służbę, 
aby im głosić tajemnicę zbawienia w Je-
zusie Chrystusie. Przytaczam tylko je-
den przykład zaczerpnięty z listu do 
ojca Casimira Auberta, odpowiedzial-

nego za formację nowicjuszów. Zdaje 
się, że ojciec Aubert cieszył się szcze-
gólną łaską modlitwy. Oto rada, jakiej 
udziela mu Założyciel: „Polecam Ci 
jeszcze, abyś nie koncentrował w sobie 
kontaktów z Bogiem po to, aby czerpać 
z nich słodycz. Uczyń szlachetny uży-
tek ze swoich bogactw, podziel się nimi 
z innymi. Przyciągaj ich, jeśli tego trze-
ba, pobudzaj ich tą mocą, jaką Ci daje 
światło i łaska, które otrzymałeś. Chcę, 
abyś to działanie wykonywał nie tylko 
względem swoich nielicznych nowicju-
szów, lecz także względem wszystkich, 
którzy Cię otaczają, szczególnie wzglę-
dem tych, których umyślnie powierzy-
łem twemu kierownictwu. Wiedziałem, 
że będziesz wierny i z całą pewnoś-
cią liczyłem na tę przeobfitość, w któ-
rej chciałem, aby mieli udział niektórzy 
z naszych współbraci71.

Aby utrzymać zapał takiego męża 
apostolskiego i jego stałą odnowę zarów-
no duchową, jak i fizyczną i intelektual-
ną, Eugeniusz de Mazenod chciał, aby 
jego życie składało się z dwóch części, 
z których jedna byłaby całkowicie prze-
znaczona na działanie zewnętrzne, a dru-
ga na modlitwę, studium i praktyki życia 
wspólnotowego w domu. „Za przykła-
dem tych wielkich wzorów [Chrystusa 
i Apostołów] jedną część życia poświę-
cą na modlitwę, wewnętrzne skupienie 
i kontemplację w zaciszu Bożego domu, 
w którym wspólnie zamieszkają.

Drugą część całkowicie i z najwięk-
szą gorliwością poświęcą takim pracom 
zewnętrznym jak: misje, głoszenie ka-
zań, spowiadanie, katechizacja, prowa-
dzenie młodzieży, odwiedzanie chorych 
i więźniów, rekolekcje i inne tego rodza-
ju zajęcia.

Jednakże zarówno w pracy misyjnej, 
jak i w zaciszu domu ich głównym sta-
raniem będzie postęp na drodze dosko-
nałości kapłańskiej i zakonnej. Przede 
wszystkim będą się ćwiczyć w pokorze, 
posłuszeństwie, ubóstwie, samozapar-
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ciu, duchu umartwienia i wiary, w czy-
stości intencji i w innych cnotach. Sło-
wem, będą się starałi o to, aby stać się 
drugim Jezusem Chrystusem, szerząc 
wszędzie woń Jego miłych cnót”72.

Wielu, zwłaszcza w drugiej poło-
wie XX wieku, widziało w tym tekście 
brak realizmu, pewną nieufność wobec 
apostolatu i wprowadzenie prawdziwej 
dychotomii w duchowości oblata. Być 
może mają rację, zwłaszcza jeżeli ma się 
na względzie dosłowne zastosowanie tej 
reguły, której nie da się zachować przy 
mnożących się posługach w Zgromadze-
niu: prowadzenie seminariów, odpowie-
dzialność za parafie, misje zagraniczne.

By dobrze zrozumieć tę regułę, nale-
ży ją umieścić w kontekście epoki. Wy-
rażenie „kartuz w domu, a apostoł (lub 
jezuita) na zewnątrz” było stosowane 
do lazarysty73 oraz – jak się zdaje – do 
redemptorysty74. Prawdopodobnie sto-
sowano je też do oblatów. Założyciel 
odpowiada na to w liście do ojca Loiusa- 
-Toussainta Dassy’ego: „Nazywanie Was 
jezuitami to żart; nie jesteście jezuitami, 
tak samo jak nie jesteście kartuzami. Je-
steście kapłanami sprawującymi posługę 
głoszenia kazań pod jurysdykcją bisku-
pa diecezjalnego, który się Wami posłu-
guje stosownie do potrzeb swojej diece-
zji. Nie musicie odpowiadać na pytanie 
o to, co robicie w waszym domu. Od-
prawiacie Mszę, odmawiacie brewiarz, 
studiujecie, piszecie kazania, aby je gło-
sić zwłaszcza ubogim, gdy biskup Was 
wysyła”75.

Celem tej reguły było zapewnienie 
odpowiedniej jakości męża apostolskie-
go, szczególnie jego jakości duchowej, 
jego świętości. Eugeniusz de Mazenod 
wiedział bardzo dobrze, że u ogółu kapła-
nów do wykroczeń dochodzi nie z nad-
miaru modlitwy, ale z nadmiaru pracy 
i działalności zewnętrznej. Tego chciał 
uniknąć u oblatów. Pod tym względem 
był on prawdopodobnie większym reali-
stą, niż się sądzi.

Można również odnotować wszyst-
kie cnoty, na jakie w tym tekście nale-
ga: pokorę, posłuszeństwo, samozapar-
cie, ducha wiary i czystość intencji. Te 
wszystkie cnoty zmierzają do uformo-
wania męża apostolskiego, całkowicie 
dyspozycyjnego w ręku Boga. Podob-
nie jak w człowieku oddającym się kon-
templacji, w mężu apostolskim istnie-
je prawdziwa bierność duchowa, bier-
ność narzędzia, narzędzia w pełni wol-
nego i dojrzałego, które postanowiło być 
współpracownikiem Zbawiciela w dzie-
le odkupienia świata. Ta bierność czyni 
męża apostolskiego podatnym, dyspo-
zycyjnym w ręku Boga, nie po to prze-
de wszystkim, aby głębiej wniknąć w ta-
jemnice Boże, lecz po to, aby w odpo-
wiednim momencie i za sprawą Ducha 
Świętego głosić Słowo, które należy 
głosić, albo podjąć działanie, które nale-
ży podjąć, a które dla bliźniego stanie się 
drogą łaski Bożej. Świętość męża apo-
stolskiego jest, w zjednoczeniu z Jezu-
sem Zbawicielem, doskonałą wiernoś-
cią woli Ojca. Założyciel będzie od nie-
go wymagał również innych cnót, dużo 
aktywniejszych, takich jak: gorliwość, 
odwaga, duch inicjatywy, uprzejmość 
ludzka..., ale podstawa pozostanie za-
wsze ta sama: chcieć tylko tego, czego 
chce Bóg.

Charakterystycznym przykładem tej 
postawy jest samo zachowanie się Eu-
geniusza de Mazenoda, gdy przebywa 
w Rzymie od listopada 1825 do maja 
1826 roku, aby uzyskać zatwierdze-
nie swego Instytutu. Kieruje się zasadą 
świętego Ignacego: „Należy postępo-
wać tak, jakby powodzenie miało zale-
żeć od naszej zręczności, i całą swą uf-
ność złożyć w Bogu tak, jakby wszyst-
kie nasze zabiegi nie miały doprowa-
dzić do niczego”76. Rzeczywiście wysila 
się ponad miarę, aby uzyskać pomyślne 
zakończenie sprawy, ale można zauwa-
żyć, jak bardzo zależy mu na tym, aby 
być zjednoczonym z Bogiem i skoncen-
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trowanym na Jego świętej woli: „Mając 
w rękach sprawę o większym znacze-
niu, której konsekwencje powinny tak 
mocno wpłynąć na budowanie Kościo-
ła, chwałę Boga i zbawienie dusz, spra-
wę [...], która może pomyślnie zakoń-
czyć się jedynie dzięki bardzo szcze-
gólnej opiece Boga, który sam ma wła-
dzę poruszyć serca i pokierować wolą 
ludzi, musiałem koniecznie przekonać 
siebie, że moim obowiązkiem było zro-
bić wszystko, co zależało ode mnie, aby 
żyć w możliwie jak najbardziej zażyłym 
zjednoczeniu z Bogiem, a w konsekwen-
cji powziąć postanowienie, by być wier-
nym Jego łasce i nie zasmucać Jego du-
cha. W obecnym stanie rzeczy najmniej-
sza niewierność wydawałaby mi się wy-
stępkiem nie tylko dlatego, że nie podo-
bałaby się Bogu, co niewątpliwie by-
łoby największym złem, ale także ze 
względu na skutki, jakie mogłaby za 
sobą pociągnąć”77.

Chrystus, Kościół są w centrum du-
chowości oblata, szczególnie Kościół 
opuszczony, „ta umiłowana Oblubieni-
ca jedynego Syna Bożego, która opłaku-
je sromotne odstępstwo dzieci, którym 
dała życie” (Przedmowa). Dla Eugeniu-
sza de Mazenoda Chrystus i Kościół to 
jedno: „Te dwie miłości się przenikają – 
pisze; miłować Kościół znaczy miłować 
Jezusa Chrystusa i odwrotnie”78.

Należy odnotować szczegół, któ-
ry odpowiada teologii epoki: pod pió-
rem Eugeniusza de Mazenoda wyraże-
nie „mąż apostolski”, tak samo jak jego 
synonim „misjonarz”, odnosi się wy-
łącznie do kapłana. Świecki, zakonnik, 
który nie jest kapłanem, jest współpra-
cownikiem męża apostolskiego79 lub 
misjonarza80.

Ten aspekt „kapłański” odegrał waż-
ną rolę w życiu Eugeniusza de Maze-
noda. Będzie „kapłanem” mimo nie-
wielkiego entuzjazmu rodziny, nie tylko 
matki, ale i stryjów. Jak napisał ojciec 
Joseph Morabito: „jego stryjowie nie 

uczynili nic, aby pielęgnować to powo-
łanie. Byli przeciwni zrodzeniu się tego 
powołania. Jego stryjeczny dziadek [An-
dré] pyta go, jakby nic o tym nie wie-
dział, czy naprawdę myśli o tym, aby zo-
stać księdzem, a przez to pozwolić wy-
gasnąć rodzinie”81.

W Wenecji, pod kierunkiem Dona 
Bartolo, Eugeniusz poważnie myślał 
o kapłaństwie. „Tam sięga moje po-
wołanie do stanu duchownego – pi-
sze w dzienniku – i być może do stanu 
jeszcze doskonalszego”82. „Stanem du-
chownym” było kapłaństwo; „stanem 
doskonałym” był prawdopodobnie stan 
męża apostolskiego, kapłana, który daje 
wszystko, który jest mężem modlitwy 
i który angażuje się całkowicie, z Chry-
stusem, w dzieło Odkupienia ludzi.

Eugeniuszowi de Mazenodowi za-
leżało na tym, aby być księdzem. Czuł 
się „powołany” przez Boga83. „Nie za-
zdrość więc, moja droga dobra Mamo, 
nie zazdrość temu biednemu Kościoło-
wi, tak okropnie opuszczonemu, pogar-
dzanemu, podeptanemu nogami, który 
jednak nas wszystkich zrodził w Jezusie 
Chrystusie, nie zazdrość tego daru, któ-
ry dwie lub trzy osoby w całej Francji 
(uważam się za szczęśliwego, że należę 
do ich małej liczby) chcą mu złożyć ze 
swej wolności i życia. A dlaczego chcia-
łabyś, bym bardziej ociągał się z zaanga-
żowaniem, z poświęceniem (się) Oblu-
bienicy Jezusa Chrystusa [...]”84.

Czuł się do tego powołany tym bar-
dziej, że pochodził z rodziny szlache-
ckiej. „Gdy widzi się, że pod opuszczo-
nymi sztandarami religii ustawia się kil-
ka osób, które niezależnie od tego, że są 
sługami Jezusa Chrystusa, są powołane 
do jej krzewienia przez swe wychowa-
nie i pochodzenie – napisał w tym sa-
mym liście – można się nieco pocieszyć 
w jej opuszczeniu albo, aby to lepiej wy-
razić, w zgrozie ogarniającej na widok 
tak zwanego dobrego towarzystwa ucie-
kającego ze swej świątyni”85. A ponadto 
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chciał on być kapłanem wykształconym 
w naukach kościelnych. Do matki pisze 
jeszcze: „Nauki kościelne obejmują tyle 
przedmiotów, że nie można wyobrażać 
sobie, iż da się je opanować, rozmawia-
jąc i – by tak rzec – w przelocie [...]. 
Czy uważasz, że głębokie doświadcze-
nie tych, którzy mnie tutaj uczą, nie ma 
żadnego znaczenia? [...]. Wiedza, która 
może byłaby wystarczająca dla więk-
szości, nie byłaby wystarczająca dla 
mnie. Jest to oczywiste, bo sama czu-
jesz, że, wziąwszy pod uwagę to, czym 
jestem, moją pozycję, rangę, jaką zaj-
muję w świecie, nie ma nikogo, kto nie 
miałby prawa wymagać i faktycznie nie 
wymagałby, abym miał wykształcenie 
ponadprzeciętne. Kto odpowie na wąt-
pliwości, na trudności, które pojawiają 
się w każdej chwili, jeżeli nie kapłan, 
który z natury znajduje się na takim 
miejscu, aby było go widać z większej 
odległości niż innych i do którego być 
może pewnego dnia inni kapłani będą 
musieli się odwoływać? To pogłębione 
wykształcenie jest więc konieczne i nie-
odzowne, abym mógł owocnie wykony-
wać posługę, do której zostałem powo-
łany. Ponadto przynosi ono zaszczyt tej 
posłudze”86.

Eugeniusz będzie kapłanem w du-
chu zadośćuczynienia za swoje grzechy 
przede wszystkim dlatego, aby ściś-
lej połączyć się z odkupieńczym dzie-
łem Chrystusa Zbawiciela. „Jest przede 
wszystkim kapłanem, gdyż wszystkie 
powołania, jakie czuł w sercu: powoła-
nie apostolskie posunięte aż do przela-
nia krwi, umiłowanie ubogich, umiłowa-
nie dusz, i to dusz najbardziej opuszczo-
nych, umiłowanie Kościoła posunięte aż 
do poświęcenia się dla niego; wszystkie 
te miłości, które odczuwał w sercu jako 
Boże wezwania, streszczały się i reali-
zowały w jego powołaniu kapłańskim. 
Jako kapłan był tym wszystkim: kapła-
nem ubogich, kapłanem dusz, i to dusz 
najbardziej opuszczonych, kapłanem 

Kościoła i wszystkich jego najpilniej-
szych potrzeb”87.

 2. ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE

Idea oblata – „męża apostolskiego” 
jest więc dla Eugeniusza de Mazenoda 
fundamentalna. Inne elementy, niezależ-
nie od tego, jak ważne, są uzupełniają-
ce. Powiem tylko kilka słów o każdym 
z nich. Przedtem pozwolę sobie przy-
toczyć tekst, w którym Założyciel sam 
opisuje, na użytek wyższych przełożo-
nych i wychowawców, jakiego rodza-
ju kandydatów chce dla Zgromadzenia. 
Wylicza tam zarówno ich osobowe, jak 
i duchowe przymioty.

„Dla dobra Kościoła i aby dostarczyć 
naszemu Stowarzyszeniu środków do 
osiągnięcia jego celu, jest rzeczą ważną, 
aby przyjmować do niego jedynie oso-
by zdolne, z pomocą łaski Bożej, służyć 
mu i budować je. Nie można więc nie 
przedsiębrać dostatecznej ostrożności, 
aby się upewnić co do powołania tych, 
którzy proszą o przyjęcie, i aby dobrze 
poznać ich cnoty, talenty i dobre dyspo-
zycje [...].

Niech superior generalny i jego rada 
uważnie rozważą przed Bogiem, że, aby 
zasłużyć na przyjęcie do Stowarzyszenia, 
trzeba być do niego powołanym przez 
Boga i mieć cechy właściwe dobremu 
misjonarzowi i zdolne uformować świę-
tego kapłana. Trzeba mieć wielkie prag-
nienie własnej doskonałości, wielką mi-
łość do Jezusa Chrystusa i Jego Kościo-
ła, wielką gorliwość o zbawienie dusz; 
trzeba mieć serce wolne od wszelkiego 
nieuporządkowanego umiłowania spraw 
ziemskich, zdolność do dużego oderwa-
nia się od krewnych i od stron rodzin-
nych, taką bezinteresowność, aby do-
chodziła do pogardzania bogactwami; 
trzeba mieć wolę służenia Bogu i Koś-
ciołowi czy to na misjach, czy w innych 
posługach, jakie Stowarzyszenie przyj-
muje, i chcieć wytrwać aż do śmierci 
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w wierności i posłuszeństwie świętym 
Regułom Instytutu.

Wypadałoby życzyć sobie, aby ci, 
którzy zamierzają wstąpić do Stowa-
rzyszenia, mieli zdolność do nauki, je-
żeli jeszcze nie zdobyli jej znajomo-
ści; by mieli zdrowy rozsądek, inteli-
gencję, trzeźwy osąd, pamięć, dobrą 
wolę w każdym doświadczeniu; by byli 
uprzejmi, uczciwi, dobrze wychowani, 
by mieli dobre zdrowie, byli bez cieles-
nych zniekształceń, które kompromito-
wałyby godność posługi, jaka pewnego 
dnia zostanie im powierzona i które by 
ich wystawiały na lekceważenie”88.

W tym tekście można od razu zauwa-
żyć, jakich zalet Założyciel wymagał od 
kandydatów do swego Stowarzyszenia 
misjonarzy. Pod względem ludzkim mie-
li to być mężczyźni już wystarczająco 
dojrzali, mający zdrowy rozsądek i zdro-
wy osąd, dostatecznie inteligentni i ma-
jący zdolność do studiowania i do nauki; 
ludzie komunikatywni: uprzejmi, uczci-
wi, dobrze wychowani, cieszący się do-
brym zdrowiem, bez cielesnych znie-
kształceń; przede wszystkim ludzie woli, 
których dobra wola jest wypróbowana. 
Pod względem duchowym – mężczyźni 
mający prawdziwe powołanie i płonący 
wielką miłością do Jezusa Chrystusa 
i Jego Kościoła, mężczyźni ożywieni 
wielkim pragnieniem własnej doskona-
łości i wielką gorliwością o zbawienie 
dusz, mężczyźni wewnętrznie wolni od 
wszelkiego nieuporządkowanego umiło-
wania spraw ziemskich, potrafiący wiel-
kodusznie oderwać się od rodziny i od 
stron rodzinnych, wreszcie ludzie całko-
wicie oddani, zdolni do posłuszeństwa 
i do wytrwania aż do śmierci.

Trzeba również w tym tekście za-
uważyć wyraźne pierwszeństwo, ja-
kie Założyciel przyznaje zaletom ser-
ca i woli oraz doskonałości, jaką prag-
nie widzieć u swoich duchowych synów. 
Przymiotnik wielkie powtarza się czte-
rokrotnie: „wielkie pragnienie”, „wielka 

miłość”, „wielka gorliwość” i „wielkie 
oderwanie”. Założyciel chce, aby oblaci 
przekraczali pospolitość, aby naprawdę 
stanowili w Kościele „zespół elitarny”. 
W praktyce, aby im w tym pomóc, bę-
dzie od nich wymagał przede wszystkim 
czterech rzeczy:

1. życia we wspólnocie,
2. poświęcenia się Bogu przez śluby 

zakonne,
3. poświęcenia swego życia ewange-

lizacji ubogich i dusz najbardziej opusz-
czonych,

4. życia i pracy pod patronatem Ma-
ryi Niepokalanej

 a. Życie wspólnotowe

Życie we wspólnocie stanowi zasad-
niczy element życia oblackiego. Euge-
niusz de Mazenod pragnął go od począt-
ku swego dzieła; uczynił z niego nawet 
pierwszy warunek zostania członkiem 
swego małego Stowarzyszenia. Ewan-
gelizacja ubogich według niego, zwłasz-
cza przez misje parafialne, nie mogła do-
konywać się w sposób trwały i skutecz-
ny bez życia wspólnotowego. Mężowie 
apostolscy, o których marzył, potrzebo-
waliby także wsparcia wspólnoty, tak 
dla ich osobistego uświęcenia, jak i dla 
lepszego wypełnienia apostolatu.

Jego celem nie było przygotowanie 
wolnych strzelców do służby w Koście-
le, ale prawdziwego grona apostolskie-
go, „elitarnego zespołu” złożonego z lu-
dzi zdolnych nie tylko do wspólnej pra-
cy i wzajemnego uzupełniania się w pro-
wadzeniu misji, lecz także zdolnych do 
życia razem w regularnym domu, do 
wspólnej w nim modlitwy oraz do du-
chowej i intelektualnej w nim odnowy, 
po uciążliwych pracach poza domem. 
Z tego względu bardzo nalegał na dwie 
cnoty, podstawowe dla całości auten-
tycznego życia wspólnego: na brater-
ską miłość i na posłuszeństwo. Warto tu 
jeszcze raz przeczytać to, co Założyciel 
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napisał o wspólnocie i jedności między 
oblatami89.

Chciał on widzieć wśród nich pano-
wanie prawdziwego ducha rodzinnego, 
cor unum et anima una pierwszych ucz-
niów Jezusa. Jego wzorem była wspól-
nota Apostołów zgromadzonych wokół 
Jezusa. Wszystkich, niezależnie od tego, 
czy są misjonarzami na dalekiej Północy 
czy poświęcają się w Azji, na Sri Lance, 
obowiązują codziennie dwa spotkania: 
celebracja Eucharystii i wieczorna ora-
cja przed Najświętszym Sakramentem90.

Eugeniusz de Mazenod przywiązy-
wał taką wagę do życia wspólnotowego 
kapłanów zaangażowanych w apostol-
stwo, że nawet kapłanom diecezjalnym, 
gdy będzie biskupem Marsylii, będzie 
zalecał zbieranie się w małych wspólno-
tach. Uważał to za rzecz niezbędną za-
równo dla służby Ludowi Bożemu, jak 
i dla duchowego pożytku kapłana.

Podobna zresztą motywacja stopnio-
wo doprowadziła go do zaproponowania 
członkom swego małego Stowarzysze-
nia składania ślubów zakonnych.

 b. Życie zakonne

W 1815 roku ksiądz de Mazenod 
nie zamierzał domagać się od swoich 
pierwszych towarzyszy zaangażowania 
przez śluby, lecz tylko życia wspólnego 
i ducha ślubów oraz praktykowania cnót 
zakonnych. Wymagał od nich ewange-
licznego radykalizmu opartego na re-
gule inspirowanej przez świętego Ig-
nacego, świętego Karola Boromeusza, 
świętego Wincentego à Paulo i błogo-
sławionego Alfonsa Liguoriego, ale bez 
ślubów91. To wymaganie było dla nie-
go nierozłączne z koncepcją misjonarza 
jako „męża apostolskiego”. Pisze o tym 
do ojca Tempiera 15 grudnia 1815 roku: 
„Czy jest wielu księży, którzy chcieli-
by być święci w ten sposób? Trzeba by 
było ich nie znać, aby być o tym przeko-
nanym. Wiem dobrze, że jest przeciw-

nie: większość chce iść do nieba inną 
drogą niż droga samozaparcia, wyrze-
czenia, zapomnienia o sobie, ubóstwa, 
zmęczenia itd. Być może nie są oni zo-
bowiązani do tego, by robić więcej i ina-
czej, niż robią, ale czy przynajmniej nie 
powinni się tak oburzać, jeśli niektórzy 
– przekonani, że potrzeby ludzi wyma-
gają więcej – usiłują się poświęcić, aby 
ich zbawić”92.

Rzeczywiście, śluby zostaną nieba-
wem wprowadzone: w nocy Wielkiego 
Czwartku 11 kwietnia 1816 roku złożyli 
je ojcowie de Mazenod i Tempier, a inni 
uczynili to 1 listopada 1818 roku. Sie-
demnastego lutego 1826 roku, w chwi-
li zatwierdzenia Instytutu przez Leo-
na XII, oblaci są naprawdę zakonnika-
mi. Składają nawet czwarty ślub, inspi-
rowany Regułą błogosławionego Ligu-
oriego, a mianowicie ślub wytrwania 
w Instytucie, by lepiej przeciwstawić się 
pokusie przejścia do kleru diecezjalne-
go i presji niektórych biskupów w tym 
względzie. Przez konsekrację zakon-
ną całkowicie i definitywnie oddają się
dziełu misji.

 c. Ewangelizacja ubogich

Kierując się gorliwością, Eugeniusz 
de Mazenod dokonał określonego wy-
boru rodzajów posług dla samego sie-
bie i dla swego Instytutu, wyboru zara-
zem wzniosłego i powodującego cier-
pienie, ewangelizację ubogich i osób 
najbardziej opuszczonych. Od oblatów 
wymaga, by byli wierni temu wyboro-
wi, by innym zostawili wzniosłe kaza-
nia w bogatych miastach i szli „do ubo-
gich ludzi rozproszonych po wioskach 
i do mieszkańców małych osiedli wiej-
skich, bardziej pozbawionych tych du-
chowych pomocy”93. Tak samo nalega, 
aby na misjach zagranicznych oblaci nie 
tracili czasu wśród chrześcijan, ale szli 
do pogan, do tych, którzy jeszcze nie 
uwierzyli: „Kiedy zaczniecie zajmować 



444MAZENOD (EUGENIUSZ DE)

się niewiernymi? – pisze do ojca Seme-
rii w Jaffnie. – Czy na waszej wyspie 
nie jesteście tylko proboszczami starych 
chrześcijan? Zawsze sądziłem, że usiło-
wano nawracać pogan. Jesteśmy do tego 
stworzeni jeszcze bardziej niż do czego 
innego”94.

Należy zauważyć, że Założyciel nie 
rozróżnia między najbardziej ubogimi, 
najbardziej opuszczonymi i najbardziej 
zaniedbanymi. Zawsze jednak w jego 
myśli ubóstwo tak samo jak brak pomo-
cy religijnej stanowi specyficzny aspekt
naszego posłannictwa. Ma on na wzglę-
dzie najpierw stan religijnej ignorancji 
i często duchowego upadku, w którym 
znajdują się ludzie. Najczęściej te oso-
by lub te grupy żyją w niepewnych lub 
nędznych warunkach materialnych, któ-
re tworzą z nich ludzi marginesu w sto-
sunku do chrześcijan zamożniejszych. Ci 
ubodzy nie są zazwyczaj objęci normal-
ną posługą Kościoła. Aby wejść w kon-
takt z nimi, trzeba przedsięwziąć spe-
cjalne kroki, zachować pewien dystans 
w stosunku do środowisk bogatych, na-
uczyć się innego języka. Czasem trzeba 
będzie również opuścić swą ojczyznę, 
ponieważ ówczesnych ubogich tworzyła 
ludność żyjąca w miejscach oddalonych, 
odosobnionych, trudno dostępnych, do 
których niewielu kapłanów może albo 
pragnie iść.

Do nich właśnie powinni iść oblaci 
i do nich idą głosić Dobrą Nowinę o zba-
wieniu w Jezusie Chrystusie. Stąd za-
zwyczaj pochodzą ich najgłębsze rado-
ści i najbardziej przykre cierpienia. Jak 
święty Paweł usiłują stać się wszystkim 
dla wszystkich, aby pozyskać jak naj-
więcej ludzi dla Jezusa Chrystusa. Ich 
cnoty są cnotami męża apostolskiego: 
niewzruszona wiara, niezwyciężona na-
dzieja, bezgraniczna miłość, olbrzymia 
odwaga i wielka pokora. Są gotowi od-
ważyć się na wszystko dla rozszerzenia 
Królestwa Bożego, a jednocześnie żyją 
w stanie kompletnego samozaparcia 

i całkowitej wierności posłuszeństwu 
oraz Duchowi Bożemu, który w nich 
mieszka.

 d. Patronat Maryi Niepokalanej

Całym życiem Eugeniusz de Maze-
nod świadczył o wielkim nabożeństwie 
do Maryi Dziewicy. Dopiero jednak 
w grudniu 1825 roku, w Rzymie, dzie-
sięć lat po założeniu oblatów pomyślał 
o oddaniu ich pod oficjalny patronat
Maryi Niepokalanej. Dlaczego? Tego 
nie mówi, ale wydaje się bardzo praw-
dopodobne, że wówczas uświadomił 
sobie dużo lepiej znaczenie Maryi w ta-
kim stowarzyszeniu misjonarskim jak 
jego. To przez Maryję Chrystus, nasze 
zbawienie, przyszedł na świat; to przez 
Nią również prowadzi dalej i dopeł-
ni swego dzieła. Dnia 22 grudnia 1825 
roku pisze do ojca Tempiera: „Odna-
wiajmy się zwłaszcza w nabożeństwie 
do Najświętszej Dziewicy, abyśmy się 
stali godnymi tego, żeby być oblatami 
Maryi Niepokalanej. Przecież to dy-
plom do nieba! Dlaczego nie pomyśleli-
śmy o tym wcześniej? Przyznaj, że bę-
dzie to dla nas zarówno chwalebne, jak 
i pocieszające, że będziemy Jej poświę-
ceni w sposób specjalny i że będziemy 
nosić Jej imię. Oblaci Maryi Niepokala-
nej! To imię cieszy serce i ucho. Muszę 
Ci tu wyznać, że byłem bardzo zdziwio-
ny, gdy postanowiono przyjąć nazwę, 
o której sądziłem, iż należy jej ponie-
chać, że byłem tym tak mało zachwyco-
ny, że odczuwałem tak mało przyjem-
ności, powiedziałbym nawet, iż czułem 
niemal pewnego rodzaju odrazę do no-
szenia nazwy świętego, który jest moim 
szczególnym patronem, do którego 
mam takie nabożeństwo [święty Karol]. 
Obecnie tłumaczę to sobie; skrzywdzi-
liśmy naszą Matkę, naszą Królową, Tę, 
która nas strzeże i która powinna nam 
wyjednać wszelkie łaski, których sza-
farką uczynił Ją Jej Boski Syn. Ciesz-
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my się zatem, że nosimy Jej imię i Jej 
służymy”95.

Dwudziestego marca 1826 roku, po 
zatwierdzeniu Instytutu przez Leona 
XII, ojciec de Mazenod dodaje jeszcze: 
„O! tak, trzeba sobie uczciwie to po-
wiedzieć, otrzymaliśmy wielką łaskę! 
Im bardziej ją rozważam we wszyst-
kich okolicznościach, tym bardziej czu-
ję wartość tego dobrodziejstwa. Nigdy 
nie potrafimy się za to odwdzięczyć
inaczej niż przez niezawodną wierność 
w każdej próbie, przez zdwojenie gor-
liwości i poświęcenie na chwałę Bożą, 
na służbę Kościołowi oraz dla zbawie-
nia dusz, zwłaszcza najbardziej opusz-
czonych, zgodnie z naszym powoła-
niem. [...] Miałeś zupełną rację, gdy 
mówiłeś, że Wam wszystkim wydawało 
się, iż staliście się nowymi mężami; tak 
właśnie jest. Obyśmy mogli dobrze zro-
zumieć, kim jesteśmy. Mam nadzieję, że 
Pan udzieli nam tej łaski z pomocą i za 
wstawiennictwem naszej świętej Mat-
ki, Niepokalanej Maryi, do której musi-
my mieć wielkie nabożeństwo w Zgro-
madzeniu. Czy Wam się nie wydaje, że 
nosić nazwę Oblatów Maryi, to znaczy 
poświęconych Bogu pod opieką Maryi, 
której imię Zgromadzenie nosi jako na-
zwę rodzinną, wspólną mu z Najświęt-
szą i Niepokalaną Matką Bożą, to znak 
przeznaczenia? Jest czego pozazdrościć. 
Ale to Kościół nadał nam ten piękny ty-
tuł. Przyjmujemy go z szacunkiem, mi-
łością i wdzięcznością, dumni z naszej 
godności i z praw, jakie on nam daje 
do opieki Tej, która jest wszechmocna 
u Boga”96.

W konsekwencji oblat jest powoła-
ny do tego, aby przeżywać osobiste ży-
cie i wykonywać swą misję w ścisłym 
zjednoczeniu z Maryją. Jest misjona-
rzem, ewangelizatorem ubogich, ale gło-
si Ewangelię ubogim z pomocą i opiera-
jąc się o Maryję, zwyciężającą wszelkie 
zło i Matkę miłosierdzia. W sercu pie-
lęgnuje głębokie nabożeństwo do Maryi 

i stara się, by inni lepiej Ją poznali i uko-
chali.

 ZAKOŃCZENIE

Jaka była duchowość Eugeniusza de 
Mazenoda? Na to pytanie należy odpo-
wiedzieć prosto: była to duchowość męża 
apostolskiego w jego czasach. Mam na-
dzieję, że niniejsze studium ukazało, jak 
Założyciel oblatów, wychodząc z osobi-
stego doświadczenia i pojmowania reli-
gijnych potrzeb epoki, potrafił wykorzy-
stać liczne pierwiastki życia duchowego 
i apostolskiego, które napotykał. Czer-
pał je z różnych źródeł, sprawdzał w do-
świadczeniu i dostosowywał do misjo-
narskiego celu, jaki sobie wyznaczył.

Jako taki nie usiłował tworzyć cze-
goś nowego lub oryginalnego, ale starał 
się dobrze odpowiedzieć na wyzwanie 
apostolskie w swoim miejscu i czasie, 
zwłaszcza na wyzwanie ignorancji reli-
gijnej ludzi ubogich i osób najbardziej 
opuszczonych. Jedyną syntezą życia du-
chowego, jaką napisał, jest księga Kon-
stytucji i Reguł jego Instytutu, rodzaj 
podręcznika działania misjonarskiego 
i życia zakonno-apostolskiego.

Elementom pochodzącym z wielu 
źródeł dał nowe tchnienie, szczególnego 
ducha. Ten duch odznacza się ewange-
licznym zakorzenieniem i gorliwością, 
ożywiającym go dynamizmem.

„Nasz Pan Jezus Chrystus zlecił nam 
troskę o to, by kontynuować wielkie 
dzieło odkupienia ludzi – pisze do ojca 
Tempiera 22 sierpnia 1817 roku. – Je-
dynie ku temu celowi powinniśmy kie-
rować wszystkie nasze wysiłki. Dopóki 
nie zaangażujemy się całym życiem i nie 
oddamy całej krwi, aby temu podołać, 
nie będziemy mieli nic do powiedzenia; 
tym bardziej jeśliśmy dali dopiero kil-
ka kropli potu i nieco lichego zmęcze-
nia. Ten duch całkowitego poświęcenia 
się dla chwały Bożej, służby Kościołowi 
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i zbawienia dusz jest duchem właściwym 
naszemu Zgromadzeniu, co prawda ma-
łemu, ale takiemu, które zawsze będzie 
potężne, dopóki będzie święte”97.

Trzynaście lat później, 29 lipca 1830 
roku, przypomina ojcu Hippolyte’owi 
Guibertowi, jaki jest ten duch oblacki: 
„Duch bernardyna nie jest duchem jezu-
ity. My także mamy własnego ducha”. 
Ten duch koncentruje się całkowicie na 
miłości, która jest „osią, wokół której 
obraca się całe nasze istnienie”: miłość 
do Boga, który „kazał nam zrezygnować 
ze świata i poświęcił nas na swą chwa-
łę przez wszelkie ofiary, nawet gdyby to
była ofiara z naszego życia”, miłość do 
naszych braci oblatów, „uznając nasze 
Stowarzyszenie nie za co innego niż za 
rodzinę najściślej zjednoczoną wśród ro-
dzin istniejących na ziemi” oraz miłość 
do innych ludzi, uważając się jedynie 
za sługi Ojca rodziny, których obowiąz-
kiem jest ochraniać, pomagać i zbierać 
Jego dzieci przez jak najgorliwszą pra-
cę, wśród utrapień, wszelkiego rodzaju 
prześladowań, bez oczekiwania na inną 
nagrodę niż ta, którą Pan obiecał wier-
nym sługom, godnie wypełniającym 
swoje posłannictwo”98.

Ostatecznie duchowość Eugeniusza 
de Mazenoda jest duchowością „dobre-
go i wiernego sługi”, o którym mówi 
Ewangelia, duchowością tego, który 
chce żyć w pełni i aż do końca przykaza-
niem miłości. Tą miłością sam żył przez 
całe życie i do takiej samej miłości wzy-
wa członków swej rodziny zakonnej: 
„Zachowujcie między sobą miłość... mi-
łość... miłość... a na zewnątrz gorliwość 
o zbawienie dusz”.
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 I. ROZUMIENIE MIŁOSIERDZIA

Każdy posiada jakieś pojęcie miło-
sierdzia. Tutaj będziemy rozpatrywać 
miłosierdzie tylko w sensie religijnym 
i chrześcijańskim, pomijając studium 
terminu i jego historii1. Na ogół przez 
miłosierdzie rozumie się współczują-
cą i bezinteresowną litość dla wszelkiej 
nędzy. Święty Augustyn trafnie ukazał 
ten kontrast: „Boże, ty jesteś miłosier-
ny, ja jestem nędzny”2. Chodzi o wszel-
ką nędzę, lecz nade wszystko o najwięk-
szą, o nędzę grzechu i o to wszystko, co 
z niej pochodzi. Ta litość będzie się więc 
wyrażać w przebaczeniu zniewagi. Mi-
łosierdzie jest łaskawością i wyrozumia-
łością. Jest także czułością i łagodnością 
serca, które nie chce twardnieć albo się 
zamykać. Jest bezinteresownością i hoj-
nością przekraczającą ramy określone 
przez prawo. Udziela wszelkiego rodza-
ju pomocy, aby ulżyć nędzy.

Bóg jest samym miłosierdziem. Ten 
przymiot przynależy mu się najbardziej 
ze względu na stworzenie, i to niezależ-
nie od tego, jak byłoby ono doskonałe 
i piękne, bo nawet gdyby było wolne 
od wszelkiej nędzy, to zawdzięczałoby 
to jedynie najbardziej bezinteresowne-
mu miłosierdziu. „Miłość Boża pod po-
stacią miłosierdzia znajduje się u pod-
staw każdego Bożego dzieła”3. Dla nas, 
grzeszników, ten przymiot przejawia się 
jeszcze cudowniej w przebaczeniu, któ-
rego Bóg udziela grzesznikowi, grzech 
bowiem – powtórzmy to – jest najwięk-
szą nędzą i przyczyną wielu nieszczęść, 
jeśli nie wszystkich. To Boże miłosier-

dzie jest wzorem miłosierdzia, jakie my 
mamy okazywać. Tekst z Ewangelii 
według Mateusza (5, 48) „Bądźcie do-
skonali, jak doskonały jest Ojciec wasz 
niebieski” w Ewangelii według święte-
go Łukasza (5, 36) brzmi: „Bądźcie mi-
łosierni, jak Ojciec wasz jest miłosier-
ny”.

U Eugeniusza de Mazenoda nie nale-
ży oczekiwać definicji ani systematycz-
nych refleksji na ten temat. Można nato-
miast odkryć u niego żywe doświadcze-
nie Bożego miłosierdzia, jakiego doznał. 
Tu leży źródło niewzruszonego przekona-
nia i konsekwentnej postawy względem 
bliźniego w ogóle, a szczególnie w pracy 
duszpasterskiej. Jak zobaczymy, ustawia 
się on szczególnie w perspektywie miło-
sierdzia przebaczającego, które otrzymu-
je od Boga i którym służy w działalności 
misjonarskiej. Zatrzymamy się tutaj pra-
wie wyłącznie na Założycielu, tak na jego 
osobistym życiu, jak i na jego pracy apo-
stolskiej. Gdzieniegdzie przypomnimy 
pewne zdarzenia z historii Zgromadzenia. 
Aby jednak omówić dokładnie i wszech-
stronnie miłosierdzie w życiu i działalno-
ści apostolskiej oblatów, byłoby potrzeb-
ne studium stanowczo przekraczające 
ramy niniejszego artykułu.

 II. EUGENIUSZ JAKO DOZNAJĄCY 
BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Świadomość doznania miłosier-
dzia Bożego występuje u niego nie tyl-
ko przelotnie, lecz stanowi dość cha-
rakterystyczną cechę jego życia ducho-

MIŁOSIERDZIE

SPIS TREŚCI: I. Rozumienie miłosierdzia. II. Eugeniusz jako doznający Bożego mi-
łosierdzia. III. „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz niebieski jest miłosierny”. IV. 
Miłosierdzie w duszpasterstwie. V. Miłosierne oblicze Założyciela. VI. Nowe pers-
pektywy.



wego. Tak przynajmniej wyraża się ona 
w tym, co pozostało z jego pism, doty-
czących ściśle życia wewnętrznego, to 
znaczy aż do około roku 1837, w wyda-
niu ojca Yvona Beaudouina. Oczywiście, 
można u niego wyśledzić i inne cnoty, 
o czym świadczą różne studia nad jego 
duchowością4. Czyż według najbardziej 
klasycznej teologii cnoty nie są wzajem-
nie powiązane? W każdym jednak czło-
wieku ich powiązania i rozłożenie ak-
centów nabierają cech indywidualnych. 
Otóż, u Eugeniusza de Mazenoda odczu-
cie, że został hojnie obdarzony Bożym 
przebaczeniem, było żywe i trwałe.

Aby zdać sobie z tego sprawę, wy-
starczy przejrzeć listę odsyłaczy do sło-
wa „miłosierdzie” i innych pokrewnych 
słów w spisie rzeczowym podanym w 
Écrits spirituels (Pisma duchowe). Moż-
na zauważyć, że słowa te nie tylko czę-
sto się pojawiają, lecz także wyrażają 
głębokie i trwałe przeświadczenie.

Wydawca tych Écrits podaje ich wy-
jaśnienie we wprowadzeniu, gdy wyróż-
nia dwa ważne tematy. Pierwszym jest 
właśnie świadomość własnych grze-
chów, tak często pojawiająca się u Euge-
niusza, a w konsekwencji wdzięczność 
za łaskę przebaczenia, którą zawdzięcza 
Bożemu miłosierdziu. Nie ma w tym nic 
z teologicznego rozważania, lecz tylko 
wyrażenie bardzo żywego doświadcze-
nia. Nic sztucznego ani powierzchowne-
go, lecz jedynie głębokie zaangażowanie 
jego istoty. Nie ma tam też najmniejsze-
go śladu bardziej lub mniej chorobliwe-
go poczucia winy.

Biorąc pod uwagę to, co na ten temat 
napisali inni, nie ma tu potrzeby zatrzy-
mywać się nad tym, co Eugeniusz na-
zywa swoimi grzechami. Według niego 
były one ciężkie i żył on w tym stanie 
przez pewien czas. Wspomina, jak przy 
jakiejś okazji boleśnie to sobie uświa-
domił i przejął się żalem prowadzącym 
do prawdziwego nawrócenia w pewien 
Wielki Piątek przed 1808 rokiem5. Nie 

tylko zachowywał on i podtrzymywał 
żywą pamięć o tej przeszłości, ale – jak 
świadczą jego zapiski rekolekcyjne – 
stale troszczył się o przypominanie na-
wet najmniejszych błędów, które jeszcze 
uchodzą jego uwagi. Trwały stan skru-
chy ożywia miłością6.

To analizowanie sumienia jest cał-
kowicie zanurzone w wyraźnym i ży-
wym poczuciu Bożego miłosierdzia. Eu-
geniusz jest daleki od skupiania się na 
swym bólu. Jego ból niezmiennie zwra-
ca go ku Bogu przebaczającemu. To nie 
jest już tylko wstyd, lecz najżywszy żal 
z powodu niewdzięczności względem 
tak dobrego Boga. Eugeniusz nie prze-
staje uciekać się do miłosierdzia. Ucie-
ka się do niego z całym zaufaniem. Wie 
dobrze, że łaska go uprzedziła, mno-
żąc wezwania, aby wyszedł z tych sta-
nów grzechu. To tylko potęguje jego żal. 
Nie może pojąć, że Bóg dopełnił miary 
swych łask, powołując go do kapłaństwa. 
Liczy na dalszą pomoc w unikaniu naj-
mniejszych słabości. Bada się starannie. 
Przystępuje do sakramentu pokuty. Jest 
przepełniony uczuciem wdzięczności. 
Odczuwa potrzebę, by opowiadać i gło-
sić miłosierdzie Boże względem niego. 
Gorycz żalu ustępuje miejsca pociesze 
i chwilom rozkosznej miłości, spowo-
dowanym przez urzekające piękno i do-
broć Jezusa Chrystusa, szczególnie jako 
Odkupiciela, aż do nazywania Go „Ob-
lubieńcem mojej duszy”, „umiłowanym 
mego serca”7.

Uczucia te wyrażane są na wielu stro-
nach. Występują w całym szeregu jego 
zapisków rekolekcyjnych oraz w innych 
pismach duchowych. Przejawiają się na-
wet w jego korespondencji prowadzo-
nej od chwili wstąpienia do seminarium 
w 1808 roku aż do rekolekcji przed obję-
ciem stolicy biskupiej w Marsylii w roku 
1857. Teksty są łatwo dostępne; nie ma 
potrzeby, by mnożyć tutaj cytaty. Wy-
starczy zajrzeć do wykazu haseł w wy-
daniu Écrits spirituels.

451 MIŁOSIERDZIE
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Nawet jeżeli po roku 1837 teksty na 
ten temat są rzadsze, nie należy sądzić, 
że Boże miłosierdzie jest mniej obecne 
w sercu biskupa de Mazenoda. Dowo-
dem najpierw niech będzie prosty fakt, 
że zachował swoje zapiski rekolekcyj-
ne, wiedząc, że będą czytane po jego 
śmierci8. Bardziej niż aktem pokory było 
to dla niego sposobem głoszenia Bożego 
miłosierdzia, którego doświadczył. In-
nym dowodem jest jego testament spo-
rządzony w roku 1854. Wyrażenia użyte 
w tym dokumencie są bardziej powścią-
gliwe, lecz zarazem bardziej przemyśla-
ne. Można je uważać za ostateczne spoj-
rzenie na ten rys jego duchowości. Bez-
pośrednio po wyznaniu wiary dodaje: 
„Błagam miłosierdzie Boże, przez zasłu-
gi naszego Boskiego Zbawiciela Jezusa 
Chrystusa, w którym pokładam całą moją 
ufność, o przebaczenie moich grzechów 
i o łaskę przyjęcia mojej duszy do świę-
tego raju. W tym celu wzywam wsta-
wiennictwa Najświętszej i Niepokalanej 
Dziewicy Maryi, Matki Boga, ośmiela-
jąc się przypomnieć Jej z całą pokorą, 
ale i z pociechą synowskie oddanie ca-
łego życia oraz swoje stałe pragnienie, 
aby była znana i kochana przez innych 
oraz aby Jej kult szerzył się wszędzie 
przez posługę tych, których Kościół dał 
mi jako dzieci, a którzy przyłączyli się 
do moich życzeń”. Dalej następuje we-
zwanie wstawiennictwa aniołów, świę-
tych, swoich patronów, świętego Józe-
fa, dusz czyśćcowych, tych, którzy będą 
jego następcami. Następnie ciągnie da-
lej: „Ufam bardzo, że dobry Bóg w swo-
im nieskończonym miłosierdziu wpro-
wadzi mnie do swego świętego raju. 
[...] Właśnie świadomość niedoskonało-
ści tej miłości we mnie oraz niezliczone 
niewierności, które mam sobie do wy-
rzucenia, a które ją oziębiły w mojej du-
szy mimo łask otrzymywanych w życiu, 
każą mi lękać się długotrwałego i suro-
wego czyśćca. Uznając, że zasłużyłem 
na piekło, mogę tylko całą pełnią woli 

przyjąć doczesną karę, jaką złagodzona 
miłosierdziem Boża sprawiedliwość mi 
wymierzy. [...] To przekonanie, w celu 
upragnionego skrócenia jej okresu, każe 
mi wołać do przyjaciół [...], zapożycza-
jąc modlitwy od Kościoła: miseremini 
mei saltem vos amici mei”9.

Jak jeszcze zaznaczymy, biskup de 
Mazenod wzywa szczególnie wstawien-
nictwa Maryi, aby uzyskać Boże miło-
sierdzie. Nie jest to wcale formuła mniej 
lub bardziej ceremonialna. Jego nabo-
żeństwo do Najświętszej Panny Maryi 
jest dobrze znane. Warto zaznaczyć, że 
Błogosławiona Dziewica jawi mu się 
szczególnie jako Matka miłosierdzia. 
Książka ojca Louisa-Napoléona Bouti-
na o duchowości biskupa de Mazenoda 
słusznie to uwypukliła. Nie ma więc po-
trzeby studiować tego na nowo. Za tym-
że autorem wypada dodać jeszcze inną 
cechę związaną z miłosierdziem. Przy-
pomina ono czułość i słodycz. Otóż 
Eugeniusz lubi nazywać Maryję czułą 
i słodką Matką. Miłosierdzie Boże pozo-
staje dla nas zawsze tajemnicą. W ma-
cierzyństwie Maryi względem nas przy-
biera ono coś z czułości, która czyni nam 
je bardziej ludzkim i bliższym, a tym sa-
mym pobudza do większej ufności. Za-
łożyciel bardzo słusznie zachęcał obla-
tów w Regule, aby pielęgnowali wśród 
wiernych ufność do Maryi. On sam znaj-
dzie pociechę i nagrodę, słysząc ostatnią 
modlitwę na łożu śmierci Salve Regina, 
pozdrowienie i wezwanie Matki miło-
sierdzia, łaskawej, litościwej, słodkiej 
Panny Maryi.

Założyciel widział wielkie Boże mi-
łosierdzie okazane nie tylko jemu sa-
memu, lecz także wszystkim oblatom 
w tym, że zostali powołani do tego, aby 
żyć i umierać jako dzieci Maryi w Zgro-
madzeniu. Kilka lat przed śmiercią przy-
pominał o tym w prostym liście do jed-
nego ze swych misjonarzy na Cejlonie, 
któremu groziła śmierć: „O tak, mój dro-
gi Ojcze! To Duch Święty natchnął cię 
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tym, co mi mówisz tak prawdziwie i tak 
zgodnie z Boskim powołaniem, do któ-
rego zostałeś wezwany przez niezwykłą 
łaskę Bożego miłosierdzia. [...] Wszyscy 
bez wyjątku, którzy umarli jako człon-
kowie [Zgromadzenia...], wyznawali, że 
nie znajdują słów, aby wyrazić szczęś-
cie, jakiego doznawali z tego powodu, 
że umierają jako dzieci Maryi w Zgro-
madzeniu, do którego wezwało ich Boże 
miłosierdzie”10.

 III. „BĄDŹCIE MIŁOSIERNI, JAK 
OJCIEC WASZ NIEBIESKI JEST MI-
ŁOSIERNY”

Nie ma potrzeby zastanawiać się, czy 
święty Eugeniusz de Mazenod okazywał 
miłosierdzie innym, zarówno poszcze-
gólnym ludziom, jak i społeczności, któ-
rą ewangelizował albo za którą odpo-
wiadał. Mając tak żywą świadomość do-
znanego miłosierdzia Bożego, nie mógł 
nie odczuwać pewnego rodzaju dążenia, 
jednocześnie ludzkiego i duchowego, do 
ukazania tego miłosierdzia bliźnim. Dą-
żenie – tak, lecz także przekonanie opar-
te na zmyśle ewangelicznym i kościel-
nym. Okaże się to zwłaszcza w jego ka-
płańskiej posłudze i w praktyce duszpa-
sterskiej, jak to zobaczymy później. Nie 
można jednak pomijać jego postawy 
i sposobu postępowania wobec poszcze-
gólnych osób, zwłaszcza ludzi pocho-
dzących z niższych warstw społecznych 
oraz swoich synów i współbraci obla-
tów. Zacznijmy od niektórych zapisków 
na ten ostatni temat.

Trzeba tutaj wspomnieć o tempera-
mencie Eugeniusza. Wiadomo, że po-
trafił wybuchnąć jak burza w przypły-
wie gwałtownego oburzenia, lecz rów-
nie szybko uspokajał się i pozwalał opa-
nować się przez miłosierdzie i czułość. 
Często przytaczano takie spostrzeżenie 
biskupa Jacquesa Jeancarda: „Widzia-
łem także, jak superior generalny z przy-

gniatającą gwałtownością pozwalał wy-
buchać świętemu oburzeniu cnoty, a na-
stępnie z nie mniej żarliwą miłością oka-
zywał najmiłosierniejsze i najbardziej 
pocieszające zainteresowanie pokorą 
i skruchą”11.

Tych kilka linii dobrze ukazuje całą 
osobowość Eugeniusza. Mimo nieugię-
tego i wybuchowego charakteru łatwo 
można dostrzec u niego serce jeszcze 
bardziej skłonne do miłosierdzia. Przy-
czyniają się do tego naturalne dyspozy-
cje, których nigdy nie zagłuszał, wprost 
przeciwnie12. Sam zwraca uwagę na ich 
cechy w autoportrecie, jaki przedstawia 
kierownikowi duchowemu w czasie re-
kolekcji w październiku 1808 roku13. Po 
opisaniu siebie jako jakby wyciosane-
go z jednej bryły dodaje: „Trudno uwie-
rzyć, że mimo takiego charakteru, jaki 
nakreśliłem, moje serce jest wrażliwe 
aż do przesady”. Od dzieciństwa skła-
niał się do pomagania nędzarzom. Sta-
ra się naprawić każdą obrazę, jakiej się 
dopuścił, choćby wobec prostego słu-
żącego. Nieprawdopodobnie kocha słu-
żących, którzy są do niego prawdziwie 
przywiązani.

Oto kilka przykładów. Mniej więcej 
dwa lata przed wstąpieniem do semina-
rium Eugeniusz został mianowany dy-
rektorem więzień. Daleki od traktowa-
nia tej funkcji jako synekury, dokłada 
wszelkich starań, jak pisze do ojca, aby 
„złagodzić ich (więźniów) udręki wszel-
kimi dostępnymi nam środkami, ale 
zwłaszcza przez pociechy, które płyną 
z religii”14. W tym samym liście opowia-
da, jak przez długie godziny towarzyszył 
w czasie agonii małżonce przyjaciela ro-
dziny, podsuwając jej wszelkiego rodza-
ju modlitwy odpowiednie do przygoto-
wania jej na śmierć.

Później, jako kapłan, pisze do przy-
jaciela, którego zna od dawna, aby go 
zachęcić, w imię przyjaźni, do trwania 
lub zaangażowania się w życie napraw-
dę chrześcijańskie: w tym celu od dzie-
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sięciu lat nie przestaje codziennie (pod-
kreślenie Eugeniuszowe) błagać o miło-
sierdzie Boże dla niego15.

Widać dość dobrze, że jeśli Euge-
niusz z natury jest skłonny do pomaga-
nia lub wspierania ludzi w potrzebie, to 
powierza ich i prowadzi do Bożego mi-
łosierdzia.

Dużo bardziej jeszcze Założyciel te 
uczucia będzie wyrażał w stosunku do 
braci i swych synów oblatów. Jego mi-
łosierdzie wypływa z ogromnej wrażli-
wości i szlachetności, które przepełnia-
ły jego serce. Jest to serce ojcowskie, 
jak mówi, ale to nie wystarcza: jest to 
również serce macierzyńskie. Powtarza 
to wielokrotnie. Na przykład u kresu ży-
cia pisze: „Często mówiłem Bogu, że 
obdarzył mnie sercem matki oraz dzieć-
mi, które z tylu względów zasługują na 
moją miłość, powinien więc pozwolić 
mi ukochać je bezmiernie. To właśnie 
czynię z pełną świadomością. Wyda-
je mi się, że im bardziej kocham takie 
istoty jak Ty, mój umiłowany Synu, tym 
bardziej i lepiej kocham Boga, źródło 
i więź naszej wzajemnej miłości. Uczu-
cie to ustawicznie trwa w mej duszy, 
noszę je z sobą wszędzie, gdzie jestem, 
a z powodu nieobecności ukochanych 
osób, wylewam je przed Panem w cza-
sie wieczornego nawiedzenia, podczas 
którego jestem szczęśliwy, że się nimi 
zajmuję”16.

Można by się spodziewać po Zało-
życielu, że słowo „miłosierdzie” znaj-
dzie się w Regułach, które pisze dla 
Zgromadzenia. Szukalibyśmy go jednak 
na próżno. Jego sens kryje się oczywi-
ście pod innymi wyrażeniami. Założy-
ciel dobrze opisuje człowieka miłosier-
nego, jakim pragnie być, szkicując na-
stępujący portret superiora generalnego: 
„z cierpliwością będzie znosił braki każ-
dego; wysłucha wszystkich z dobrocią, 
karcić będzie z delikatnością, każdemu 
przy każdej okazji będzie pomagał z mi-
łością, gorliwie będzie zaradzał wszel-

kim ich potrzebom duchowym lub ma-
terialnym [...]”17. Pomijając superiorów 
i wciąż zgodnie z Regułą, zwraca się do 
wszystkich, gdy na przykład 9 paździer-
nika 1841 roku pisze do misjonarzy, któ-
rzy wyjechali do Kanady: „Bądźcie jed-
nego ducha: z cierpliwością znoście jed-
ni drugich. Unikajcie szemrania, nawet 
gdyby coś nie działo się zgodnie z wa-
szym życzeniem. Delikatnie, bez spo-
rów i goryczy udzielajcie sobie upo-
mnień, które uznacie za słuszne. Jeżeli 
nie zostaną przyjęte, trwajcie w spoko-
ju i nie unikajcie posłuszeństwa. Nie po-
zwalajcie sobie nigdy na osobiste przy-
tyki, unikajcie drażliwości, pielęgnuj-
cie prostoduszność, szczerość, prostotę, 
łagodność, a przede wszystkim miłość 
[...]”18. W tym zawiera się dużo miło-
sierdzia.

Tu wypada wspomnieć o sposobie, 
w jaki Eugeniusz obchodził się z ob-
latami, którzy w czymś zawinili. Bez 
omawiania wszystkich przypadków, po-
przez nagany lub upomnienia można do-
strzec kontrastowy charakter superiora 
generalnego; trudno mu zrozumieć lub 
znieść słabości albo miernotę, a jednak 
nie przestaje nakłaniać do przebacza-
nia i łaskawości. Gdy wydalił kogoś ze 
Zgromadzenia, wydawało mu się, że jest 
ono „przesiewane przez szatana”. Biorąc 
pod uwagę szelmostwo podwładnego, 
mówi dalej, należałoby wymierzyć spra-
wiedliwość wcześniej, lecz nie może po-
wstrzymać się od takiego usprawiedli-
wienia siebie: „Ale, mój Boże, czy po-
prawię się kiedykolwiek z tego, że wciąż 
skłaniam się do miłosierdzia, gdy mam 
nadzieję, że winny okaże skruchę!”19

W sprawie innego „odstępcy”, które-
go – jak mówi – oddał szatanowi, wy-
dalając go ze Zgromadzenia, oświad-
cza: „Zaleciłem zastosować miarę mi-
łosierdzia, ale przez niedorzeczny i ka-
rygodny upór zmusił mnie do posłuże-
nia się surowością, której nie przesta-
wał prowokować”20. A oto jeszcze jeden 



455 MIŁOSIERDZIE

wzruszający przykład. Surowy list do 
pewnego ojca w Kanadzie superior ge-
neralny kończy takim niezwykle czułym 
zaproszeniem na spotkanie z nim w Mar-
sylii: „Sam na sam ze mną, oparłszy się 
o moje ojcowskie serce, będziesz mógł 
mi powiedzieć, czy nie jestem dla Ciebie 
tym, czym powinienem być, to znaczy 
najbardziej kochającym, najżyczliwszym 
i, pozwól mi dodać, najbardziej miłosier-
nym ojcem, bo naprawdę mam Ci coś do 
wybaczenia”21.

Wobec jawnych i ciężkich występ-
ków superior generalny mógł się oka-
zać nieubłagany. I tak dowiedziaw-
szy się o skłonnościach pewnego se-
minarzysty do przyjaźni partykularnej 
(w znaczeniu pejoratywnym), nakazu-
je niezwłocznie go usunąć. Ponadto od 
całej wspólnoty domaga się serii mod-
litw wynagradzających22. Z drugiej stro-
ny, rok wcześniej gotów jest dopuścić do 
subdiakonatu scholastyka mającego do-
brą wolę, ale nie wolnego od przeciw-
wskazań; ośmiela się napisać, że „za-
wierza się miłosierdziu Boga, który – 
jak należy się spodziewać – pobłogosła-
wi nasze postanowienie, bardziej miło-
sierne niż roztropne”23.

Czy jako stary biskup nie za bardzo 
polegał na Bożym miłosierdziu? W każ-
dym razie zarówno w tej Boskiej szkole, 
jak i w szkole ludzkiego doświadczenia 
nauczył się liczyć ze słabością i ocięża-
łością ludzkiego serca. Daje to poznać 
w zdaniu napisanym do ojca Tempiera 
w 1837 roku. Ten ostatni przekazał supe-
riorowi surową ocenę jakiegoś penitenta. 
Odpowiedź: „[...] ocena [...] penitenta, 
o którym mowa, nie była ani przyjazna, 
ani miłosierna. Nie spodziewałem się tak 
twardych słów. Jeżeli zna się serce czło-
wieka, nie należy się chwalić leczeniem 
ran za pomocą podobnego środka. Zna-
jąc wrażliwość tej osoby, mogę Ojca za-
pewnić, że byłaby tym niezmiernie do-
tknięta. Dlatego spaliłem ten papierek, 
który był dla niej krzywdzący”24.

IV. MIŁOSIERDZIE W DUSZPA-
STERSTWIE

Różne teksty i postawy, które przed-
stawiliśmy, należą już do jego działal-
ności apostolskiej. Przygotowują one do 
zrozumienia szerszego przeglądu posłu-
gi misji ludowych. Tam właśnie jego mi-
łosierdzie przybierze kształt wyraźniej-
szy, bardziej żywy.

Przystępujemy do tego, nie rezygnu-
jąc z powiedzenia słowa o tym, co moż-
na by nazwać szerzej dziełami miłosier-
dzia Eugeniusza de Mazenoda. Opis 
tego podany jest u Jeana Leflona25. War-
to tu zaznaczyć, że jego dzieło pomocy 
indywidualnej i społecznej nie osiągnęło 
tych rozmiarów, do jakich od tego cza-
su doszła na szczęście obrona sprawied-
liwości i promocja godności człowieka. 
Ale i ta wizja nie pozostaje poza hory-
zontem Założyciela, gdy w Przedmowie 
do Konstytucji i Reguł wymienia etapy 
apostolskiej działalności, do której wzy-
wa oblatów: „sprawić, aby ludzie postę-
powali jako istoty rozumne, potem – jak 
chrześcijanie, a wreszcie dopomóc im 
stać się świętymi”. Konstytucje i Re-
guły z 1982 roku mieszczą się właśnie 
w tej perspektywie. Powrócimy do tego 
na końcu.

Kiedy zastanawiamy się nad miło-
sierdziem u Eugeniusza de Mazenoda, 
na myśl nasuwa się przede wszystkim 
postawa, którą przyjął i praktykował 
oraz zalecił oblatom, by zachowywali 
ją w pracy misjonarskiej. Zdecydowanie 
opowiedział się za tym, aby miłosier-
dzie przeważało nad panującym rygory-
zmem. Aby zrozumieć, co znamiennego 
było w jego postawie, trzeba go usytuo-
wać w kontekście historycznym.

Nie ma potrzeby obszernego przypo-
minania tych okoliczności. Zanik janse-
nizmu, zwłaszcza w dziedzinie moralno-
ści, w pierwszej połowie XIX wieku we 
Francji jeszcze się nie zapowiadał. Prze-
trwało wiele błędów z poprzednich wie-
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ków, zwłaszcza w tym, co dotyczyło sa-
kramentu pokuty26.

Dziś z pewną trudnością uświada-
miamy sobie moralne konsekwencje 
jansenizmu we Francji, które przetrwa-
ły aż do początków XIX wieku. Jak pi-
sze Philippe Rouillard OSB: „W XVII 
wieku we Francji zderzają się z sobą 
dwa kierunki duchowości i dwie prak-
tyki sakramentalne: podczas gdy jezu-
ici z góry podchodzą do natury ludz-
kiej z zaufaniem, janseniści są przeko-
nani, że człowiek jest zepsuty i może 
być uleczony tylko przez surową kar-
ność. Antoine Arnaud w dziele De la 
fréquante communion (Częsta komunia) 
(1645) i Nicolas Pavillon, biskup w Alet 
w Rituel latin-français (Rytuał łacińsko- 
-francuski) (l667) zachwalają moralny 
i sakramentalny rygoryzm, który będzie 
wywierać wpływ długotrwały. Ale czy 
etyka, której bronili, była jeszcze etyką 
ewangeliczną?”27

Ta postawa przeważała jeszcze w 
czasach Eugeniusza de Mazenoda. Tym-
czasem coraz bardziej szerzyła się teolo-
gia Alfonsa Liguoriego. Nie skłaniając 
się do jakiegokolwiek rozluźnienia, oka-
zywała się bardziej wyrozumiała i współ-
czująca, słowem, bardziej miłosierna. 
Ojciec de Mazenod śmiało, z pełną zna-
jomością problemu, przyjął tę teologię 
i jej duszpasterskie zastosowania. Pchnął 
go do tego szerzący się ultramontanizm, 
a więc poparcie, jakiego Stolica Apo-
stolska udzielała teologii liguoriańskiej. 
Odpowiadało to także uprzywilejowanej 
opcji ojca de Mazenoda na rzecz ubo-
gich, nie tylko biednych grzeszników 
w ogólności, lecz także ludzi mniej lub 
bardziej opuszczonych, ponieważ oni 
dotkliwiej odczuwali skutki rygoryzmu, 
sprzyjającego pewnemu elitaryzmowi. 
Jak zauważa w cytowanym powyżej ar-
tykule ojciec André Haquin, „lud chrześ-
cijański, a zwłaszcza najbiedniejsi po-
czuli się pozostawieni samym sobie 
i zdani na własną miernotę”28. Ojciec de 

Mazenod poczuje się właśnie powołany 
do tego, aby zająć się ubogimi i wydo-
być ich z miernoty religijnej. Będzie to 
robił, pozyskując ich przez miłosierną 
dobroć Odkupiciela. Tu można by prze-
czytać jego pierwszą naukę wielkopost-
ną z 1813 roku: „Ubodzy, cenna cząstka 
rodziny chrześcijańskiej, nie mogą być 
pozostawieni w niewiedzy. Nasz Boski 
Zbawiciel przywiązywał do tego tak 
wielką wagę, że sam podjął się ich na-
uczania [...]”29.

Biografowie Eugeniusza de Mazeno-
da szeroko opisują historię jego przeciw-
stawienia się jansenizmowi. Zasygnali-
zujmy niektóre fakty. Zwolenników ry-
goryzmu spotykał on jeszcze wśród włas-
nych krewnych. Wcześnie zaczął zdecy-
dowanie go unikać. Od 1806 roku sta-
nowczo przeciwstawia się wujowi, któ-
rego cnoty podziwia, lecz kategorycznie 
odrzuca jego jansenistyczne poglądy30. 
Czyta i rzetelnie studiuje jakiegoś janse-
nistycznego autora i potępia jego błędy 
w napisanym jeszcze w 1806 roku wy-
znaniu wiary31. W seminarium przykłada 
się pilnie do studium teologii moralnej. 
Chociaż, jak mówi Jean Leflon, wykła-
dy były jeszcze zabarwione rygoryzmem, 
nie skłoni się w tym kierunku32. Kilka 
lat później bowiem, zostawszy kapła-
nem i misjonarzem, napisze, że od dawna 
przykładał się szczególnie do studiowania 
teologii moralnej Alfonsa Liguoriego33. 
Z tych samych powodów powierzy ojcu 
Domenico Albiniemu wykłady z teolo-
gii moralnej w scholastykacie, następ-
nie w wyższym seminarium duchownym 
w Marsylii, a później w wyższym semi-
narium w Ajaccio34. Jeszcze w 1830 roku 
poleca jednemu ze swych seminarzystów, 
aby łagodził surowość swoich opinii, stu-
diując naukę Alfonsa Liguoriego35.

Tych kilka wzmianek wystarczy do 
wykazania, że przekonania ojca de Ma-
zenoda opierają się na zaufaniu ze wzglę-
du na przychylność, jaką Nauczycielski 
Urząd Kościoła okazywał w stosunku 
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do nauki świętego Alfonsa; przekonania 
te pogłębiły się przez rzetelne studium 
tegoż nauczania, a ostatecznie dojrzały 
w czasie głoszenia misji ludowych. Nie 
zachwieją się one pod wpływem oporu, 
z jakim się spotkają wśród kleru, a nawet 
ze strony takiego hierarchy, jak biskup 
Charles-François-Melchior de Miollis36. 
On sam jako biskup musi interweniować 
przeciw rygorystycznym tendencjom 
w sprawowaniu sakramentu pokuty37.

Rzeczywiście, w tej posłudze prze-
jawia on łaskawość, łagodność i miło-
sierdzie. Jak tłumaczy, będąc jeszcze 
młodym księdzem, „my (kaznodzie-
je) jesteśmy groźni tylko na ambonie, 
w konfesjonale zupełnie zmieniamy ję-
zyk, być może jesteśmy wtedy za bardzo 
pobłażliwi”38. Ale już kazanie powin-
no odwoływać się do serca: „Po przed-
stawieniu obowiązków przemawiajcie 
mocno do serca, nie bójcie się robić tego 
z łagodną wylewnością. Zawsze czułem 
się z tym dobrze. Nie przypominam so-
bie, żeby to kiedykolwiek budziło sprze-
ciw, gdy wypełniałem waszą świętą 
posługę”39. W każdym razie, jeżeli zaj-
dzie potrzeba wyboru, pierwszeństwo 
będzie dawane raczej posłudze spowie-
dzi niż głoszeniu kazania. Założyciel 
tłumaczy to w dosyć długim rozdzia-
le Reguł oblackich. Biada małoduszne-
mu kapłanowi, który obawiałby się spra-
wować tę posługę. Na prośby nie można 
odpowiadać wykrętami. Nie należy przy 
tym być ani zbyt pobłażliwym, ani zbyt 
surowym. Trzeba przyjmować z nie-
wyczerpaną miłością, ludzi zniechęco-
nych podnosić na duchu z życzliwością 
i miłosierdziem40.

Oczywiście, trzeba się przygotować 
przede wszystkim „przez praktykowanie 
najwznioślejszych cnót, aby stać się god-
nymi sługami Bożego miłosierdzia”41. 
Ale także przez studium. Powiedziano 
już o tym kilka słów powyżej. Dodajmy 
jeszcze, że Eugeniusz jako seminarzysta 
spisał w zeszycie staranne studium nad 

traktatem o pokucie, chcąc, jak pisze 
Jean Leflon, „zdobyć konieczne podsta-
wy do przyszłej posługi wśród małych 
i ubogich”42.

Ta posługa będzie sprawowana aż 
do narażania życia w czasie epidemii43. 
Nawet jeżeli w czasie misji jest wiel-
ki napływ penitentów, poświęci się jej 
potrzebny czas: „Ponieważ w słucha-
niu spowiedzi trzymamy się metody 
[...] świętego Wincentego à Paulo, na-
wet spowiadając bez przerwy, unikamy 
zbędnego pośpiechu”44, chociażby w nie-
których przypadkach trzeba było odpo-
wiadać na wymaganie „aż przez dwa-
dzieścia osiem godzin nieprzerwanie”45. 
Nawet w czasie zwyczajnym ojciec de 
Mazenod, choć tak wierny regularnej 
modlitwie, wyraża gotowość przerwa-
nia kontemplacji „miłosierdzia Jezusa 
Chrystusa w Jego sakramencie [..., aby 
odpowiedzieć na wezwanie i] opuścić 
natychmiast bez szemrania i bez żalu na-
szego Zbawiciela, aby wypełnić ten obo-
wiązek miłosierdzia”46.

W czasach, kiedy wymagano jesz-
cze od penitenta, aby powtarzał wielo-
krotnie spowiedź w różnych odstępach 
czasu, aby upewnić się o szczerości jego 
wytrwania, nie należy tak odkładać roz-
grzeszenia, jakby trzeba było oczeki-
wać bezgrzeszności; w przeciwnym ra-
zie ryzykuje się pogrążenie grzesznika 
w rozpaczy. Ojciec de Mazenod wyjaś-
nia sprawę w pięknym liście do pewne-
go proboszcza niezadowolonego z wy-
ników misji, ponieważ liczba komunii 
zmniejszyła się na Wielkanoc: „[...] trze-
ba pamiętać – odpowiada – że pojed-
nanie w sakramencie pokuty, tak samo 
jak usprawiedliwienie w sakramen-
cie chrztu, nie zapewnia bezgrzeszno-
ści [...]. Ustanawiając sakrament poku-
ty, tak aby mógł on być godnie przyj-
mowany przez tego samego człowieka, 
(nasz Zbawiciel) z góry uspokoił kapła-
na, który sprawuje go zgodnie z przepi-
sami, a jednocześnie wyprowadził bied-
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nego grzesznika z rozpaczy, której mu-
siałby ulec bez tego przezornego miło-
sierdzia [...]”47.

Miłosierdzie biskupa de Mazenoda 
w praktyce sakramentalnej tłumaczy się 
również innym rysem, który, choć nie 
zdarza się często, jest niemniej wymow-
ny. Eugeniusz był już wtedy biskupem. 
Wbrew przeważającemu jeszcze w jego 
czasach zwyczajowi nalega na udziela-
nie sakramentów skazanym na śmierć48. 
Mówi o swoim „szczęściu z powodu za-
pewnienia zbrodniarzowi posługi religij-
nej i z potwierdzenia przykładem nauki, 
którą głoszę”. Celebruje Mszę Świętą 
w więzieniu, a do nawróconego wino-
wajcy kieruje wzruszającą egzortę przed 
złożeniem Ciała Pańskiego w ustach 
tego biednego chrześcijanina, „który za-
lał się łzami”.

Ludzkie, a zarazem ewangeliczne 
serce Eugeniusza de Mazenoda wobec 
grzeszników znajduje najlepszy wyraz 
w liście skierowanym do ojca Eugène’a- 
-Brunona Guiguesa po pewnym incy-
dencie, który okazał się banalny (praw-
dopodobnie młodzież urządziła sobie 
zabawę z przeszkadzania w nabożeń-
stwie misyjnym). Ale odpowiedź supe-
riora bynajmniej nie jest mało ważna, 
tym bardziej że nie jest to tekst oficjal-
ny i przemyślany, lecz natychmiasto-
wa spontaniczna reakcja wypływają-
ca z ugruntowanych przekonań. Wyda-
je mi się, że warto ją przytoczyć, mimo 
że jest nieco długa. „Otrzymałem przed 
chwilą twój list z 15 bieżącego miesiąca 
i odkładam wszystko, aby na niego od-
powiedzieć. Niech Bóg Cię broni, mój 
drogi Przyjacielu, przed odmową Ko-
munii Świętej tym, którzy po zawinie-
niu przez psotę, o której mi piszesz, opa-
miętali się. Sam przyznajesz, że u nich 
był to tylko wyskok bez żadnego wro-
giego zamiaru. Och! jesteście wysła-
ni przez Boga, aby przebaczać większe 
grzechy niż ich występek, a nawet więk-
sze zgorszenia niż to, które mogli dać 

przez swą nierozwagę. Jak tylko ich po-
jednasz z Bogiem, twoim obowiązkiem 
jest dopuścić ich do Stołu Pańskiego, 
aby mogli zarazem dopełnić obowiąz-
ku wielkanocnego i zobowiązania, któ-
re zresztą ich przynaglało do Komunii 
Świętej, której przyjmowania zaniedba-
li. Obawiam się, aby twoje nastawienie 
nie skłoniło Cię do nieokazania tej mło-
dzieży dostatecznie serdecznego przy-
jęcia. Przeciwna metoda pozyskałaby 
ich serce i skłoniłaby ich do przyciąg-
nięcia do Was tych, którzy byli bardziej 
winni niż oni. A jeżeli i tamci ostatecz-
nie ustąpią, to bez wątpienia pod koniec 
misji i im również powinniście udzielić 
Komunii Świętej. Pamiętajcie, że jeste-
ście posłani do grzeszników, a nawet do 
grzeszników zatwardziałych. Trzeba być 
przygotowanym na opór ze strony sza-
tana; nie oddaje on chętnie swej zdoby-
czy. Ten opór objawia się w taki lub inny 
sposób. Jezus Chrystus pozostaje zwy-
cięzcą, Christus vincit. On żąda ofiar,
Christus imperat. On ustanawia swoje 
królestwo w duszach, Christus regnat. 
I to już wszystko, czego sobie życzymy, 
to jest owocem i nagrodą za nasze tru-
dy. Jesteśmy szafarzami Jego miłosier-
dzia; miejmy zawsze i dla wszystkich 
ojcowskie serce; szybko też zapominaj-
my zniewagi niekiedy nam wyrządzane 
przy sprawowaniu posługi, skoro dobry 
Bóg chętnie zapomina obrazy, jakich 
nieustannie doznaje. Ojciec marnotraw-
nego syna nie zadowolił się przyodzia-
niem go w szatę i nałożeniem pierście-
nia na jego palec, ale kazał zabić tucz-
ne cielę. Tak samo my powinniśmy nie 
tylko jednać grzeszników z Bogiem, ale 
ze względu na wszystko, co otrzymali 
z łaski w czasie misji i ze względu na 
rękojmię płynącą z ich zdecydowania, 
aby na nią odpowiedzieć oraz z powodu 
wysiłków, jakie musieli w tym celu pod-
jąć, dopuszczamy ich do świętej uczty, 
udzielamy im chleba życia, aby mo-
gli wkroczyć na nową drogę, którą po-
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winni iść i aby jednocześnie wypełnia-
li najważniejsze zadanie, do którego są 
przynaglani”49.

Wiadomo, że święty żywił wielkie 
nabożeństwo do Najświętszego Ser-
ca Jezusowego. Mówi o tym inny arty-
kuł. W kilku słowach omówimy związek 
między tym nabożeństwem a miłosier-
dziem u Założyciela i u kilku jego du-
chowych synów. Słusznie należałoby się 
spodziewać, że Serce Jezusa będzie uka-
zywać Eugeniuszowi głębokie korzenie 
miłości miłosiernej i że będzie dla nie-
go silnym bodźcem do tego, aby na mi-
łość odpowiedzieć miłością50. Przebieg 
miłosnej wymiany między nim a Jezu-
sem pozostaje raczej tajemnicą. Wy-
daje mi się, że bardziej uwydatnia się 
aspekt zadośćuczynienia. Miłosierdzie, 
którego doświadczył, czyni go tym bar-
dziej wrażliwym na zniewagi wyrządza-
ne Sercu Jezusowemu, dlatego odczuwa 
potrzebę zadośćuczynienia. Publiczne 
nabożeństwa, które organizuje lub któ-
rym przewodniczy, mają być aktami za-
dośćuczynienia, aby wybłagać przeba-
czenie i inne dobrodziejstwa. Rozwi-
ja to nabożeństwo w tym duchu, w ja-
kim było praktykowane w jego czasach, 
zgodnie z objawieniami otrzymanymi 
przez świętą Małgorzatę Marię i z zale-
ceniami Kościoła.

Wydaje się także, że oblaci pójdą 
w tym samym kierunku, budując bazyli-
kę na wzgórzu Montmartre i szerząc wo-
kół niej kult Serca Jezusowego. Napis 
umieszczony na frontonie bazyliki gło-
si: Sacratissimo Cordi Jesu Christi Gal-
lia poenitens et devota (Najświętszemu 
Sercu Jezusa Chrystusa Francja pokutu-
jąca i oddana). Uwzględniając niuanse, 
trzeba powiedzieć, że zadośćuczynienie 
jest prośbą o przebaczenie, a w konse-
kwencji odwołaniem się do Bożego mi-
łosierdzia.

Wypadałoby prześledzić całą histo-
rię kultu Serca Jezusowego praktyko-
wanego u i przez oblatów. W tym, co 

dotyczy Francji, ograniczę się tutaj do 
podania takich nazwisk jak Alfred Yen-
veux, Jean-Baptiste Lemius i Félix Ani-
zan, ten ostatni znany ze swych książek 
i z czasopisma „Regnabit”. Ich wpływ 
był znaczny między innymi na życie ob-
lata przybyłego z Francji do Kanady, 
ojca Victora Lelièvre’a. Niedawno wy-
dana książka ojca Marie-Louisa Paren-
ta pod tytułem Victor Lelièvre, un hom-
me branché sur le Coeur-Sacré (Victor 
Lelièvre, człowiek zjednoczony z Naj-
świętszym Sercem Jezusowym) przed-
stawia apostoła, u którego nabożeństwo 
do Najświętszego Serca Jezusowego jest 
cudownie opromienione miłosierdziem. 
Wielu oblatów czuło się bardzo zwią-
zanymi z tym niezwykłym współbra-
tem. Otóż to nadzwyczaj żywe wyczu-
cie Bożego miłosierdzia, które objawiło 
się w Najświętszym Sercu Jezusowym, 
czerpał on we Francji od swych forma-
torów oblatów.

Pozostawiając rozstrzygnięcie spra-
wy bardziej pogłębionemu studium, był-
bym skłonny sądzić, że rozwój miłosier-
dzia u świętego Eugeniusza przejawia 
się wyraźniej w jego nabożeństwie do 
Maryi. Poruszyliśmy już ten temat, mó-
wiąc o miłosierdziu, o które prosi i któ-
re otrzymuje od Boga przez Maryję. Tak 
samo wygląda sprawa w jego pracy apo-
stolskiej. Nigdy nie omieszka wzywać 
swych duchowych synów, a przez nich 
całego ludu chrześcijańskiego, do za-
wierzenia siebie Maryi. Absurdem było-
by twierdzić, że Maryja jest bardziej mi-
łosierna niż Bóg, ale jest Ona szczegól-
nym objawieniem Bożego miłosierdzia, 
objawieniem szczególnie przystosowa-
nym do ludzkiego serca, czułą i słod-
ką Matką, Matką miłosierdzia; te okre-
ślenia łatwo powracają na usta Założy-
ciela i Pasterza. Jako rodzaj oficjalnej
modlitwy przepisuje oblatom Sub tuum 
praesidium51.

Można by mnożyć gesty i teks-
ty, w których wyraża się ufne ucieka-
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nie się biskupa de Mazenoda do Matki 
miłosierdzia. Oto przykład. W czasie, 
gdy w Marsylii szaleje epidemia chole-
ry, opisuje w liście do matki, jak ta klę-
ska spowodowała „święty wzrost nabo-
żeństwa do Najświętszej Maryi Panny, 
[...] aż serce się raduje na widok tego za-
chwycającego nabożeństwa. Wydaje mi 
się niemożliwe, aby Pan nie dał się wzru-
szyć i aby Jego Boska Matka nie wybła-
gała nam miłosierdzia52”. W następnym 
liście, pisanym do innego koresponden-
ta, donosi o ustaniu klęski i dodaje: „Jest 
to wspaniała zapłata za me trudy. Wi-
dzieć tak uwielbionego Boga, tak wiele 
dusz nawróconych, a nasze miasto ura-
towane za pomocą tych wszechmocnych 
środków skierowanych do nieskończo-
nego miłosierdzia, jest piękną nagrodą 
za moje trudy”53.

Trzeba by zakończyć ten urywek o 
miłosierdziu w praktyce duszpasterskiej 
Założyciela krótką wzmianką o apo-
stolskiej działalności w miejscach piel-
grzymkowych. Wiadomo, że cieszył się 
z przyjęcia przez Zgromadzenie obsłu-
gi pielgrzymkowych miejsc poświęco-
nych Maryi. Widział w tym rodzaj sta-
łej misji i nie pomijał okazji, aby ją za-
chwalać i podkreślać, jak bardzo obja-
wia się tam Boże miłosierdzie względem 
grzeszników54. Zapamiętajmy w związ-
ku z tym następujący fragment z aktu 
wizytacyjnego, w którym chwalił ojców 
w Notre-Dame de Laus za ich gorliwość 
w posłudze słuchania spowiedzi: „Stąd 
coraz to większy napływ wiernych, któ-
rzy biegną do stóp naszej najlepszej Mat-
ki, pewni, że na stopniach ziemskiego 
tronu niebieskiej Królowej znajdą gor-
liwych kapłanów Jej Boskiego Syna, 
szczególnie zobowiązanych do jednania 
z Bogiem grzeszników, dla których ta 
Matka miłosierdzia przez potężne wsta-
wiennictwo błaga o przebaczenie i po-
kój. Stąd tyle nawróceń”55.

Nie ma potrzeby rozwodzić się nad 
tym, że prawie wszędzie w świecie ob-

laci nadal sprawowali tę posługę miło-
sierdzia. Wystarczy wymienić tylko jed-
no z tych miejsc, sanktuarium w Notre- 
-Dame du Cap w Quebecu, gdzie często 
powtarzają się takie same doznania mi-
łosierdzia.

Tekst z ostatnich lat życia Założycie-
la w sposób zwięzły, lecz uderzający uka-
zuje, jak stary biskup w tym samym ak-
cie zawierzenia łączy prośbę skierowa-
ną do Serca Jezusowego i do Serca Ma-
ryi, oczekując od ich miłosierdzia łask 
i pomocy. Tekst ten został zaczerpnięty 
z przemówienia wygłoszonego 23 wrześ-
nia 1850 roku na końcowej sesji synodu 
prowincjonalnego w Aix: „Tych dobro-
dziejstw (upragnionych przez synod) mo-
żemy oczekiwać przede wszystkim od tak 
miłosiernego Serca Jezusowego, prosząc 
o nie również macierzyńskie miłosier-
dzie Serca Maryi, tak ściśle zjednoczone-
go z Sercem Jej Syna, a przez które, jak 
przez cudowny kanał, ludzie otrzymują 
Boże łaski. Ach! To macierzyńskie Serce, 
w którym nasze oczy na tym łez padole 
widzą naszą nadzieję, skłoni się ku nam 
tym bardziej, im więcej jego chwały bę-
dzie w naszych pracach”56.

 V. MIŁOSIERNE OBLICZE ZAŁO-
ŻYCIELA

Tak jak każdy człowiek, a nawet bar-
dziej, postać biskupa de Mazenoda skła-
da się z kontrastów. Jean Leflon, po-
dobnie jak wielu innych, nie omieszkał 
tego podkreślić57. Dla kogoś, kto pragnie 
utrzymać w sobie wewnętrzną jedność 
bez poświęcania żadnego dobra, naj-
ważniejsze jest zharmonizowanie tych 
przeciwieństw, przezwyciężenie ich po-
przez zachowanie równowagi na wyż-
szym szczeblu. Jak zatem będzie wyglą-
dać pogodzenie surowości i łagodności 
u świętego Eugeniusza?

Rysując jego pełny portret, Leflon
wydaje taki sąd o posłudze biskupa Mar-
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sylii: „W sposobie bycia [...] będzie się 
mniej wzorował na świętym Franciszku 
Salezym niż na świętym Karolu (Boro-
meuszu). Charakter tego drugiego był 
mu bliższy niż charakter biskupa Gene-
wy, tak miłego i tak uśmiechniętego na-
wet wówczas, gdy chodziło o najsurow-
sze wymagania”58. Pamiętajmy, że cho-
dzi o zarządzanie diecezją marsylijską, 
a w tym i o sposób bycia, a nie o rze-
czowość podejmowanych przez bisku-
pa decyzji. Ten sam biograf przyznaje w 
innym miejscu, że „jego duszpasterskie 
doświadczenie [...] skłaniało (Eugeniu-
sza) do pewnego »pesymizmu«, który 
być może przyczyniał się do tego, że był 
on mniej rygorystyczny niż współcześ-
ni mu spowiednicy, dlatego aby nie znie-
chęcać ludzi o słabej woli”59.

Święty Eugeniusz przeszedł pew-
ną ewolucję. Leflon widzi jej odbicie
w trzech jego portretach, tak różnych 
jak data ich powstania. Pierwszy „zdra-
dza zdecydowanie młodego misjonarza 
oddanego dziełu odrodzenia społeczeń-
stwa, którym wstrząsnęła rewolucja”. 
„Pewność siebie przemawia z (drugie-
go) obrazu, przedstawiającego nowe-
go biskupa; [...] zachowuje tę samą nie-
ugiętość i w niczym nie przybiera łaska-
wości. Zupełnie inne jest zdjęcie starca 
nacechowanego doświadczeniami, któ-
ry robi wrażenie zadyszanego i boleśnie 
znużonego. Moc pozostaje, ale odgaduje 
się ją bez złudzeń co do ludzkich możli-
wości, a przy tym jest ona nacechowa-
na łagodnością i spokojem; w głębokich 
i w na wpół otwartych oczach żarliwy 
niegdyś płomień stał się światłem”60.

Chociaż nie użyto tu tego słowa, to 
czy w tym spojrzeniu, mocy i świetle nie 
przejawia się miłosierdzie? W ten spo-
sób skłonności, początkowo zbyt prze-
ciwstawne, ostatecznie zlewają się w coś 
bardziej wzniosłego i bardziej prostego, 
a także w coś bliższego tajemnicy mi-
łosierdzia Ojca, w którym to miłosier-
dziu Boskie doskonałości utożsamiają 

się z dziełem w naszym świecie. „Dzie-
ło sprawiedliwości w Bogu zakłada za-
wsze dzieło miłosierdzia i na nim się 
opiera”61. „Bądźcie doskonali, to znaczy 
miłosierni, jak Ojciec wasz niebieski jest 
miłosierny” (Mt 5, 48; Łk 6, 56).

 VI. NOWE PERSPEKTYWY

To teologiczne omówienie przy-
gotowuje nas do lektury dwóch obla-
ckich tekstów, nad którymi warto się 
zatrzymać. Chodzi o okólnik ojca Léo-
na Deschâtelets’go z datą uroczysto-
ści Wniebowzięcia 1951 roku i zatytu-
łowanego: Nasze powołanie i nasze ży-
cie w ścisłym zjednoczeniu z Maryją 
Niepokalaną62. Dokument ten, bardzo 
różniący się opracowaniem od pism Za-
łożyciela, wydany przez jednego z jego 
następców, stawia wspólne powołanie 
Maryi Niepokalanej i oblata w centrum 
tajemnicy miłosierdzia Bożego.

Zamysł tego okólnika opiera się na 
tym, co jest najgłębsze i najpiękniejsze 
w planie zbawczego miłosierdzia: nie 
chodzi tylko o to, aby ludzkość z nie-
go korzystała, ale o to, że jest ona po-
wołana do aktywnej z nim współpra-
cy  przez zawsze większe miłosierdzie. 
Otóż w tym porządku współpracy Ma-
ryja jest zdecydowanie pierwsza: sama 
będąc odkupiona w sposób najdosko-
nalszy, jest najściślej zjednoczona z ca-
łym dziełem tegoż odkupienia w całej 
jego rozciągłości, od ofiary na Kalwa-
rii aż po osiągnięcie świętości przez 
wszystkich członków Chrystusa. Jest 
to Jej rola matki. Niepokalana z mocy 
najwyższego miłosierdzia zbawczego, 
Maryja mocą tego samego zamysłu jest 
uniwersalną Matką miłosierdzia. Im 
bardziej więc powołanie wzywa kogoś 
do współpracy w wypełnieniu tego za-
mysłu, tym bardziej powinno ono po-
zostawać i być sprawowane w zależno-
ści od Maryi Niepokalanej. Jakże więc 
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intymna jest komunia, którą tajemni-
ca Bożego miłosierdzia tworzy między 
misjonarzem oblatem a Tą, którą Zało-
życiel lubił nazywać Matką miłosier-
dzia!

Obraz Maryi Dziewicy kieruje naszą 
uwagę na inny tekst, nad którym należy 
się zatrzymać. Idzie o tekst Konstytucji 
i Reguł z 1982 roku. Jedyny fragment, 
w którym słowo „miłosierdzie” zosta-
ło użyte, służy do określenia Maryi jako 
Matki miłosierdzia (K 10). Będzie o tym 
mowa w innym artykule tego słownika. 
Ale tutaj wypada zauważyć, że wzmian-
ka o Maryi w tym miejscu Konstytucji 
bardziej uwypukla artykuły, o których 
chcemy mówić: K 9 i 10 oraz R 7-10. 
Choć nie użyto w nich tego słowa, mi-
łosierdzie jest natchnieniem i wpływa na 
ten aspekt apostolskiego przedsięwzię-
cia oblatów. Znajdują się tam nowe per-
spektywy.

Tu znów bardziej niż kiedykolwiek 
miłosierdzie pochyla się z pomocą nad 
nędzą, lecz w nowy sposób oraz w głęb-
szym i szerszym zakresie. Miłosierdzie 
idzie dalej niż współczucie wobec cier-
piących, dalej niż dobroczynność wzglę-
dem potrzebujących, dalej nawet niż zro-
zumienie i łaskawość wobec tych, którzy 
błądzą, chociaż zawiera w sobie te przy-
mioty. Bliskie jest temu, co Pismo Świę-
te po grecku nazywa „chrestos”, a co 
można by przetłumaczyć przez „wspa-
niałomyślność”. Jest to Boski sposób nie 
tylko pomagania z wysoka lub z daleka 
nieszczęśliwemu stworzeniu, lecz zbli-
żania się do niego. Najwyższy osobiście 
zbliża się do swego stworzenia. Nie tyl-
ko bezinteresownie obdarza nas wolnoś-
cią i daje wstęp do swego Królestwa. Po-
syła swego Syna, aby przyjął nasze cia-
ło i zamieszkał wśród nas, a Ten utożsa-
mia się i zawiera w sobie całą ludzkość. 
W Nim, przez Niego i z Nim cała ludz-
kość rehabilituje się i powraca do Ojca. 
Dzięki tej bliskości wszyscy razem i każ-
dy z osobna jest wezwany do współpra-

cy w Jego zbawczym dziele, aby dopro-
wadzić je do końca. W tym przejawia 
się Boże miłosierdzie. Dla nas bardziej 
zaszczytny, a zatem wyrazem większe-
go miłosierdzia ze strony Boga jest fakt, 
że przez jednego z nas pozwala nam być 
współpracownikami w Bożych darach.

Rozważania te pozwalają przewi-
dzieć doniosłość interesujących nas ar-
tykułów bez ich analizowania63. Roz-
poczynają się one właśnie od tego pro-
stego, lecz brzemiennego w znaczenie 
wyrażenia: „Będąc bardzo blisko ludzi, 
wśród których pracują”. Kilka rysów 
podkreśla następnie konsekwencje: cią-
głe zwracanie uwagi na ich aspiracje i na 
wartości, które w sobie noszą; odwaga 
w przedstawianiu wymagań Ewangelii 
i w otwieraniu nowych dróg dla orędzia 
zbawienia; pokora w obliczu swych sła-
bości i ufność w moc Bożą; doprowa-
dzanie wszystkich ludzi, a szczególnie 
ubogich do pełnego poznania ich ludz-
kiej godności i ich Boskiego synostwa. 
Konstytucja 9 i Reguły 9 i 10 idą jesz-
cze dalej.

Jako członkowie Kościoła prorocze-
go powinni być świadkami sprawiedli-
wości i świętości Boga; wieścić wyzwa-
lającą obecność Chrystusa i świat nowy; 
słyszeć i przyczyniać się do tego, by inni 
posłyszeli krzyk ludzi bez głosu, ich wo-
łanie do Boga, który władców strąca 
z tronu, a wywyższa pokornych (nawią-
zanie do Magnificat); umieć uczyć się od
ubogich nowych sposobów życia Ewan-
gelią; pozwolić ubogacić się ich kulturą 
i tradycjami religijnymi. Wreszcie, i co 
więcej, odpowiednio do osobistego po-
wołania, utożsamić się z ubogimi aż do 
dzielenia ich życia i zaangażowań albo 
być obecnymi tam, gdzie się podejmuje 
decyzje dotyczące ubogich.

Wszystkie te dyspozycje nie pozo-
staną bez wpływu na praktykowanie 
ślubów i na życie wewnętrzne. Ta prze-
wodnia nić przewija się przez cały tekst 
Konstytucji i Reguł. Zasygnalizujmy 
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kilka jej bardziej widocznych przeja-
wów. Będąc „całkowitym darem z siebie 
składanym Bogu i ludziom wraz z boga-
ctwem uczucia i żywotnymi siłami na-
szego jestestwa, (celibat konsekrowany) 
pozwala nam iść tam, gdzie pojawiają 
się najbardziej naglące potrzeby i dawać 
wspólne świadectwo o miłości Ojca do 
nas i o naszej wiernej miłości do Niego” 
(K 16). Ślub ubóstwa „nas pobudza, aby-
śmy żyli w ściślejszej łączności z Chry-
stusem i z ubogimi. (Gdy) czujemy się 
[...] bezsilni i bezradni, wtedy właśnie 
możemy wiele nauczyć się od ubogich, 
a zwłaszcza cierpliwości, nadziei i soli-
darności” (K 20). „Posłuszeństwo czy-
ni nas sługami wszystkich. Przez nie 
przeciwstawiamy się duchowi panowa-
nia i chcemy świadczyć o tym świecie 
nowym, w którym ludzie uświadamiają 
sobie swoją ścisłą współzależność” (K 
25). Oblaci „[...] szukają obecności Pana 
zarówno w sercach ludzi i w wydarze-
niach codziennego życia, jak w Słowie 
Bożym, w modlitwie i w sakramentach” 
(K 31). Natomiast „niesiemy przed Nie-
go codzienny ciężar naszej troski o ludzi, 
do których jesteśmy posłani” (K 32).

Z tego, co powiedziano, dość jas-
no wynika, że w Konstytucjach i Regu-
łach wielki nurt miłosierdzia streszcza 
się w tym już cytowanym wyrażeniu 
konstytucji 8: „będąc bardzo blisko lu-
dzi, wśród których pracują”. Jego kon-
kretne formy będą wciąż podlegały od-
nowie, lecz zawsze będą wypływać z 
pierwotnego źródła, którym jest miło-
sierna wspaniałomyślność Ojca. Obja-
wiła się ona w tym, że posłał nam On 
swojego Syna, aby był blisko nas i aby 
stał się naszą drogą do Niego. Naśladu-
jąc Boga i idąc za Chrystusem, powin-
niśmy być ożywiani tym samym miło-
sierdziem (Ef 4, 52-5, 2). „Czyńcie do-
brze [...], a wasza nagroda będzie wiel-
ka, i będziecie synami Najwyższego, 
ponieważ On jest dobry (chrestos) dla 
niewdzięcznych i złych. Bądźcie miło-

sierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” 
(Łk 6, 35-36).

JACQUES GERVAIS 
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 I. MIŁOŚĆ W DOŚWIADCZENIU 
ZAŁOŻYCIELA

O miłości w życiu Eugeniusza de 
Mazenoda nie można mówić jedynie 
w kategoriach oceny moralnej lub cnoty. 
Miłość w jego życiu to coś daleko wię-
cej niż zwykłe postępowanie moralne. 
To nie cnota, ale Osoba – to sam Bóg.

 1. DROGA KU PEŁNEJ ODPOWIEDZI 
NA MIŁOŚĆ

Nie będziemy tutaj zajmować się 
moralnym wysiłkiem podjętym przez 
Eugeniusza ani drogą, jaką przebył, by 
nabyć tę cnotę. Zobaczymy raczej dro-
gę, jaką Bóg, Miłość sama, postępował, 
aby wejść stopniowo, z każdym dniem 
coraz bardziej radykalnie, w życie Eu-
geniusza, by zawładnąć jego sercem i je 
rozpalić.

 a. „Stworzony jedynie po to, by ko-
chać”

Eugeniusz nie był świętym od 
urodzenia1. Zastanawiając się jednak 
nad swoim życiem, odkryje, że Bóg był 
w nim obecny w sposób czynny od sa-
mego początku. Eugeniusz lubi pod-
kreślać, że Bóg darmowo ukształtował 
w nim pewne postawy, które zdetermino-
wały jego sposób bycia: „Trudno wprost 
uwierzyć, jak – mimo mego charakteru, 
który przed chwilą opisałem – moje ser-
ce jest wrażliwe. Aż do przesady. Przyta-

czanie wszystkich rysów mego dzieciń-
stwa, o których mi opowiadano i które 
są naprawdę zaskakujące, byłoby zbyt 
długie. Było dla mnie czymś normalnym 
oddać ubogim swój posiłek, aby zaspo-
koić ich głód – nawet wówczas, gdy sam 
byłem głodny. Nosiłem drewno tym, 
którzy skarżyli się, że cierpią z zimna, 
a nie mają pieniędzy na opał. Któregoś 
dnia pozbyłem się nawet swego ubra-
nia, aby nim przyodziać ubogiego. Czy-
niłem tysiące podobnych rzeczy. Gdy 
kogoś obraziłem, choćby to był ktoś ze 
służących, nie miałem spokoju, dopóki 
nie naprawiłem swego błędu przez jakiś 
upominek, przyjaźń czy nawet pieszczo-
tę tych, którzy mieli powód, żeby się na 
mnie skarżyć. Moje serce nie zmieniło 
się z wiekiem”2. Jak widzimy, Eugeniusz 
został „stworzony przez Boga z duszą 
wrażliwą, z sercem czułym, kochającym 
i wspaniałomyślnym”3. Równocześnie, 
odkąd tylko pamięta, odczuwa w ser-
cu nadzwyczajny pociąg do Boga, któ-
ry ogarnia całe jego życie: „Powiedział-
bym, że Bóg złożył we mnie prawie ro-
dzaj instynktu miłości do Niego. Mój 
rozum nie był jeszcze rozwinięty, a już 
lubiłem trwać w Jego obecności, wzno-
sić ku Niemu słabe ręce i słuchać w mil-
czeniu Jego słowa, tak jakbym je rozu-
miał. Choć z natury byłem żywy i nie-
sforny, wystarczyło mnie zaprowadzić 
przed ołtarz, aby doprowadzić mnie do 
łagodności i najdoskonalszego spokoju, 
tak bardzo byłem zachwycony doskona-
łością Boga, instynktownie – jak powie-

MIŁOŚĆ

SPIS TREŚCI: I. Miłość w doświadczeniu Założyciela: 1. Droga ku pełnej odpowie-
dzi na miłość: a. „Stworzony jedynie po to, by kochać”, b. „Dalszy ciąg stworze-
nia”; 2. Eugeniusz odpowiada na miłość: a. Odpowiedź serca, b. Odpowiedź życia. 
II. Miłość, rys charakterystyczny rodziny oblackiej: 1. Miłość braterska w centrum 
naszego charyzmatu; 2. Miłość i jedność w Zgromadzeniu. III. Superiorowie gene-
ralni. IV. Pedagogia miłości: 1. Cechy charakterystyczne miłości; 2. Świadectwo dla 
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działem – bo w tym wieku nie mogłem 
jej przecież znać”4.

Kontekst wskazuje, że ta miłość, do 
której Eugeniusz czuje się stworzony, 
nie ogranicza się do uczuć, lecz zakła-
da całkowite poświęcenie się na służbę 
Bogu: „Chciał On dać naturze kapłana. 
Chciał stworzyć istotę, która by z Nim 
utrzymywała kontakt [...], która mogła-
by Go kochać. Tą istotą, powiedziałem 
sobie, tym kimś jestem ja. Moja dusza 
jest emanacją boskości, do której dąży 
w naturalny sposób i która nie znajdzie 
spokoju poza nią. Jest ona stworzona 
jedynie po to, by kochać Boga. A moje 
ciało też zostało stworzone tylko po to, 
aby służyć, aby oddawać Bogu chwałę 
i cześć”5. Można powiedzieć: oto Euge-
niusz taki, jaki wyszedł z rąk Stwórcy. 
Wszystkie te przymioty zostały mu po-
wierzone za darmo, jak talent (Mt 25, 
15), aby owocowały w czasie życia.

 b. „Dalszy ciąg stworzenia”

Eugeniusz ma 9 lat, gdy rozpoczyna 
się jego 11-letni okres emigracji. Okres 
ten uważa on za kontynuację stwórczego 
działania Boga: „W ten sposób przebieg-
łem w myśli różne sytuacje, w jakich 
Pan mnie postawił [...]. Uważałem te 
łaski za dalszy ciąg stworzenia. To tak, 
jakby Bóg ukształtowawszy mnie, bio-
rąc mnie za rękę, ustawiał mnie w ten 
sposób po kolei, mówiąc mi: stworzy-
łem ciebie, abyś mnie kochał, abyś mi 
służył [...]. Robię jeszcze więcej. Ciebie, 
słabe stworzenie, jakim jesteś, umiesz-
czam tu i tam, abyś łatwiej doszedł do 
tego celu [...]”6.

Spróbujmy przypatrzeć się wyda-
rzeniom i osobom, którymi posłużyła 
się stwarzająca ręka Boga, by kontynu-
ować swe dzieło w Eugeniuszu. Według 
świadectw pobyt w Turynie jest dla nie-
go niewątpliwie szczególnym czasem 
nawiązania bardzo osobistej zażyłości 
z Chrystusem obecnym w Eucharystii7. 

Eugeniusz był tam oddalony od rodzi-
ców, w obcym kraju, zmuszony do ko-
munikowania się i uczenia w obcym ję-
zyku. Bóg był jego jedynym przyjacie-
lem. Nauczył się zatem, że sam Bóg wy-
starczy i dobrze zrozumiał tę lekcję8. 
W Kolegium Nobilium wstaje „codzien-
nie godzinę wcześniej niż inni ucznio-
wie”, aby samotnie modlić się w swo-
im pokoju9. W Wenecji ksiądz Barto-
lo Zinelli10 wprowadził go w świat du-
chowości odpowiedniej dla jego wieku 
i temperamentu. Proponuje mu postawę 
pełną serdeczności, co pozwoliło mu an-
gażować w życie wewnętrzne całą swo-
ją osobowość. Uczy go kochać Boga mi-
łością prawdziwą, żywą, czułą, zdolną 
do wyrażania się również w zewnętrz-
nych znakach11. Eugeniusz jest wolny od 
sentymentalizmu, ale również od janse-
nizmu i od rygoryzmu moralnego. Dużo 
czasu spędza na lekturze i studiowaniu 
pewnych wybranych zagadnień. W kon-
sekwencji nie tylko zna swoją wiarę, 
ale wyznaje ją z dumą i jest gotowy jej 
bronić12. Z drugiej strony, wiara nie jest 
dla niego jedynie sprawą serca czy prze-
konań, lecz bardzo osobistą relacją z Bo-
giem.

Do tej pory Eugeniusz miał możli-
wość, by zapoznać się z tajemnicą Boga. 
Teraz musi pogodzić swoje życie we-
wnętrzne z codziennym życiem towa-
rzyskim. Przybywa do Palermo. Do-
tychczas musiał żyć, „nie spotykając 
nigdy ani jednego dziecka i nie znając 
żadnej rozrywki choćby w najmniej-
szym stopniu świeckiej”13. Bez przesa-
dy można uważać jego pobyt w Paler-
mo za opatrznościowy. Jeśli potraktuje 
się poważnie wyznanie Eugeniusza, że 
„od dwunastego do szesnastego roku ży-
cia niechęć do kobiet zawierała w sobie 
coś z dzikości”14, że nie chciał „podawać 
ręki paniom, z wyjątkiem starych”15, to 
trzeba przyznać, że pobyt w Palermo 
istotnie uzupełnił jego osobową forma-
cję. W tej drodze Eugeniusz nie jest sam. 
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Bóg, „który zawsze czuwał nad [nim] od 
[jego] wczesnego dzieciństwa, teraz ot-
worzył przed nim drzwi domu rodziny 
Canizzaro. Książę i księżna przyjmują 
go – oboje – „z wielką miłością”16. Prze-
de wszystkim jego spotkanie z księżną 
Canizzaro okazało się opatrznościowe. 
Ta około 40-letnia kobieta, szczęśliwa 
małżonka i matka trójki dzieci, traktuje 
Eugeniusza jak własnego „syna”, a on 
nazywa ją swoją „drugą matką”. „Ko-
cha” ją; darzy dużą czułością17 i uczy się 
okazywać swoje uczucia poprzez małe 
znaki, pamiętając na przykład, aby jej 
ofiarować „bukiet kwiatów”18.

Ze swojej strony księżna Canizza-
ro czuje się odpowiedzialna za osobową 
i duchową formację Eugeniusza. Zabiera 
go z sobą do teatru i na spacery. W nie-
które wieczory czyta z nim, na przykład, 
„tragedie Racine’a”19. Równocześnie dzie-
li się „często” z Eugeniuszem swoją wia-
rą i udziela mu rad20. Ojciec Eugeniusza 
nazywa księżnę „matką ubogich i strapio-
nych”, która „nie zatrzymując niczego dla 
siebie”, dokonuje „ogromnych dzieł mi-
łosierdzia”. Eugeniusz staje się „powier-
nikiem wszystkich jej zamiarów, współ-
pracownikiem i  dystrybutorem wszyst-
kich jej dobrych dzieł”21. Równocześnie 
uczestniczy w życiu towarzyskim. Księż-
na przedstawiła go swojej siostrze, księż-
nej Ventimiglia, której córka, „piękna jak 
anioł”, zalicza go do „najdroższych przy-
jaciół”, a (on) „kocha ją z całą czułością 
brata”22. Eugeniusz jednak nie zachowuje 
się jak narwaniec. Według jego własnych 
słów odczuwa „ustawicznie [...] coś w ro-
dzaju odrazy do wszelkiego rodzaju roz-
proszenia” i „(potępia je) z niesmakiem 
u innych”. „(Wzdycha) do całkiem innej 
radości”23. Wydaje się, że opuszczając 
Palermo, Eugeniusz zapamiętał lekcję. 
Ukazuje się jako osoba dojrzała, otwarta 
na Boga, ale także na świat. W człowieku 
widzi „najpiękniejsze dzieło Stwórcy”24. 
Nie wstydzi się płakać25 ani kochać czule26 
albo tego, że jest słabym27 lub że ma „nie-

co drżącą” rękę28. Potrafi śmiać się sam 
z siebie. „Rozsmakowuje się w muzyce” 
i jest zachwycony „wspaniałymi kawał-
kami Paisiellego, Cimarosy, Guglielmie-
go itd.”29 Interesują go książki z historii 
i literatury, ale zna również Entretiens 
avec Jésus Christ dans le très saint sac-
rement de l’autel (Rozmowy z Jezusem 
Chrystusem [obecnym] w Najświętszym 
Sakramencie ołtarza)30 i potrzebuje „ksią-
żeczki do nabożeństwa, która należała do 
(jego) matki”31.

Dnia 24 października 1802 roku Eu-
geniusz powraca do Francji, gdzie żyje 
między rozrywką a melancholią. W kar-
nawale 1803 roku tańczy i chodzi na 
koncerty. Ojcu opisuje, jak się bawi32. 
W jego sercu jednak nie ma pokoju. Staje 
się coraz bardziej sarkastyczny, a czasa-
mi nawet agresywny i cyniczny33. „Czę-
sto” wychodzi na „samotne spacery”34. 
„Niekiedy przez trzy tygodnie” pozo-
staje „smutny” i nikogo nie odwiedza35. 
Począwszy od 1804 roku, pośród tych 
koncertów, pikników i wodewilów co-
raz częściej znajduje czas, by wstą-
pić do kościoła. Dokumenty świadczą, 
że w tym okresie dokonuje się w jego 
wnętrzu bardzo interesująca przemiana. 
W maju 1804 roku notuje: „Gdy wcho-
dzę do kościoła, aby u stóp Wiekuiste-
go złożyć moje pokorne prośby, wów-
czas myśl, że jestem członkiem tej wiel-
kiej rodziny, której sam Bóg jest Głową, 
myśl, że – aby tak powiedzieć – w tym 
momencie jestem reprezentantem moich 
braci, że mówię w ich imieniu i w ich 
sprawie, zdaje się dawać mej duszy ja-
kiś wzlot, jakieś uniesienie, które trud-
no wyrazić. Czuję, że misja, jaką wypeł-
niam, jest godna mego pochodzenia”36.

Tego rodzaju tekst ukazuje bez wąt-
pienia wielką dojrzałość duchową. Poza 
tym jest siedemnaście stron „Uwag na 
temat książki Geniusz Chrześcijaństwa, 
napisanej przez Chateaubrianda (Remar-
ques sur le Génie du Christianisme de 
Monsieur de Chateaubriand). Notatki te 
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pochodzą ze stycznia 1805 roku. Czyta-
jąc je, „można dostrzec dojrzały osąd Eu-
geniusza, a przede wszystkim zdziwić się 
jego zainteresowaniem oraz znajomoś-
cią chrześcijaństwa oraz apologetyki”37 
i patrystyki. Widać, że wiara nie jest dla 
niego kwestią poezji, emocji, humani-
zmu czy promocji wolności, lecz „istot-
ną sprawą życia wiecznego”38. Euge-
niusz ma również jasną świadomość 
wzniosłości przepowiadania Słowa Bo-
żego, powołania kapłańskiego oraz cen-
tralnego miejsca, jakie w przekazywaniu 
Ewangelii zajmuje krzyż39. Ostatecz-
nie w ostatnich miesiącach 1805 bądź 
na początku 1806 roku Eugeniusz an-
gażuje się w apostolat. Idzie „od podda-
sza do poddasza”, do ubogich i chorych. 
Jeśli trzeba, to ściele łóżka chorych, za-
miata ich zakątki, opatruje rany, w od-
powiednim momencie wzywa kapłana 
i zamyka oczy „tym, których pielęgno-
wał aż do ostatniego tchnienia”. „Wiele 
razy w tygodniu” udaje się do szpitala, 
mówiąc, że idzie „uczcić i usłużyć Je-
zusowi Chrystusowi w Jego cierpiących 
członkach”40. Dnia 30 grudnia 1806 roku 
mer Aix-en-Provence proponuje mu, by 
został administratorem więzień. Euge-
niusz ofertę przyjmuje; notuje następnie 
takie rozważanie: „Nie potrafię powie-
dzieć, ile takie serce jak moje kosztuje 
życie – żeby się tak wyrazić – wśród ca-
łej nędzy i wszelkiego rodzaju cierpień, 
a zwłaszcza gdy myślę o zatwardziałości 
i uporze w złem”41.

 2. EUGENIUSZ ODPOWIADA NA MIŁOŚĆ

Widzieliśmy, jak „wielokrotnie i na 
różne sposoby” (Hbr 1, 1) przez oso-
by i wydarzenia Bóg stawał na drodze 
Eugeniusza. Doszliśmy w ten sposób 
do roku 1807. Bezstronna analiza jego 
pism pokazuje, że jest to przełomowy 
moment na drodze jego duchowego roz-
woju. Wówczas, nawet jeśli nie wiado-
mo, jak to się wszystko dokładnie stało, 

Bóg do niego „przemówił przez Syna” 
(Hbr 1, 2), kreśląc przed jego oczami 
„obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowane-
go” (Ga 3, 1). Można by powiedzieć, że 
ten Wielki Piątek to dzień zwycięstwa, 
jakie Bóg odniósł w życiu Eugeniusza. 
Bóg, który od dawna szedł za nim bez 
przerwy, wreszcie go zdobył i rozkochał 
w sobie. Eugeniusz nie mógł się oprzeć 
miłości Boga objawionej w Chrystusie 
ukrzyżowanym, ogołoconym i bezsil-
nym, lecz pociągającym w niewypowie-
dziany sposób poprzez niezmordowane 
poszukiwanie grzeszników, jakie prowa-
dzi z nadzwyczajną delikatnością. Euge-
niusz poczuł się zobowiązany do dania 
odpowiedzi. Najpierw zaczęło odpowia-
dać jego serce.

 a. Odpowiedź serca

Na początku odpowiedzią jest mil-
czenie i łzy, które płyną z serca42. Potem 
przychodzi zadziwienie. Eugeniusz ma 
świadomość, że słowa nie potrafią wy-
powiedzieć tego, czego „ta bezkresna, 
ta niepojęta dobroć Boga” pozwoliła mu 
doświadczyć43. Jednak równocześnie 
czuje nieodpartą potrzebę, by to opo-
wiadać. Pierwszą rzeczą, która go dzi-
wi, jest rozrzutność, z jaką Bóg obsypu-
je go „bez miary” dobrodziejstwami44. 
Jego zdziwienie rośnie, gdy odkrywa, 
że Bóg czyni to całkowicie bezintere-
sownie. Całkiem zadziwiony, wykrzy-
kuje: „On mnie znosił, On zdawał się 
nie dostrzegać okrutnych zniewag, któ-
re bez przerwy Mu wyrządzałem. Za-
wsze ten sam, otwierał przede mną 
swoje zakochane serce. [...] Ileż czasu 
trwała ta cudowna scena miłości z jed-
nej strony a barbarzyństwa i szaleństwa 
z drugiej?”45 Eugeniusz uświadamia so-
bie, że Bóg mimo swego „najwyższe-
go majestatu”46 nie zważa na zniewagi; 
mimo że jest wszechmogący, nie chce 
postępować z nim „jak pan, choć móg-
łby tak robić”47, lecz okazuje się „czu-
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łym i najmilszym ojcem”, który wal-
czy o jego szczęście. Dlatego zadziwie-
nie Eugeniusza wychodzi poza intelekt 
i ogarnia całą jego istotę, stając się ad-
oracją: [...] glorificabo animam tuam in
aeternum quia misericordia tua magna 
est super me (na wieki sławić będę twoje 
imię, bo wielkie jest twoje miłosierdzie 
nade mną)48.

W życiu Eugeniusza adoracja nie jest 
„pobożną praktyką”; całe jego życie jest 
wypełnione zachwytem i zadziwieniem. 
Jak zakochani szuka on imienia, które 
byłoby najbardziej godne tego, aby nim 
nazywać Boga. Nazywa Go: „Mistrz 
wspaniały, bogaty, wspaniałomyślny”. 
Woła do Niego: „O mój Zbawicielu, 
mój Ojcze, moja Miłości!”, „mój dobry 
Jezu”. Nigdy jednak nie jest zadowolony 
ze swych poszukiwań, woli „podziwiać 
Jego dobroć”49. Adoracja staje się zatem 
w jego życiu „szczęśliwą koniecznoś-
cią myślenia jedynie o Boskim Zbawi-
cielu, służenia Mu z większą żarliwoś-
cią i kochania Go bez przerwy”50. Euge-
niusz nie mówi wiele o swych przeży-
ciach, ale lubi trwać w milczeniu przed 
Najświętszym Sakramentem, „wzruszo-
ny i przeniknięty miłością”. Jego adora-
cja to milcząca obecność zakochanych 
obok siebie. Z wielką zażyłością „otwie-
ra swoje serce w łonie tego, który (go) 
kocha”, cieszy się „ze spędzenia kilku 
chwil w Jego towarzystwie”51 i dziwi się 
„nadmiarem Jego czułości”52.

Jeszcze inne uczucie „przenika” ser-
ce Eugeniusza – wdzięczność tego, któ-
ry czuje, że mu przebaczono i że jest 
kochany mimo swoich win. Okazanie 
wdzięczności, staje się stopniowo jedną 
z największych trosk Eugeniusza. Wy-
daje się, że Bóg specjalnie posłużył się 
tym uczuciem, by wprowadzać go w co-
raz większą zażyłość ze sobą. Eugeniu-
szowi, który utrzymuje, że potrafi doce-
nić nawet „najmniejszą przysługę wy-
świadczoną z potrzeby serca”, Bóg po 
prostu pokazał  wspaniałomyślne ser-

ce i w ten sposób zdobył jego „wieku-
istą” wdzięczność53. Wbrew temu, cze-
go można by się było spodziewać, rela-
cja Eugeniusza z Bogiem nie była rela-
cją dłużnika do dobroczyńcy bądź tego, 
który obraził, do obrażonego. Abso-
lutnie nie. Jest to relacja przyjaźni peł-
nej czułej miłości54. Oto jedna z jego 
licznych notatek rekolekcyjnych: „Mój 
Boże, to już postanowione! Dzisiaj i na 
całe życie. Do Ciebie i tylko do Ciebie 
będą skierowane wszystkie moje uczu-
cia i każde moje działanie. Tobie się po-
dobać i pracować dla Twojej chwały bę-
dzie moim codziennym zajęciem, za-
jęciem we wszystkich chwilach życia. 
Chcę żyć tylko dla Ciebie. Chcę kochać 
jedynie Ciebie, a wszystko inne w Tobie 
i przez Ciebie. Gardzę bogactwami, dep-
czę zaszczyty. Ty jesteś dla mnie wszyst-
kim. Ty mi za wszystko wystarczasz. 
Boże mój, Miłości moja i moje wszyst-
ko [...]!”55 Pragnienie wyrażone w tej 
modlitwie nie jest bynajmniej sprawą 
marginesową, nie jest jednym spośród 
wielu pragnień. Eugeniusz mówi cał-
kiem jasno: „O mój Zbawicielu, mój Oj-
cze, Miłości moja! Spraw zatem, abym 
Cię kochał. Nie proszę o nic innego tyl-
ko o to, gdyż wiem dobrze, że w tym jest 
wszystko. Daj mi swoją miłość”56. Nie 
mniej wymowny jest fakt, że Eugeniusz 
odprawił Mszę prymicyjną w tej inten-
cji, aby otrzymać „miłość Boga ponad 
wszystko”57.

 b. Odpowiedź życia

Nie ma wątpliwości, że to miłość na-
daje dynamikę życiu Eugeniusza. Jest on 
jednak bardzo daleki od zamykania się 
w sentymentalizmie bądź intymizmie du-
chowym. Dąży do wyrażania swej miło-
ści w codziennym życiu.

Po przeżyciu z Wielkiego Piątku za-
uważa się u Eugeniusza szczególną tro-
skę o to, aby być uległym Bogu. Nie jest 
to nic innego, jak wyraz miłości tego, 
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który pragnie mieć jedną wolę z Umiło-
wanym i który jest szczęśliwy, gdy Umi-
łowany czuje się wolny w czynieniu 
z nim, cokolwiek Mu się podoba. Euge-
niusz pragnie działać we wszystkim „je-
dynie dla Boga”, bez „jakiegokolwiek 
skupiania się” na sobie bądź na ludzkiej 
opinii58. Nie zadowala się posłuszeń-
stwem zewnętrznym; pragnie szczerze 
kochać wolę Boga: „[...] będę się sta-
rał bardziej kochać to, co jest zgodne 
z wolą Mistrza. Jedynie ona musi kiero-
wać nie tylko moimi czynami, ale tak-
że moimi uczuciami”59. W tym poszuki-
waniu woli Bożej można zauważyć jesz-
cze jedną cechę charakterystyczną dla 
zakochanych. Oprócz uległości zauwa-
ża się u Eugeniusza pragnienie „bezgra-
nicznego zawierzenia”. W tym zawie-
rzeniu Eugeniusz pragnie być radykal-
ny aż do „ofiary z (samego) siebie” i do 
„wyrzeczenia się (samego) siebie”60. Je-
śli prawdą jest, że Eugeniusz poszuku-
je woli Bożej i realizuje ją, to jednak 
w jego życiu są chwile, gdy sam przy-
znaje, że „drogi Bożej Opatrzności są 
(dla niego) wielkim misterium”61 oraz że 
„wyroki” i „tajemnice” Pana są dla nie-
go „nieprzeniknione”62. Jego postawa 
jest jednak wciąż ta sama: „uwielbiajmy 
plany Boże”.

Zgodnie z dynamiką miłości, Eu-
geniusz poszedł jeszcze dalej; odczuł 
pragnienie wzięcia na siebie misji Umi-
łowanego. Uświadamiając sobie, że Je-
zus został posłany w szczególny sposób, 
aby ewangelizować ubogich, Eugeniusz 
chce „pójść śladami Jezusa Chrystusa” 
(Przedmowa) i być współpracownikiem 
Zbawiciela, współodkupicielem rodzaju 
ludzkiego63. Na dewizę Zgromadzenia 
wybiera słowa, którymi Jezus Chrystus 
określił własne posłannictwo (Łk 4, 18). 
Pragnienie, by „pójść za Chrystusem” 
czyni Eugeniusza misjonarzem ubogich. 
To pragnienie prowadzi go jeszcze dalej. 
Nie zadowala się tym, że bierze udział 
w misji Chrystusa; chce być z Nim zjed-

noczony. To pragnienie ogarnia całe jego 
życie aż do najbardziej intymnych za-
kątków jego istoty. Eugeniusz marzy, by 
zjednoczyć się z Chrystusem aż do utoż-
samienia się z Nim. Wyrażenie „zgod-
ność z Jezusem Chrystusem” ciągle po-
wraca w jego pismach. Pragnie on być 
„podobny” do Niego, naśladować Go 
ze wszystkich sił i „żyć” Jego życiem64. 
Przygotowując się do kapłaństwa, notu-
je: „Zajmowałem się rozważaniem na 
temat naszego Pana Jezusa Chrystusa, 
tego godnego miłości wzoru, do które-
go muszę i chcę – za pomocą Jego łaski 
– się upodobnić”65. „Ach – pisze – jakże 
mogę powiedzieć: Vivo ego jam non ego, 
vivit enim in me Christus (Już nie ja żyję, 
lecz żyje we mnie Chrystus – Ga 2, 20). 
Nie ma innego sposobu: jeśli chcę być 
podobny do Jezusa w Jego chwale, to 
wcześniej muszę być do Niego podob-
ny w Jego upokorzeniach i w Jego cier-
pieniach, muszę być podobny do Jezusa 
ukrzyżowanego. Starajmy się zatem we 
wszystkim upodobnić swoje zachowanie 
do tego Boskiego wzoru, aby móc skie-
rować do wiernych te słowa świętego 
Pawła: Imitatores mei estote sicut et ego 
Christi [(Bądźcie moimi naśladowcami, 
jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa (1 
Kor 4, 16)]”66. To pragnienie zjednocze-
nia z Chrystusem aż do utożsamienia się 
dochodzi do szczytu w pragnieniu mę-
czeństwa. Przez całe życie Eugeniusz 
marzy o męczeństwie. Już w semina-
rium pragnie „iść za (swym) Mistrzem 
na Kalwarię”67. Gdy został kapłanem, 
„każdego dnia przy podnoszeniu kieli-
cha” prosi, aby umarł jako „męczennik 
miłości”68. „Gorąco” pragnie tego ro-
dzaju śmierci69 i zazdrości losu tym, któ-
rzy mogli „poświęcić się za dusze swo-
ich braci, tak jak nasz Boski Mistrz, któ-
ry umarł, aby zbawić ludzi”70. W pierw-
szym artykule pierwszego tekstu Kon-
stytucji i Reguł Eugeniusz przekazuje 
swój ideał Zgromadzeniu: „Celem In-
stytutu [...] jest na pierwszym miejscu 
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[...] naśladować cnoty i przykład nasze-
go Zbawiciela Jezusa Chrystusa”71. Gdy 
w dalszym tekście rozwija swoją myśl, 
to jeszcze bardziej dobitnie i odważnie 
pisze: „Słowem, będą usiłowali stać się 
drugim Jezusem Chrystusem”72. Trud-
no powiedzieć więcej! Dla Eugeniusza 
„wszystko jest w tym”73.

Przed śmiercią, 21 maja 1861 roku, 
powiedział do oblatów: „Zachowujcie 
starannie między sobą miłość, miłość, mi-
łość, a na zewnątrz gorliwość o zbawie-
nie dusz”. Spontanicznie uznano te słowa 
za duchowy testament, który streszcza 
prawdziwego ducha, jakim pragnął prze-
poić życie Zgromadzenia74. By uchwycić 
całe bogactwo tego testamentu, nie moż-
na poprzestać na aspekcie moralnym mi-
łości. Trzeba spojrzeć na niego w per-
spektywie „historii miłości”, jaką Euge-
niusz przeżywał z Bogiem: „Ktoś, kto 
nie doświadczył we własnym życiu, co to 
znaczy być kochanym przez Chrystusa i 
zakosztować ceny Jego Krwi, nigdy nie 
zdoła doskonale zrozumieć całej treści 
powołania oblackiego. [...] Otóż nie ma 
męża apostolskiego i nie może go być, 
jeśli ten mąż najpierw nie spotkał osobi-
ście w życiu Chrystusa i nie doświadczył 
osobiście miłości Chrystusa do niego. Ta-
kie było pierwsze doświadczenie ojca de 
Mazenoda”75. To doświadczenie miło-
ści Chrystusa jest właśnie tym źródłem, 
z którego wytrysnął nasz charyzmat.

KAZIMIERZ LUBOWICKI

 II. MIŁOŚĆ JAKO CECHA WYRÓŻ-
NIAJĄCA RODZINĘ OBLACKĄ

Eugeniusz przekazał swe doświad-
czenie miłości całemu Zgromadzeniu, 
tak że miłość stała się cechą wyróżnia-
jącą oblatów.

Związał on nierozerwalnie miłość 
braterską z pracą misjonarską swego In-
stytutu. Testament Założyciela pozosta-

je jednym ze szczytowych punktów jego 
nauczania. Jeśli bowiem nasza osobista 
relacja z Chrystusem jest źródłem nasze-
go życia i naszego apostolstwa, to miłość 
braterska jest owocem i znakiem rodzą-
cego się z Niego nowego życia.

 1. MIŁOŚĆ BRATERSKA W CENTRUM NA-
SZEGO CHARYZMATU

Miłość braterska czyni z nas wspól-
notę. Ona czyni nas świadkami i obla-
tami. Ona jest w centrum naszego cha-
ryzmatu; stanowi istotną część naszego 
ducha rodzinnego; jest czymś charak-
terystycznym dla naszej tożsamości76. 
Wszyscy znamy ostatnie słowa Założy-
ciela: „Między sobą miłość..., miłość..., 
miłość”. Jednak do takiej wizji mądrości 
doszedł on nie dopiero pod koniec ży-
cia. Od samego bowiem początku przyj-
muje ją za podstawę formacji i animo-
wania Instytutu. W roku 1830 wizytuje 
wspólnotę w Notre-Dame du Laus; mar-
twi go brak regularności, jaki tam do-
strzega. Do tego tematu powraca w li-
ście napisanym z Fryburga. Przypomi-
nając o zachowywaniu Reguł, wskazuje 
na zasadę jednoczącą całe nasze życie: 
„[...] potrzebny jest wspólny duch, któ-
ry by ożywiał to szczególne ciało. Duch 
bernardyna nie jest duchem jezuity. My 
też mamy własnego ducha. Ci, którzy 
tego nie zrozumieli z powodu braku od-
prawienia dobrego nowicjatu, są pośród 
nas jakby zwichniętymi członkami. Po-
wodują cierpienie całego ciała, a sami 
nie czują się dobrze. Koniecznie muszą 
znaleźć swoje miejsce”. By zilustrować 
tego ducha, mówi o miłości w jej potrój-
nym wyrazie: do Boga, do współbraci 
i do innych ludzi. „Miłość jest osią, wo-
kół której toczy się całe nasze życie. Mi-
łość, jaką musimy mieć do Boga, kazała 
nam wyrzec się świata i oddała nas na 
Jego chwałę przez wszelkie ofiary, choć-
by nawet miała to być ofiara z życia. 
[...] Również miłość bliźniego stanowi 
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istotną cześć naszego ducha. Praktyku-
jemy ją najpierw wśród siebie, kochając 
się jak bracia, traktując nasze Stowarzy-
szenie nie inaczej niż jako rodzinę naj-
bardziej zjednoczoną, jaka istnieje na 
ziemi, ciesząc się z cnót, talentów i in-
nych przymiotów, jakie posiadają nasi 
współbracia, tak jakbyśmy je posiadali 
my sami, znosząc z łagodnością drobne 
niedociągnięcia, jakich niektórzy jesz-
cze nie przezwyciężyli, pokrywając je 
płaszczem najszczerszej miłości itd. Na-
stępnie okazujemy miłość pozostałym 
ludziom, uważając się jedynie za sługi 
Ojca rodziny, których obowiązkiem jest 
ochraniać, pomagać i zbierać Jego dzieci 
przez jak najgorliwszą pracę [...]”77.

Miłość nie jest cechą wyłącznie ob-
lacką. Jest ona nowym przykazaniem, 
jakie Jezus dał swoim uczniom. Sobór 
Watykański II definiuje życie zakonne
w odniesieniu do miłości. Miłość jest też 
najwyższym prawem w posługiwaniu 
misyjnym, jak to przypomina Jan Paweł 
II w encyklice misyjnej78.

Cóż więc jest nowego w miłości ob-
lackiej? Założyciel chciał przede wszyst-
kim, abyśmy byli autentycznymi chrześ-
cijanami, prawdziwymi zakonnikami, 
gorliwymi misjonarzami. Pragnął, aby 
nasze wspólnoty były na wzór pierw-
szych wspólnot chrześcijańskich opisa-
nych w Dziejach Apostolskich. Wyraże-
nie „jedno serce i jedna dusza” odsyła 
nas do tego ideału związanego ze świade-
ctwem i z płodnością apostolską. Założy-
ciel chciał, abyśmy podjęli ducha i dzie-
ła zniesionych zakonów. Innymi słowy: 
chciał, abyśmy żyli tym, co stanowi isto-
tę życia konsekrowanego: „Pobudzani na 
tej drodze przez miłość, jaką Duch Świę-
ty rozlewa w ich sercach, coraz bardziej 
żyją dla Chrystusa i dla Jego Ciała, któ-
rym jest Kościół”79. Eugeniusz chciał, 
abyśmy byli misjonarzami gorliwymi, to 
znaczy przepełnionymi czynną i twórczą 
miłością do dusz ukochanych i zbawio-
nych przez Chrystusa.

Założyciel wymagał jednak czegoś 
szczególniejszego w naszym sposobie 
życia miłością. Tę specyfikę dostrzegają
inni. Ci, którzy uczestniczą w kapitułach 
i kongresach różnych instytutów i przy-
chodzą do nas, mówią, że zauważyli coś 
innego właśnie w naszym sposobie prze-
żywania braterstwa, naszego wzajemne-
go odnoszenia się do siebie, w zawsze 
prostej i otwartej serdeczności, w życiu 
rodzinnym. To braterskie zabarwienie 
rzutuje na posłuszeństwo oraz na nasz 
sposób prowadzenia życia wspólnoto-
wego. Jeśli nawet nie potrafimy precy-
zyjnie powiedzieć, co nas szczególnie 
odróżnia od innych zakonników, jest 
ważne, abyśmy byli sobą i abyśmy żyli 
integralnie tym, do czego jesteśmy po-
wołani.

Ojciec Maurice Gilbert, założyciel 
przeglądu „Vie Oblate Life” i wielki 
znawca Założyciela, tak kończył artykuł 
o ostatnich słowach świętego Eugeniu-
sza: „Tomasz Merton [...] przeprowa-
dza po prostu taką refleksję: »Francisz-
kański ideał ubóstwa zdaje się odgry-
wać w duchowości tę samą rolę co ide-
ał ciszy i samotności w zakonach czysto 
kontemplacyjnych«. Te obydwie drogi 
bowiem ostatecznie prowadzą do jed-
nego celu: do oczyszczenia duszy i jej 
zjednoczenia z Bogiem. Należy również 
pytać, co dla oblata stanowi drogę do 
świętości, jaki jest jego sposób uczestni-
ctwa w paschalnym misterium Chrystu-
sa. Z pewnością nie jest tym cisza i sa-
motność zakonów kontemplacyjnych ani 
nawet ubóstwo franciszkanina. Czyż-
by tą drogą nie był właśnie nasz ideał 
miłości braterskiej i apostolskiej? [...] 
Nawiązując do zdania Tomasza Merto-
na, chyba możemy powiedzieć: oblacki 
ideał miłości zdaje się odgrywać w ży-
ciu wewnętrznym tę samą rolę, co ideał 
milczenia i samotności w zakonach czy-
sto kontemplacyjnych. »Testament ser-
ca Założyciela« dobrze wyraża »duszę 
naszej duszy«”80. Zgadzam się z tą kon-
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kluzją, a do miłości dorzucę gorliwość. 
Oblacki ideał miłości i gorliwości jest 
charakterystyczną cechą naszego cha-
ryzmatu. Jest on uprzywilejowaną dro-
gą naszego wewnętrznego oczyszczenia 
i naszego zjednoczenia z Bogiem, naszą 
drogą do świętości. On jest naszym spo-
sobem przekazywania misterium pas-
chalnego.

Konstytucje z 1982 roku jeszcze bar-
dziej podkreślają wymogi miłości. Uka-
zują one ideał wspólnoty, która prze-
de wszystkim jest ewangeliczna, a więc 
ożywiana miłością, a dopiero potem 
funkcjonalna i strukturalna. Słowo „cha-
rité” jest w nich używane na określenie 
braterskich relacji ożywianych wiarą, 
słowo zaś „amour” określa raczej rela-
cje z Bogiem81 i z Kościołem. Zgodnie 
z myślą Założyciela słowo „charité” jest 
związane ze słowem „posłuszeństwo”82, 
aby wskazywać na ich istotną komple-
mentarność. Słowa „brat” lub „brater-
ski” używa się na określenie wszystkich 
oblatów83 oraz typu ich wzajemnych 
relacji84.

Konstytucja 37 ukazuje istotny zwią-
zek między miłością, wspólnotą, świa-
dectwem i misją. „W miarę jak wzrasta 
między nimi komunia umysłów i serc, 
oblaci dają świadectwo przed ludźmi, 
że Jezus wśród nich żyje i tworzy z nich 
jedno, aby ich posyłać na przepowiada-
nie Swego Królestwa” (K 37). Miłość 
i świadectwo są w szczególny sposób 
złączone ze ślubem czystości85.

Konstytucje i Reguły z 1982 roku 
przytaczają dwa dawne teksty z Reguł 
o miłości braterskiej. Ten, który włączo-
no do podrozdziału o wspólnocie apo-
stolskiej, pochodzi z roku 1825. Podkreś-
la on wzajemne znoszenie się, radosną 
miłość oraz wzajemny szacunek (s. 48). 
Drugi, z roku 1850, został umieszczo-
ny na końcu, niemal jakby streszczenie 
Konstytucji i Reguł. Wzywa on do od-
nowy w duchu swego powołania i w od-
wadze apostolskiej. Kończy się następu-

jąco: „Mając w pamięci te słowa (wspa-
niałe streszczenie całej naszej Reguły) 
»wszyscy zjednoczeni więzami najgłęb-
szej miłości pod kierunkiem przełożo-
nych«, niechaj tworzą jedno serce i jed-
ną duszę” (s. 153).

 2. MIŁOŚĆ I JEDNOŚĆ ZGROMADZENIA

Według Założyciela miłość, czy-
niąc z miejscowej wspólnoty intymne 
i dynamiczne ognisko służące posłanni-
ctwu, nie ogranicza się do niej. Musi ona 
ogarniać całe Zgromadzenie, wszystkich 
jego członków i wszystkie jego wspól-
noty. Musi tworzyć jedność, która po-
zwoliłaby pokonywać trudności i uczy-
niła całe Zgromadzenie misyjnym86. 
W pismach świętego Eugeniusza wy-
stępuje zaskakujący fakt, który ukazuje 
jego zmysł profetyczny. W czasie, gdy 
prawie wszyscy oblaci byli Francuza-
mi i znali się między sobą, on nalega na 
związek miłości i jedności. Dzisiaj, bio-
rąc pod uwagę nasze rozprzestrzenie-
nie geograficzne i naszą kulturową róż-
norodność, taka jedność nabiera bardzo 
dużego znaczenia.

Eugeniusz de Mazenod pragnął, 
aby jego Zgromadzenie było zjedno-
czoną rodziną, ciałem, budowlą, drze-
wem. Pod koniec życia pisał do obla-
tów w Kanadzie: „Obojętnie jak dale-
ko jesteście od centrum Zgromadzenia, 
pamiętajcie, że musicie żyć życiem ro-
dziny, której stanowicie część. Pocie-
szające jest pomyśleć, że na krańcach 
ziemi, gdzie się znajdujecie, żyjecie 
tym samym życiem i w najgłębszej ko-
munii z waszymi braćmi rozsianymi po 
całej powierzchni globu”87. Albo znów: 
„Cieszmy się zatem wzajemnie każdym 
dobrem, które dokonuje się za sprawą 
oblatów w czterech stronach świata. 
Wszystko mamy wspólne. Każdy pra-
cuje dla wszystkich i wszyscy dla każ-
dego. Ach! piękna, wzruszająca komu-
nia świętych!”88
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W tej więzi jedności osoba Eugeniu-
sza de Mazenoda staje się elementem 
centralnym. Jego duchowe ojcostwo, 
owoc jego szczególnego charyzmatu, 
jednoczy wszystkich oblatów ze sobą89. 
Często przypomina on związki, jakie ist-
nieją między nim a nimi, „związki, które 
pochodzą z serca i które tworzą między 
nami prawdziwe więzi rodzinne [...]. 
Tego nie spotkałem nigdzie. [...] Mówię, 
że to uczucie, o którym wiem, że pocho-
dzi od Tego, który jest źródłem wszelkiej 
miłości, spowodowało w sercach moich 
dzieci tę wzajemność miłości, która two-
rzy cechę wyróżniającą naszej umiłowa-
nej rodziny”. Wcześniej, w tym samym 
liście napisał: „Niech wszyscy bracia 
oblaci przejmą się duchem rodzinnym, 
jaki musi istnieć między nami”90.

Dobrze znane jest jego ostatnie pole-
cenie przed śmiercią: „Między sobą mi-
łość, a na zewnątrz gorliwość o zbawie-
nie dusz”. Mniej znane, a jednak rów-
nie ważne jest to, co polecił powiedzieć 
w swoim imieniu wszystkim oblatom, 
gdy biskup Hippolyte Guibert przyniósł 
mu wiatyk: „[...] dwie rzeczy: że zawsze 
nas kochał i że zawsze będzie nas kochał 
oraz że chce, abyśmy i my z kolei kocha-
li się wzajemnie jak bracia; że ta wza-
jemna miłość uczyni nas szczęśliwymi, 
świętymi i mocnymi w dobrem”91. Mi-
łość między oblatami naprawdę leżała 
mu na sercu i w niej widział wspólne-
go nam ducha, ożywiającego Zgroma-
dzenie.

Założyciel dał przykład, ogromnie 
kochając swoich oblatów. Niektórzy po-
bieżni czytelnicy zgorszyli się nawet 
uczuciowym tonem jego listów pisa-
nych do niektórych spośród nich. Świę-
ty Eugeniusz przeciwnie, widział w tej 
miłości do oblatów – ale nie tylko do 
nich – dar Boga, postawę podobną do 
postawy Chrystusa i środek do prawdzi-
wej świętości. Do ojca Charlesa Bare-
ta pisał: „Wiesz, mój najdroższy Synu, 
że moją wielką niedoskonałością jest to, 

że kocham z pasją dzieci, które dał mi 
dobry Bóg. Nie ma miłości matki, któ-
ra by posuwała się tak daleko”92. A do 
ojca Antoine’a Mouchette’a: „Kocham 
swoich synów nieporównanie bardziej 
niż jakikolwiek człowiek potrafiłby ich
kochać. Jest to dar, jaki otrzymałem od 
Boga i za który nie przestaję dzięko-
wać, gdyż wypływa on z jednego z Jego 
najpiękniejszych przymiotów [...]”93. 
Dwa lata później pisał do tegoż samego: 
„Często mówiłem dobremu Bogu, że po-
nieważ dał mi serce matki oraz dzieci, 
które z tylu powodów zasługują na moją 
miłość, trzeba, aby pozwolił mi ich ko-
chać bez miary. I to robię z całą świa-
domością. Wydaje mi się, że im bardziej 
kocham takie istoty jak Ty, mój umiło-
wany Synu, tym bardziej i lepiej kocham 
Boga, źródło i więź naszej wzajemnej 
miłości”94.

W dzienniku wyjaśnia powody tak 
mocnych swoich uczuć: „Oświadczam, 
że nie pojmuję, jak mogą kochać Boga 
ci, którzy nie potrafią kochać ludzi god-
nych miłości. [...] Niech ten, kto miał-
by pokusę ganić mnie, wie, że niezbyt 
obawiam się jego sądu i że zobowiązał-
bym się mu udowodnić, iż mam pełne 
prawo dziękować Bogu za to, że dał mi 
duszę zdolną do lepszego zrozumienia 
duszy Jezusa Chrystusa – naszego Mi-
strza, który ukształtował, który ożywia 
i który inspiruje moją duszę bardziej, niż 
wszyscy ci zimni i egoistyczni rezone-
rzy, którzy prawdopodobnie umieszcza-
ją serce w mózgu i nie potrafią kochać
nikogo, gdyż ostatecznie kochają tylko 
siebie [...]. Nie ma wyjścia pośrednie-
go: »Takie zaś mamy od Niego przyka-
zanie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował 
też i brata swego« (1 J 4, 21). Niechaj 
studiuje się świętego Jana, niech wnika 
się w serce świętego Piotra i w jego mi-
łość do Boskiego Mistrza, niech zwłasz-
cza zgłębia się to wszystko, co emanu-
je z tak kochającego serca Jezusa Chry-
stusa nie tylko do wszystkich ludzi, ale 
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szczególnie do Jego Apostołów i Ucz-
niów, a potem niech się ktoś odważy 
głosić nam kazania o miłości spekula-
tywnej, wypranej z uczucia i pozbawio-
nej czułości!”95

Z racji swej głębokiej miłości Założy-
ciel wymagał od oblatów, by regularnie 
z nim korespondowali. Reagował z ozna-
kami serdeczności bądź wyrzutów. Utrzy-
mywał z nimi kontakt poprzez modlitwę, 
cieszył się z ich odwiedzin, cierpiał z po-
wodu ich uchybień wobec miłości brater-
skiej, osądzając je bardzo surowo96. Cho-
ciaż jego pouczenia teoretyczne o miło-
ści są jedynie okazjonalne, to niemniej są 
one bardzo bogate97.

 III. SUPERIORZY GENERALNI

Superiorzy generalni ciągle powra-
cali do tematu miłości braterskiej98. Oj-
ciec Joseph Fabre, następca święte-
go Eugeniusza, pisał: „Nasze powoła-
nie wzywa nas, byśmy mieli wśród sie-
bie tylko jednego ducha. Powinniśmy 
z tego powodu być szczęśliwi. Ale ono 
domaga się także, aby była tylko jed-
na miłość, i każe nam, abyśmy wszyscy 
kochali się jak prawdziwi bracia, dzie-
ci jednego Ojca. Niewątpliwie, wcho-
dząc w życie zakonne, przynosimy ze 
sobą nasze wady i osobiste nędze. Ży-
cie wspólnotowe pomaga nam je usu-
nąć lub przynajmniej uczy nas je znosić. 
Po miłości, jaką mamy jedni ku drugim, 
powinno się rozpoznawać prawdziwych 
oblatów Maryi Niepokalanej. Ona jest 
znakiem, który pozwoli nam rozpoznać 
się między sobą i po którym powinno 
się nas rozpoznawać z zewnątrz. Trze-
ba zatem, abyśmy się szanowali i kocha-
li jedni drugich. Oczywiście, ta miłość 
nie może ani nie musi posuwać się aż do 
robienia sobie złudzeń co do naszych aż 
nadto oczywistych wad ani co do zalet, 
których nie posiadamy. [...] Ożywiajmy 
się wszyscy w miłości do naszej dro-

giej rodziny, w miłości do wszystkich 
współbraci, w miłosnym podporządko-
waniu się wszystkim swoim przełożo-
nym i wszystkim naszym Regułom, aby 
coraz bardziej realizowało się wśród nas 
życzenie naszego umiłowanego umiera-
jącego Ojca: „Gorliwość o dusze... mi-
łość... miłość... miłość...”99

W listach okólnych często powraca on 
do miłości jako do rysu charakterystycz-
nego dla oblata. „Określeniem cnoty – pi-
sze w roku 1863 – która powinna cecho-
wać oblata Maryi Niepokalanej, jest mi-
łość braterska, miłość do dusz. To nasza 
szczególna cnota: Sicut fratres habitantes 
in unum... arctissimis charitatis vinculis 
connexi (Konst.). Nasz czcigodny Ojciec 
na wszystkie sposoby zaleca nam prakty-
kowanie miłości. W czasie życia dał nam 
jej najbardziej godny podziwu przykład. 
[...] Cóż nam zalecił gasnącymi warga-
mi? Miłość, zawsze miłość”100. „Zacieś-
nijmy więc, moi drodzy bracia – pisze 
w roku 1865 – więzi, które nas jednoczą 
z sobą i które nas wiążą z naszymi prze-
łożonymi: twórzmy tylko jedną i tę samą 
rodzinę, zorganizowaną według woli 
Bożej”101.

Miłość jest „umiłowaną cnotą jego 
oblatów. Oby wszędzie można było ich 
poznać po tym znaku, jak niegdyś w ten 
sposób poznawano pierwszych chrześci-
jan, i oby można było o nich powiedzieć 
to, co mówiono o tychże”102. „Niech 
wszędzie i zawsze rozpoznaje się nas po 
tym znaku”103.

Ostatnia egzorta ojca Fabre’a, w roku 
1892, zgadza się z całym jego naucza-
niem: „Miłujmy się wzajemnie, jak nasz 
Pan Jezus Chrystus nas umiłował. Pa-
miętajmy coraz bardziej o zaleceniu na-
szego czcigodnego Ojca. Niech miłość 
zawsze nas ożywia na ziemi, aby nas 
dalej jednoczyła w niebie. Niech tak się 
stanie!”104

Ojciec Louis Soullier myśli podob-
nie, gdy stwierdza: „Niech duch miłości 
[amour et charité], który powinien być 
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cechą wyróżniającą oblata Maryi Nie-
pokalanej, króluje wciąż coraz bardziej 
[...]”105.

Ojciec Cassien Augier podejmu-
je temat miłości jako charakterystycz-
nej cechy oblatów, gdy prosi całe Zgro-
madzenie: „Jak wygląda u nas ta cnota 
miłości, która została nam przekazana 
w testamencie jako rys charakterystycz-
ny, prawie jako atmosfera rodziny obla-
ckiej? Jak się osądzamy? Jak mówimy 
jedni o drugich?”106 Zniesienie zgroma-
dzeń zakonnych we Francji oraz roz-
proszenie się ich członków, daje supe-
riorowi generalnemu okazję do tego, by 
jeszcze wyraźniej zalecić jedność, która 
jest owocem miłości: „Jedność, jeszcze 
mocniejsza jedność, jeszcze głębsza jed-
ność ducha i serc. Jest to łaska, o którą 
nasz Pan prosił dla swoich Apostołów: 
Ut sint unum, sicut et nos unum sumus 
(J 17, 22). Niech stanowią jedno, tak jak 
My jedno stanowimy. [...] Pozostańmy 
zjednoczeni, a będziemy mocni i najbar-
dziej zaciekłe ataki nic nie będą mogły 
uczynić przeciwko nam. Ta jedność ist-
nieje. [...] Okoliczności muszą zacieśnić 
i umocnić te więzi miłości. Bardziej niż 
kiedykolwiek musimy mieć jedno serce 
i jedną duszę z naszymi przełożonymi 
i z naszymi współbraćmi”107.

Również życzeniem ojca Auguste’a 
Lavillardière’a było widzieć Zgroma-
dzenie zjednoczone w wierności swe-
mu powołaniu. „Oby ta jedność mogła 
zawsze być cechą charakterystyczną na-
szego umiłowanego Zgromadzenia! Jed-
ność myśli, jedność serc, jedność w na-
szych wzajemnych relacjach, jedność 
w zachowywaniu naszych świętych Re-
guł, jedność w naszych tradycjach apo-
stolskich! [...] Ona pozwoli nam osiąg-
nąć cel naszego wzniosłego posłanni-
ctwa: czyż nie ona jest źródłem mocy, 
pokoju i świętości!”108

Wobec rozwoju Zgromadzenia i jego 
ustawicznej ekspansji biskup Augustin 
Dontenwill odczuwa potrzebę umocnie-

nia więzów jedności, przede wszystkim 
poprzez sprawniejsze przekazywanie 
wiadomości. W czasopiśmie „Missions” 
widzi jeden z najodpowiedniejszych 
środków służących wzajemnemu pozna-
niu się, niezbędny element w utrzymaniu 
jedności, żeby „nie dopuścić do tego, by 
odległość (stała się) przyczyną powol-
nego rozluźnienia więzów miłości bra-
terskiej. [...] Chciałoby się powiedzieć, 
że opatrznościowy rozwój naszego In-
stytutu pomnaża jeszcze motywy skła-
niające nas do wzajemnego informowa-
nia się o tym, co się dzieje w każdej jego 
części. Miło nam, gdy, udając się do was 
z wizytą, wszędzie słyszymy te życzli-
we pytania o działalność naszych współ-
braci posłanych w dalekie kraje, a któ-
rych mieliśmy szczęście widzieć w po-
przednich latach. Ale przykro nam pod 
naporem tych pytań odczuwać niepokój 
czy ból, które się ukrywa bądź usiłuje się 
ukryć, słabo maskując tę refleksję cza-
sami w prostocie ducha wymykającą się 
jednemu czy drugiemu: »Zgromadze-
nie tak się rozrasta! Już nic nie wiemy 
jedni o drugich!« [...]. Mówiliśmy już 
o wzruszającym pragnieniu, jakie wszę-
dzie spotykaliśmy, by poznać wiadomo-
ści o Zgromadzeniu. Dzięki Bogu! mo-
gliśmy odwiedzić niemalże wszystkie 
prowincje oraz wikariaty i możemy za-
świadczyć o głębokiej jedności, jaka ist-
nieje między wszystkimi gałęziami na-
szej rodziny. Dzieło biskupa de Maze-
noda rozwinęło się w sposób godny po-
dziwu. Jego działalność objęła pięć czę-
ści świata i nigdy nie zdołamy podzię-
kować Bogu oraz naszej Niepokalanej 
Matce za ten rozwój, który jest niewąt-
pliwym znakiem błogosławieństwa. Nie 
możemy jednak zapominać, że to powo-
dzenie zostało nam dane jedynie z nad-
miaru: ostatnia prośba naszego czcigod-
nego Ojca miała za przedmiot gorliwość 
oraz miłość. Wobec nieograniczonego 
rozwoju oblatów Maryi Niepokalanej 
mamy obowiązek pragnąć i zatroszczyć 
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się o ich nadprzyrodzone poświęcenie 
oraz ich braterską jedność”109.

Ojciec Théodore Labouré podkre-
śla jeszcze raz związek między między-
narodowym charakterem Zgromadze-
nia i jego jednością. „Dla każdego, kto 
podróżował, jest oczywiste, że wszę-
dzie, jakakolwiek byłaby ich narodo-
wość, oblaci są oblatami, kochającymi 
i oddanymi synami biskupa de Maze-
noda. To umiłowanie rodziny było jed-
ną z najbardziej uderzających i najbar-
dziej pocieszających cech naszej kapi-
tuły z 1932 roku”110. W sprawozdaniu z 
kapituły z 1932 roku pisze, że okazała 
się „zatroskana o zachowanie, a nawet 
o rozwój życia oblackiej rodziny [...]. 
Korzystała w tym celu z prasy, z publi-
kacji oblackich oraz z pism naszej rodzi-
ny. Te publikacje zostaną naturalnie po-
dzielone na dwie grupy: jedne będą mia-
ły na celu mocne zjednoczenie z sobą 
oraz z głową rodziny oblatów z wszyst-
kich krajów, ras i narodowości; inne po-
zwolą Zgromadzeniu ponownie zanu-
rzyć się w jego początkach przez nawią-
zanie większej łączności z myślą, du-
chem i samym życiem naszego czcigod-
nego Założyciela oraz jego pierwszych 
towarzyszy”111.

Ojcowie Léo Deschâtelets oraz Fer-
nand Jetté w swych pismach na nowo 
pogłębili tradycyjną wizję miłości jako 
elementu charakterystycznego dla ży-
cia oblackiego. Cytowane poniżej teks-
ty na temat pedagogii miłości dobrze 
oddają myśl ojca Marcello Zago. Zosta-
ła ona podjęta w skierowanym do obla-
tów w pierwszej formacji liście o miło-
ści braterskiej.

 IV. PEDAGOGIA MIŁOŚCI

Miłość, pisze ojciec Zago, nie jest 
czymś automatycznym, spontanicznym. 
Nie jest taka, jak pewien rodzaj ludz-
kiej miłości, która często jest ślepa. Jest 

owocem zdobyczy, ascezy. Jest uczest-
nictwem w misterium paschalnym, które 
jest śmiercią oraz zmartwychwstaniem. 
Jest darem Ducha Świętego112.

 1. CHARAKTERYSTYCZNE CECHY 
MIŁOŚCI

Są dwie charakterystyczne cechy 
tej cnoty, niby dwie strony tego samego 
medalu. Miłość oblacka musi być wcie-
lona i konsekrowana, to znaczy, że musi 
odpowiadać wymaganiom osób poświę-
conych Bogu i oddanych misji. Mówić, 
że miłość musi być wcielona, to mó-
wić, że musi być konkretna i integralna. 
Obejmuje umysł i ducha, serce i uczu-
cia, życie wewnętrzne i zewnętrzne. 
Musi być emocjonalna i skuteczna, od-
czuwalna i służebna, uważna i twórcza. 
Wymaga szacunku i wzajemnego do-
cenienia, wzajemnej pomocy w rozwo-
ju osobowym oraz w wierności powoła-
niu, dzielenia się własnym życiem, rów-
nież tym wewnętrznym. Staje się komu-
nią i współzależnością, które nie ogra-
niczają się do wydzielonych dziedzin, 
lecz  otwierają się zasadniczo na wszyst-
kie dziedziny naszego życia, szczegól-
nie na te ważniejsze, jak misja i konse-
kracja, życie wiary i modlitwy, osobisty 
rozwój i ludzkie wymogi. „Nie mówię 
wam: bardzo kochajcie jedni drugich. To 
zalecenie byłoby śmieszne; ale powiem 
wam wprost: troszczcie się o siebie na-
wzajem i niech każdy czuwa nad zdro-
wiem wszystkich”113.

Nasza miłość braterska musi być na-
stępnie miłością konsekrowaną. Znaczy 
to, że jej sposób przeżywania musi wy-
rażać nasze szczególne poświęcenie się 
Bogu. Ma zatem inne wymagania i prze-
jawy niż miłość małżonków bądź osób 
żyjących w świecie samotnie. Aby ko-
chać jako osoby konsekrowane, trzeba 
pozwolić się kształtować przez Słowo 
Boże, które oświeca i wskazuje drogę. 
Nie tylko teksty o miłości114, lecz całe 
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Słowo Boże pozwala nam przyjąć posta-
wę Chrystusa. Patrząc na siebie w świet-
le tego Słowa i rozwijając prawdziwą 
przyjaźń z Jezusem, stajemy się „zdol-
ni do kochania sercem Chrystusowym” 
(R 12). Pogłębiające się utożsamienie 
z Chrystusem przyzwyczaja nas do pa-
trzenia „oczyma ukrzyżowanego Zba-
wiciela [...] na świat Krwią Jego odku-
piony” (K 4) i jak On kochać wszystkich 
ludzi, poczynając od swoich współbraci. 
Oblaci są zatem gotowi „poświęcić całe 
mienie, zdolności, wypoczynek, oso-
bę i życie miłości do Jezusa Chrystusa, 
na służbę Kościołowi i dla uświęcenia 
bliźniego” (Przedmowa).

Miłość w Założycielu kształtowało 
codziennie czytane i rozważane Słowo 
Boże oraz osobiste doświadczenie Chry-
stusa odnawiane w ustawicznej modli-
twie. W pierwszym komentarzu do Regu-
ły pisał: „Głęboko zjednoczeni z Jezusem 
Chrystusem, swą głową, między sobą 
będą stanowili jedno, jako Jego dzieci, 
bardzo ściśle zjednoczone więzami naj-
gorętszej miłości, żyjąc w najdoskonal-
szym posłuszeństwie, aby zdobyć tak po-
trzebną im pokorę, arctissimis charitatis 
vinculis connexi. Nie powinni się więc 
dąsać ani zasmucać się oznakami obo-
jętności lub chłodu. Artcissimis charita-
tis vinculis connexi, omnes sanctae obe-
dientiae sub superiorum regimine exac-
te subiicientur. Nie chodzi tutaj jedynie 
o superiora generalnego. Cóż więc po-
wiedzieć o szemraniach? Cóż powiedzieć 
o uprzedzeniach?”115

Gdy chodzi o miłość, to najtrudniej-
szą do praktykowania jej postacią jest 
wzajemne przebaczenie, gdy doszło do 
zranienia, oraz braterskie upomnienie. 
W naszej tradycji istniało u nas wspól-
notowa praktyka zwane kulpą. Przestano 
ją stosować być może dlatego, że zatra-
ciła głęboki sens.

Dokument Świadkowie we wspólno-
cie apostolskiej zawiera bowiem stwier-
dzenia, które na niejednym wywarły 

wrażenie: „Nigdy nie obędzie się bez ran 
pochodzących z życia czy posługi; dla-
tego wspólnota służy leczeniu i pojedna-
niu. Jeśli braknie tej posługi, nagroma-
dzone nieporozumienia zburzą zaufanie 
i sprawią, że stosunki wspólnotowe sta-
ną się formalne i powierzchowne” (nr 23, 
§ 4).

W rzeczywistości nie ma idealnej 
wspólnoty ani doskonałej miłości, nawet 
wśród osób konsekrowanych, które po-
zostają w codziennej komunii z Bogiem. 
Wobec trudności i nieporozumień, któ-
re pojawiają się we wspólnocie i między 
współbraćmi, istnieje tylko jedno roz-
wiązanie: przebaczyć sobie i powrócić 
na drogę uczniów Jezusowych. Ewan-
geliczna droga polega na pojednaniu, 
na tym, by zacząć na nowo kochać się 
jak bracia. W tych okolicznościach waż-
ne jest również dla nas to, co mówił Je-
zus: „Jeśli bowiem miłujecie tych, któ-
rzy was miłują, cóż za nagrodę mieć bę-
dziecie? [...] Bądźcie więc wy doskona-
li, jak doskonały jest Ojciec wasz niebie-
ski” (Mt 5, 46-48). Wówczas zasmaku-
je się jeszcze bardziej w sielankowych 
doświadczeniach z czasów sięgających 
początków: „Oto, jak dobrze i jak miło, 
gdy bracia mieszkają razem!” (Ps 133 
[132], 1).

Zresztą nosić brzemiona drugich 
(zob. Ga 6, 2), oddawać życie (zob. 
J 15, 13), przebaczać sobie (zob. Ef 4, 
32), pomagać w rozwoju i w przezwy-
ciężaniu braków to istotna część miło-
ści braterskiej. Wspólnota jest praw-
dziwa, gdy wzajemnie pomaga się so-
bie, przebaczając przy tym i udzielając 
braterskich upomnień. Założyciel napi-
sał do dyrektora seminarium w Ajaccio: 
„[...] bądźmy pokorni i niech miłość Je-
zusa Chrystusa nas inspiruje. Bez tego 
ryzykujemy, że będziemy jedynie fary-
zeuszami, bardzo zdolnymi w dostrze-
ganiu źdźbła w oku swych braci, a śle-
pymi w odkrywaniu belki, która rani 
nas samych”116.
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 2. ŚWIADECTWO DLA WSPÓŁCZESNEGO 
ŚWIATA

Miłość jest szczególnie ważna dzisiaj, 
zarówno w naszym świecie, jak i w ży-
ciu Zgromadzenia. Stajemy się bowiem 
coraz bardziej Zgromadzeniem między-
narodowym i wielokulturowym. Jedy-
nie dzięki miłości nasze wspólnoty wie-
lonarodowe mogą stać się autentyczne 
i dawać świadectwo w świecie. Wspól-
noty międzynarodowe są coraz częstsze 
w domach formacyjnych w Ameryce Ła-
cińskiej, w Afryce, a nawet w Ameryce 
Północnej i w Europie, gdyż współczes-
ne społeczeństwa stają się coraz bardziej 
pluralistyczne i wielonarodowościowe. 
Ta sytuacja stawia oczywiście szczegól-
ne wyzwania przed życiem prawdziwie 
wspólnotowym, które potrafi przezwy-
ciężać nie tylko napięcia, lecz także po-
wierzchowność relacji. Ta sytuacja przy-
nagla nasze wspólnoty do tego, aby bu-
dowały się na Ewangelii. Nasze życie 
wspólne nie wywodzi się ani nie rozwija 
z więzów ciała albo krwi czy kultury, lecz 
z wezwania Jezusa Chrystusa (zob. K 1) 
i z miłości ewangelicznej (zob. K 3), któ-
re czynią z nas misjonarzy (zob. K 37).

Wspólnota żyjąca miłością jest od-
powiedzią dawaną światu – podzielo-
nemu, skupionemu na sobie samym 
oraz zdominowanemu przez egoizm 
i niesprawiedliwość117. „Przeciwstawia 
się ona w sposób profetyczny indywidu-
alizmowi świata i arbitralności władzy, 
które są źródłem nieszczęść dla wielu 
ubogich. Równocześnie daje temu światu 
powody do nadziei, że wysiłki zmierza-
jące do zahamowania jego rozpadu i za-
nikania nie pójdą na marne. W ten spo-
sób, za wzorem Chrystusa czule zapra-
szającego na ucztę, nasze życie wspól-
notowe będzie miało charakter pokornej 
propozycji, która nigdy nie nadużywa 
swego autorytetu ani nie zmusza”118.

Wspólnota, w której panuje miłość, 
jest znakiem nowego życia, jakie przy-

niósł nam Chrystus. Miłość wspólnoto-
wa staje się racją wiarygodności nasze-
go posługiwania, które wzywa do po-
jednania, do pokonywania egoizmu, 
do solidarności i sprawiedliwości. Na 
ogół wzbudza ona nawrócenia i powo-
łania, gdyż pozwala Panu działać w nas 
i przez nas. Zakończmy, jak to uczynił 
Założyciel w pierwszym liście okól-
nym z 2 sierpnia 1853 roku, gdy stresz-
czał wszystkie swe zalecenia i życzenia 
tymi słowami świętego Pawła do Ko-
ryntian: „Wreszcie, moi bracia, (raduj-
cie się), dążcie do doskonałości, wza-
jemnie pokrzepiajcie się na duchu, bądź-
cie zjednoczeni duchem i sercem, żyjcie 
w pokoju, a Bóg miłości i pokoju będzie 
z wami. Pozdrówcie się nawzajem świę-
tym pocałunkiem. [...] Łaska Pana Jezu-
sa Chrystusa, miłość Boga i dar jednoś-
ci w Duchu Świętym niech będą z wami 
wszystkimi”(2 Kor 13, 11-13)119.
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Wyczerpujące omówienie wszyst-
kich form modlitwy, począwszy od cza-
sów Założyciela, byłoby przedsięwzię-
ciem zbyt obszernym, jak na ramy ni-
niejszego artykułu. Ograniczę się zatem 
do jednej jej formy: do „cichej i wydłu-
żonej modlitwy każdego dnia” (K 33), 
czyli do modlitwy myślnej, której oblaci 
oddają się codziennie.

 I. MODLITWA W PIŚMIE ŚWIĘTYM 
I W HISTORII DUCHOWOŚCI DO 
CZASÓW ZAŁOŻYCIELA

Hebrajczycy nie posiadali ogólnego 
terminu na oznaczenie modlitwy. Ucie-
kali się do wielu wyrażeń na określenie 
wielorakich sposobów zwracania się do 
Boga, takich jak na przykład: dziękczy-
nienie, lamentacja, śpiew, taniec, chwa-
ła, prostracja, uniesienie, słuchanie.

Również autorzy Nowego Testa-
mentu używają różnych wyrażeń, które 
jednak wówczas, gdy mówią oni o mod-
litwie w ogólności, skłaniają się do sło-
wa proseuche. Tego terminu na przy-
kład używa Łukasz na opisanie sceny 
spotkania w wieczerniku po Wniebo-
wstąpieniu: „Wszyscy oni trwali jedno-
myślnie na modlitwie razem z niewia-
stami, Maryją, Matką Jezusa, i brać-
mi Jego” (Dz l, 14). Zachowując pe-

wien ogólny charakter, Paweł odróż-
nia jednak modlitwy, proseuchas od 
próśb, błagań i dziękczynienia1. Synop-
tycy regularnie posługują się rzeczow-
nikiem proseuche lub jego formą cza-
sownikową dla podkreślenia samotnej 
modlitwy Jezusa2. Co więcej, używa-
ją tego terminu na oznaczenie ogólnej 
postawy chrześcijan podczas modlitwy 
(Mt 5, 44; Łk 18, 1), jak również „mod-
litwy w ukryciu” (Mt 6, 5-8).

Proseuche oznacza również miej-
sce modlitwy; stąd wzięło się słowo 
oratorium3.

W swoim czasie ojcowie greccy na-
dal używali słowa proseuche, podczas 
gdy ojcowie łacińscy jego zasadniczy 
sens zawarli w słowie oratio, od które-
go pochodzi oracja i oratorium. Słowom 
oznaczającym modlitwę zarówno Koś-
ciół wschodni, jak i zachodni nadał prze-
de wszystkim znaczenie prośby. Słowo 
to wyrażało zatem przede wszystkim 
modlitwę błagalną. Jednak między inny-
mi święty Augustyn podkreślał, że praw-
dziwa modlitwa polega bardziej na po-
rywie serca ku Bogu – affectus cordis et 
desiderium – aniżeli na długiej serii do-
kładnych próśb4.

W średniowieczu w związku z mod-
litwą wprowadza się wiele rozróżnień. 
Rozróżnia się na przykład liczbę po-
jedynczą i mnogą tego słowa. W licz-
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bie pojedynczej słowo modlitwa wyra-
ża wewnętrzne skierowanie się osoby ku 
Bogu niezależnie od tego, w jaki sposób 
ono jest realizowane. W liczbie mnogiej 
słowo to odnosi się do szczegółowych 
próśb zanoszonych do Pana. Innym przy-
kładem jest rozróżnienie między medy-
tacją i kontemplacją. Medytacja polega 
na mozolnym zaangażowaniu intelektu 
i wyobraźni do spraw Bożych pozosta-
jących w związku z sytuacją człowieka. 
Celem tej praktyki jest osiągnięcie skru-
chy oraz większej czystości intencji. Na-
tomiast modlitwa kontemplacyjna jest 
bardziej spokojnym i afektywnym spoj-
rzeniem na Pana. Czasownik orare ozna-
cza różne formy modlitwy, od modlitwy 
brewiarzowej po kontemplację5. 

Począwszy od XVI wieku aż po cza-
sy Eugeniusza de Mazenoda, bardzo na-
lega się na modlitwę, którą przedstawia 
się jako bardzo określoną praktykę du-
chową. Różni mistrzowie, tacy jak Ig-
nacy Loyola, Teresa z Avila, Franciszek 
Salezy, Pierre de Bérulle i Jean-Jacqu-
es Olier z francuską szkołą duchowości, 
proponują rozmaite metody modlitwy 
lub rozwijają problem stopni modlitwy. 
W tym czasie słowo oracja było jeszcze 
używane w sensie ogólnym, oznaczają-
cym różne formy modlitwy. Z czasem 
jednak zaczęło ono oznaczać specyficz-
ną formę modlitwy: osobistą i samotną 
modlitwę z jej metodami i stopniami. 
Mówi się zatem o metodzie oracji świę-
tego Ignacego, świętego Franciszka Sa-
lezego lub Pierre’a de Bérulle’a albo też 
o różnych stopniach i sposobach oracji: 
oracja myślna, afektywna, oracja serca, 
spokoju, zjednoczenia itd.6

 II. MODLITWA W ŻYCIU 
I PISMACH ZAŁOŻYCIELA

Kiedy Eugeniusz de Mazenod rozpo-
czął działalność, funkcjonowały wszyst-
kie wspomniane wyżej sposoby rozu-

mienia oracji i modlitwy. W liście do 
księdza Henry’ego Tempiera z 9 paź-
dziernika 1815 r. de Mazenod wskazuje 
na źródła reguły życia wspólnoty, którą 
zamierza założyć: „statuty świętych: Ig-
nacego, Karola dla oblatów, Filipa Ne-
riego, Wincentego à Paulo i błogosła-
wionego Alfonsa Liguoriego”7. Wiemy 
jednak, że nasza duchowa genealogia 
jest o wiele bardziej złożona8. Wiado-
mo, ile Konstytucje i Reguły Stowarzy-
szenia Misjonarzy Prowansji zawdzię-
czają tym źródłom, zwłaszcza zaś re-
gule świętego Alfonsa. Zależność ta nie 
jest bynajmniej tylko ogólna, ale wiąże 
się dosłownie z wieloma tekstami. A jak 
wygląda sprawa modlitwy? Skąd Euge-
niusz de Mazenod czerpał natchnienie 
do rozumienia i praktyki modlitwy?

W początkach Zgromadzenia struk-
tura praktyk duchowych była wynikiem 
korzystania z wielu źródeł. Obowiązują-
cy w tym czasie porządek dnia nosi zna-
mię alfonsjańskie. Jednak sformułowa-
nia wielu modlitw będących wówczas 
w użyciu zostały zapożyczone ze szko-
ły francuskiej, jak na przykład modlitwa 
poranna, akt komunii duchowej O Jesu 
vivens in Maria [O Jezu żyjący w Ma-
ryi], którym kończyła się poranna medy-
tacja oraz oddanie się Maryi O Domina 
mea [O Pani moja], wieńczące szczegó-
łowy rachunek sumienia.

 1. PIERWSZE DOŚWIADCZENIE MODLITWY

Eugeniusz de Mazenod, tak jak 
większość z nas, niewątpliwie nauczył 
się modlitw Ojcze Nasz, Zdrowaś Mary-
jo itp. na kolanach matki, ciotki lub bab-
ci. Bardzo wcześnie jednak widzimy go 
zatopionego w chwilach modlitwy oso-
bistej, czegoś bliskiego temu, co później 
nazwie oracją. Jest to wspomnienie, ja-
kie powraca do niego w chwili przygo-
towania do święceń kapłańskich: „Po-
wiedziałbym, że Bóg złożył we mnie 
prawie rodzaj instynktu miłości do Nie-
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go. Mój rozum nie był jeszcze rozwinię-
ty, a już lubiłem trwać w Jego obecno-
ści, wznosić ku Niemu słabe ręce i słu-
chać w milczeniu Jego słowa, tak jak-
bym je rozumiał. Choć z natury byłem 
żywy i niesforny, wystarczyło mnie za-
prowadzić przed ołtarz, aby doprowa-
dzić mnie do łagodności i najdoskonal-
szego spokoju, tak bardzo byłem za-
chwycony doskonałością Boga, instynk-
townie – jak powiedziałem – bo w tym 
wieku nie mogłem jej przecież znać”9.

W ten sposób, sięgając pamięcią 
wstecz, jak daleko tylko mógł, Euge-
niusz zwierzał się z nasłuchiwania Boga 
w ciszy. Wdrożenie do modlitwy osobi-
stej, pojętej jako zorganizowaną prakty-
kę duchową, otrzymał jednak prawdo-
podobnie od przewodnika, jakiego miał 
w czasie wygnania w Wenecji, a którym 
był don Bartolo Zinelli. Ten ostatni był 
członkiem Stowarzyszenia Ojców Wia-
ry (Pakkanarzystów), grupy kapłanów 
pragnących zostać jezuitami po kano-
nicznym przywróceniu do życia Towa-
rzystwa. Jako młodzieniec prowadził za-
tem w tych latach bardzo uregulowany 
tryb życia i regularnie oddawał się cze-
muś zbliżonemu do medytacji ignacjań-
skiej.

Po powrocie z Palermo, na początku 
20 roku życia, Eugeniusz poddał się kie-
rownictwu byłego jezuity, ojca Magy’ego. 
Chociaż z powodu zniesienia Towarzy-
stwa Jezusowego ojciec Magy został 
księdzem świeckim, trzymał się nadal 
swych korzeni i tradycji ignacjańskiej. 
W sierpniu 1805 roku Eugeniusz, jeszcze 
jako człowiek świecki, wziął udział 
w dłuższych rekolekcjach prowadzonych 
przez dawnego jezuitę. Podczas tych 
praktyk duchowych codziennie poświę-
cał trzy lub cztery godziny na modlitwę, 
a po każdej z nich 15 minut było przezna-
czonych na pisemne streszczenie. Ten 
czas modlitwy przeżywano wspólnie, to 
znaczy wszyscy rekolektanci przebywali 
razem w jednym miejscu, prawdopodob-

nie w oratorium, kaplicy lub kościele, 
chociaż według metody ignacjańskiej 
modlitwa każdego miała mieć charakter 
osobisty i medytacyjny10.

Od 1808 do 1812 roku, najpierw 
jako seminarzysta, a potem dyrektor se-
minarium Świętego Sulpicjusza w Pa-
ryżu, Eugeniusz głęboko przesiąknął 
duchowością szkoły francuskiej. Kilka 
tygodni po powrocie do Aix ksiądz de 
Mazenod sporządził na własny użytek 
ważny dokument złożony z dwóch czę-
ści. Pierwsza zawiera ogólny regulamin 
życia. Druga natomiast podaje szczegó-
łowy regulamin, określający codzienne 
wykorzystanie godzin. Eugeniusz uło-
żył ten regulamin w grudniu 1812 roku 
podczas osobistych rekolekcji, które 
stanowiły po części bezpośrednie przy-
gotowanie do podjęcia posługi w peł-
nym wymiarze czasu.

 2. REGULAMIN ŻYCIA Z 1812 ROKU

Żeby nie stwarzać wrażenia, jako-
by postawy i postanowienia wyrażone 
w tym dokumencie miały służyć jedy-
nie przygotowaniu do podjęcia posługi, 
a nie do zaangażowania się w pełnym 
wymiarze na całe życie, ksiądz de Ma-
zenod rozpoczyna tymi słowami: „Oto 
regulamin, jaki sobie wytyczyłem i któ-
ry zachowam przy Bożej pomocy przez 
całe życie ze zmianami, do jakich zmu-
szą mnie nieuchronne okoliczności, ale 
tylko w tym, co dotyczy porządku róż-
nych praktyk”11.

Ów regulamin życia, który w książ-
ce ojca Ramberta zajmuje 12 stron, 
dzieli się na trzy części: l. wprowadze-
nie, w którym poruszone są kwestie do-
kładności, gorliwości i wytrwania; 2. 
długi fragment o powinnościach wo-
bec Boga; 3. praktyki pobożnościowe. 
Na uwagę zasługuje fakt, że o modli-
twie Eugeniusz mówi w części drugiej, 
a o oracji w części trzeciej. W ramach 
modlitwy umieszcza Mszę Świętą i bre-
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wiarz, a przy praktykach pobożnościo-
wych traktuje o obecności Bożej, oracji, 
czytaniu duchownym oraz o nawiedze-
niu Najświętszego Sakramentu. Na te-
mat oracji mówi tak: „Nic nie powiem 
na temat oracji, bo byłoby o niej zbyt 
wiele do powiedzenia; znam dostatecz-
nie jej doniosłość, aż nazbyt wiele wiem, 
co myślą o niej święci; a uświęcona do-
świadczeniem maksyma, według której 
nie ma naprawdę dobrego księdza bez 
modlitwy, zbyt mocno została mi wpo-
jona, abym kiedykolwiek mógł o niej za-
pomnieć i żebym kiedykolwiek miał po-
kusę porzucić tę świętą praktykę. Oracja 
jest prawdziwym chlebem powszednim 
kapłana. W niej znajdzie on siłę, światło 
i pociechę we wszystkich utrapieniach, 
przez jakie przechodzi w życiu. W niej 
Bóg, udzielając się mu w intymnym 
zjednoczeniu ze swymi natchnieniami 
i łaską, obficie obdarzy go wszystkim,
czego potrzebuje, aby godnie wypełnić 
swoją posługę, czyniąc ją pożyteczną 
zarówno dla jego duszy, jak i dla dusz 
jego braci…”12

W regulaminie szczegółowym, który 
określa zajęcie w każdej godzinie dnia, 
ksiądz de Mazenod wskazuje na sens, 
jaki pragnie nadać swemu sposobowi 
wykorzystania czasu. Na temat mod-
litwy osobistej pisze tak: „Po ubraniu 
się przejdę do oratorium, aby się oddać 
świętej praktyce oracji, którą rozpocznę 
modlitwą słowną zaczerpniętą z dzieł 
księdza Oliera.

Przeświadczony o tym, że kapłan mo-
że się uświęcić tylko przez modlitwę i że 
od modlitwy zależy owoc jego posługi, 
codziennie poświęcę co najmniej godzinę 
tej świętej praktyce.

Gdyby przypadkiem zdarzyło się, że 
nie mógłbym odprawić jej w całości rano, 
to wiernie dopełnię tego w ciągu dnia. 
Będę się starał o to, ażeby oracja bezpo-
średnio poprzedzała Mszę Świętą [...]”13.

Liczący wówczas 30 lat Eugeniusz 
de Mazenod niewiele pozostawił nam in-

formacji co do sposobu, w jaki wykorzy-
stywał tę godzinę modlitwy. Orację roz-
poczyna słowną modlitwą księdza Olie-
ra. Następnie odczytuje kilka rozdziałów 
z Biblii, prawdopodobnie medytując nad 
nimi. Wreszcie kończy tę praktykę podję-
ciem pewnych postanowień14.

Przebieg tej modlitewnej praktyki 
pozwala przypuszczać, że mógł on do-
konywać adaptacji oraz osobistej inte-
gracji trzech metod modlitwy: ignacjań-
skiej, sulpicjańskiej i alfonsjańskiej.

W grudniu 1814 roku ksiądz de Ma-
zenod odprawia ośmiodniowe rekolekcje 
osobiste, oparte na ćwiczeniach świętego 
Ignacego. Używa książki ojca François 
Neveugo SJ zatytułowanej Retraite selon 
l’esprit et la méthode de saint Ignace 
pour les ecclésiastiques (Rekolekcje we-
dług ducha i metody świętego Ignacego 
dla osób duchownych)15. Przeżywał te re-
kolekcje w kontekście prawdziwego kry-
zysu powołania, w którym chodziło o ro-
zeznanie, czy miał wstąpić do zakonu 
monastycznego, czy też duszą i ciałem 
oddać się życiu apostolskiemu. Same re-
kolekcje nie przyniosły ostatecznej odpo-
wiedzi na jego problem. Decyzja miała 
zapaść kilka miesięcy później16. Jednakże 
wspomniane rekolekcje przygotowały 
grunt pod rozwiązanie tego kryzysu, da-
jąc mu przeświadczenie, iż naprawdę 
możliwa była integracja intensywnego 
życia wewnętrznego z żarliwym zaanga-
żowaniem apostolskim. Kluczem do tej 
integracji miała być wierność codziennej 
pełnej godzinie modlitwy.

Wynika to z dwu spostrzeżeń poczy-
nionych przez Eugeniusza podczas reko-
lekcji w 1816 roku. Być może, że myślał 
on wówczas o reakcji Jezusa w stosunku 
do Marty u świętego Łukasza 10, 38-42: 
„[...] trochę więcej modlitwy, a o wiele 
mniej troski i zaaferowania.

Na podstawie tej refleksji postana-
wiam dłużej się modlić, aniżeli to czyni-
łem dotychczas. Muszę się przyzwycza-
ić do tego, by tam przedstawiać swoje 
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sprawy i sprawy naszej wspólnoty, na-
szej młodzieży”17.

W czasie tych samych rekolekcji 
ksiądz de Mazenod opisuje to, co moż-
na uznać za jego fundamentalną posta-
wę podczas modlitwy, a zarazem za isto-
tę jego ducha skupienia. Być może, że ro-
bił on aluzję do Jana 15, 5. Oto, jak brzmi 
pierwsze z czterech postanowień: „Żyć 
w odosobnieniu – mam na myśli odosob-
nienie wewnętrzne – aby całkowicie zająć 
się Oblubieńcem mej duszy, który raczy 
założyć w niej swoje stałe mieszkanie”18.

 3. KONSTYTUCJE I REGUŁY MISJONA-
RZY PROWANSJI (1818)

Pierwszy tekst Konstytucji i Reguł 
powstającego Zgromadzenia, napisany 
ręką Eugeniusza de Mazenoda w Saint- 
-Louis du Verdon w sierpniu i wrześniu 
1818 roku, wyraźnie wymienia orację 
w różnych kontekstach. Założyciel uży-
wa również słów pokrewnych, takich 
jak: milczenie, modlitwa, medytacja, 
skupienie i kontemplacja. Pięć następu-
jących ustępów zawiera słowo oracja:

„Po zebraniu się wspólnoty w stroju 
chórowym misjonarz dyżurny wystawia 
święte cyborium na ołtarzu. Następnie 
wspólnie odmawia się itinerarium dla 
duchowieństwa. Odpowiedzi tego itine-
rarium recytują chórzyści, a oracje od-
mawia przewodniczący […]”19.

„Po przybyciu do kościoła nastąpi 
wystawienie Najświętszego Sakramen-
tu i zostanie odśpiewane Veni Creator, 
werset i oracja [...]”20.

„Misjonarze będą wstawać o czwar-
tej godzinie. Tylko kwadrans poświęcą 
na ubranie się. Razem odprawią półgo-
dzinną orację [...]. Gdy, czy to z powo-
du pory roku, czy z powodu nawału pra-
cy, nie da się odprawić oracji rano, nigdy 
nie omieszka się uczynić tego przed par-
tykularzem […]”21.

„Dwukrotnie w ciągu dnia odpra-
wiać się będzie wspólną modlitwę 

myślną: rano, co najmniej przez trzy 
kwadranse zaraz po modlitwie poran-
nej, i wieczorem, wokół ołtarza, na 
kształt nawiedzenia Najświętszego Sa-
kramentu, przez pół godziny. Rozwa-
żać się będzie głównie cnoty teologal-
ne, życie i cnoty naszego Pana Jezusa 
Chrystusa, które członkowie naszego 
Stowarzyszenia winni żywo w sobie 
odtwarzać […]”22.

„Całe życie członków Stowarzy-
szenia powinno być nieustannym sku-
pieniem. Aby to osiągnąć, będą mieli na 
sercu przede wszystkim życie w obecno-
ści Bożej, pobudzając się często do krót-
kich, ale żarliwych aktów (oracji) strze-
listych […]”23.

Analizując pięć powyższych teks-
tów, widzimy, że Założyciel używa sło-
wa oracja w trzech różnych znaczeniach. 
W dwóch pierwszych przykładach mówi 
o formułach modlitwy ustnej. W trzecim 
i czwartym przypadku traktuje o modli-
twie osobistej i wydłużonej, prawdopo-
dobnie o medytacji przebiegającej we-
dług metody. W gruncie rzeczy chodzi 
o orację, o której jest mowa w Konsty-
tucjach i Regułach z 1982 roku (K 33). 
W piątym tekście zaleca akty strzeliste, 
polegające na odmawianiu zwięzłych 
formuł tradycyjnych lub krótkich mod-
litw spontanicznych.

W odniesieniu do modlitwy myśl-
nej, o której jest mowa w czwartym tekś-
cie, zauważmy, co następuje: najpierw, 
iż jest ona przepisana dwa razy dzien-
nie, a nie tylko raz; że praktyka poran-
na rzeczywiście trwa całą godzinę, je-
śli się doda kwadrans modlitwy poran-
nej, która powinna poprzedzać 45 minut 
oracji w ścisłym znaczeniu24; i wreszcie, 
że modlitwa wieczorna wyraźnie po-
winna być odprawiana przed Najświęt-
szym Sakramentem, wystawionym lub 
nie, i w postawie odmiennej od posta-
wy modlitwy porannej. Oracja wieczor-
na powinna być podobna do wizyty skła-
danej serdecznemu przyjacielowi, Jezu-
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sowi. Może być modlitwą medytacyjną 
lub cichą, dyskursywną lub kontempla-
cyjną. Może przybierać formę rozmowy 
lub adoracji, w zależności od doraźnych 
potrzeb lub spontaniczności tego, kto się 
modli.

Ani w jednym, ani w drugim przy-
padku nie zaleca się żadnej formy ani 
szczególnej metody, co warto zauwa-
żyć, jeśli weźmie się pod uwagę, w ja-
kie szczegóły Założyciel wchodził przy 
innych okazjach, jak na przykład przy 
ceremonii otwarcia lub zakończenia 
misji25.

W tym okresie życia ksiądz de Ma-
zenod przyswoił sobie i praktykował co 
najmniej trzy znane metody modlitwy: 
świętego Ignacego Loyoli, świętego Sul-
picjusza i świętego Alfonsa Liguoriego. 
Metoda świętego Ignacego jest znana 
większości tych, którzy oddają się mod-
litwie: znajdujemy ją w Ćwiczeniach 
duchownych26. Znanej Założycielowi 
metody sulpicjańskiej nauczył go jego 
kierownik duchowy w seminarium. Usi-
łuje ona dopełnić metodę księdza Oliera 
elementami zapożyczonymi od świętego 
Ignacego Loyoli, Pierre’a de Bérulle’a 
i Franciszka Salezego. Istotowo składa 
się ona z trzech części: z adoracji, ko-
munii i współpracy27. Metoda alfonsjań-
ska składa się zasadniczo z medytacyj-
nego czytania Pisma Świętego, któremu 
towarzyszą refleksje oraz postanowienia
osobiste28.

Pomimo upodobania w regulami-
nach, Eugeniusz de Mazenod miał zbyt 
wolnego ducha, aby się przywiązywać 
tylko do jednej metody modlitwy. Jego 
naturalna niezależność nie pozwoliła-
by mu ograniczyć się do jednej szko-
ły myślenia. Tu i tam czerpał więc ele-
menty, które przystosowywał do swojej 
osobowości, temperamentu i wymagań 
chwili. Dopóki służyło to jego celom, 
nie miał żadnych skrupułów w korzy-
staniu z elementów o różnym pocho-
dzeniu. Umiał w twórczy sposób być 

eklektykiem i, w miarę dojrzewania, 
ustawicznie integrował zbieżne z sobą 
elementy. Wydaje się, że życiowe do-
świadczenie i temperament Założyciela 
usytuowały go na skrzyżowaniu wielu 
wielkich prądów duchowości. Korzy-
stał z nich wszystkich, nie opowiadając 
się za żadnym29.

Jeśli sam Założyciel czuł się wolny 
w korzystaniu z wielu metod modlitwy, 
to jest rzeczą jasną, iż pozostawił ob-
latom wolność postępowania tak samo. 
Żadnej metody nie narzucał. Określił 
porę dnia i czas trwania poszczegól-
nych modlitw, ale nie ich treść czy me-
todę.

W Konstytucjach i Regułach Misjo-
narzy Prowansji ojciec de Mazenod 
wskazał jednak pewien punkt, który 
uważał za ważny i który, według wszel-
kiego prawdopodobieństwa, ukazuje ro-
dzaj modlitwy, jaki on sam wówczas 
praktykował. Punkt ten dotyczy różnicy 
w wewnętrznej postawie podczas mod-
litwy porannej i wieczornej. Pierwsza 
była zwykle bardziej formalna i medyta-
cyjna, podczas gdy druga przybierała na 
ogół charakter bardziej intymny i afek-
tywny. Medytacja poranna z 15-minu-
tową modlitwą poranną i 45 minutami 
modlitwy myślnej trwała pełną godzinę. 
Skierowana do Trójcy Świętej modlitwa 
poranna miała stwarzać ducha adoracji, 
dziękczynienia, prośby o przebaczenie, 
ofiarowania siebie i zawierzenia30. Me-
dytację cechowało podwójne ukierun-
kowanie: najpierw trynitarne z zaakcen-
towaniem cnót teologalnych: wiary, na-
dziei i miłości jako przejawów obecno-
ści Trójcy Świętej w nas, a następnie 
chrystocentryczne z podkreśleniem ży-
cia i cnót oraz żarliwego naśladowania 
Jezusa31.

Nigdy zatem nie istniała metoda 
modlitwy oblackiej jako taka. Naszą co-
dzienną modlitwę winniśmy odprawiać 
w sposób najbardziej odpowiadający ak-
tualnemu etapowi naszej przemiany 
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w Chrystusie. Zawsze miała ona jednak 
pewien swoisty akcent co do treści teo-
logicznej i towarzyszących jej dyspozy-
cji wewnętrznych.

 4. MODLITWA W PÓŹNIEJSZYM OKRESIE 
ŻYCIA ZAŁOŻYCIELA

W kwestii modlitwy tekst Konstytu-
cji i Reguł zatwierdzonych przez Leona 
XII w 1826 roku jest tylko dosłownym 
przekładem łacińskim tekstu z 1818 
roku32. Rewizja z 1853 roku nie zmieni-
ła ani jednej litery tego artykułu.

W archiwum generalnym w Rzymie 
znajduje się manuskrypt pisany ręką sa-
mego Założyciela zatytułowany Nr 2. 
Retraite pour les nôtres (Rekolekcje dla 
naszych)33. Nie posiada on daty, ale je-
śli się porówna jego treść z rekolekcyj-
nymi zapiskami ojców Casimira Auber-
ta i Charlesa Albiniego, to był on sto-
sowany, jak się wydaje, od 1824 roku, 
a potem ponownie w latach 1832, 1833 
i 183434. Rekolekcje trwają dziewięć 
dni i zakładają cztery godzinne medy-
tacje dziennie. Określony jest przed-
miot każdej z nich wyraźnie według 
Ćwiczeń świętego Ignacego. Rekolek-
tant musi wstawać o 4.00 rano i o 21.00 
być w łóżku. Program nakazuje godzin-
ną orację wraz z jej pisemnym stresz-
czeniem o godzinie 4.30, 9.00, 15.00 
i 17.30. Nie wiemy, w jakim stopniu 
i jak długo takie rekolekcje były prak-
tykowane u oblatów.

Niezależnie od zajęć czy zmęczenia 
Eugeniusz de Mazenod pozostał wier-
ny codziennej modlitwie. Z biegiem lat 
najlepszą porą na modlitwę był dla nie-
go późny wieczór, chociaż nic nie wska-
zuje na to, ażeby zaniedbywał medyta-
cję w ciszy poranka przed Mszą Świę-
tą. Jednak te późne nawiedzenia Jezu-
sa nabierały dla niego coraz większego 
znaczenia z racji więzi, jakie w nich na-
wiązywał ze swym wciąż rozwijającym 
się Zgromadzeniem. Bardzo znamienne 

jest następujące wyznanie: „Następnie 
pozostaliśmy [biskup de Mazenod z oj-
cem Tempierem i Jeanem-Baptiste’em 
Honoratem w kościele Notre-Dame de 
Lumières] przez pół godziny na oracji. 
Wydaje mi się, że te chwile były cen-
ne. Byliśmy zupełnie sami w obecno-
ści naszego Boskiego Mistrza, ale by-
liśmy ukorzeni u Jego stóp, ażeby po-
wierzyć Jego potężnej opiece nasze 
osoby, nasze stowarzyszenie, jego po-
sługę i dzieła oraz dom, który dopiero 
co objęliśmy. Błagaliśmy Go, aby tyl-
ko On panował nad nami, aby był na-
szym Ojcem, naszym wszystkim. Pro-
siliśmy o Jego błogosławieństwo dla 
nas samych i dla naszego Zgromadze-
nia [...]”35.

Codziennie rano podczas Mszy Świę-
tej i wieczorem podczas oracji Założy-
ciel „wszystkim (oblatom rozsianym 
po świecie) wyznacza niejako spotka-
nie w godnym uwielbienia Sercu na-
szego Boskiego Zbawiciela”36. Do jed-
nego z misjonarzy w Kanadzie pisze: 
„Nie uwierzyłbyś, jak bardzo troszczę 
się przed Bogiem o naszych misjona-
rzy znad Czerwonej Rzeki. Tylko w ten 
sposób mogę się do nich zbliżyć. Tam, 
w obecności Jezusa Chrystusa, przed 
Najświętszym Sakramentem, wydaje mi 
się, że was widzę i dotykam. Zapewne 
i wy często jesteście w Jego obecności. 
Wtedy właśnie spotykamy się w tym ży-
wym centrum, które służy nam za śro-
dek łączności”37.

Eugeniusz de Mazenod głęboko wie-
rzył, że Eucharystia jest nie tylko sakra-
mentem fizycznego Ciała i Krwi Pana, 
lecz także sakramentem Mistycznego 
Ciała Chrystusa. Tak jak on sam, jego 
współbracia oblaci byli w Chrystusie. 
W Chrystusie pozostawali w komunii. 
Nawiedzenie Chrystusa obecnego w Eu-
charystii stanowiło duchowy, ale sym-
bolicznie dotykalny sposób spotkania 
z braćmi oblatami rozsianymi po całym 
świecie. Z niektórymi mógł nawiązywać 
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kontakt bezpośrednio, z innymi przez 
korespondencję, ale wszystkich mógł 
odwiedzać poprzez Eucharystię.

Oblaci używający języka angiel-
skiego na określenie wieczornej modli-
twy przed Najświętszym Sakramentem 
często posługują się słowem adoracja. 
Podstawę dla tego zwyczaju znajduje-
my we właściwym Założycielowi spo-
sobie określania tej modlitwy. Pewnego 
razu, podczas pobytu w Paryżu, miał on 
zapewne dzień bardzo wypełniony. Wie-
czorem zaczął szukać jakiegoś otwarte-
go kościoła, by tam odprawić „zwykłą 
adorację”38. Szczęśliwym trafem albo 
raczej opatrznościowo znalazł go: był to 
kościół Świętego Sulpicjusza.

 III. MODLITWA W ZGROMADZENIU 
OD 1861 DO 1982 ROKU

Rewizja Konstytucji i Reguł z 1928 
roku nie naruszyła tekstu z 1826 i 1853 
roku. Tylko jeden numer uległ zmianie, 
przyjmując oznaczenie 254.

Rewizja z 1966 roku wniosła jednak 
istotne zmiany niemal we wszystkich ar-
tykułach. Stały się one nie tylko przed-
miotem refleksji w świetle Soboru Wa-
tykańskiego II, ale także całkowicie no-
wego sformułowania i ujęcia. Co więcej, 
w 1966 roku przyjęto rozróżnienie po-
między konstytucjami, czyli przepisami, 
które może modyfikować tylko Stolica
Święta, a regułami, które może zmie-
nić kapituła generalna. Po Przedmowie 
znajdziemy 215 konstytucji, a po nich 
237 reguł, przy czym każda z tych czę-
ści miała własną numerację.

Artykuł o modlitwie, który pozosta-
wał niezmienny przez prawie 150 lat, 
uległ całkowitej przeróbce. Został nawet 
podzielony na jedną konstytucję i jedną 
regułę: „W cichej i wydłużonej modli-
twie każdego dnia pozwala Panu, aby go 
urabiał w celu poddania się Jego światłu 
i przyjęcia zbawczych wymagań Króle-

stwa. Jako współpracownik Zbawiciela 
we wszystkim i wszędzie, będzie w Nim 
znajdował natchnienie dla swego życia” 
(K 59).

„Każdy poświęci codziennie co naj-
mniej godzinę na modlitwę. Czas i miej-
sce określi superior w porozumieniu 
z prowincjałem, tak aby, o ile to możli-
we, oracja wieczorna odbywała się przed 
Najświętszym Sakramentem” (R 110).

Jeśli porówna się te teksty z edycja-
mi z 1818, 1826, 1853 i 1923 roku, to 
zauważy się wiele zmian. To, co stano-
wiło godzinę i kwadrans, staje się „co 
najmniej godziną”. Nie ma już mowy 
o tym, że część tej modlitwy należy od-
prawić rano, a część wieczorem. Znika 
również wzmianka o modlitwie porannej 
i o rozważaniu cnót teologalnych. Nie-
co bardziej akcentuje się wymiar chry-
stologiczny, naśladowanie Chrystusa. 
Jest rzeczą oczywistą, że pozostawia się 
większą elastyczność co do czasu i miej-
sca modlitwy. Wspomina się o wpływie, 
jaki ta forma modlitwy winna wywierać 
na posługę oblata.

Pod wieloma względami powyższe 
zmiany odzwierciedlają rozwój ducho-
wości, jaki się dokonał od czasów Euge-
niusza de Mazenoda. Została jednak za-
chowana jej początkowa inspiracja.

Od chwili śmierci Założyciela wszy-
scy superiorowie generalni podkreślali 
doniosłość modlitwy w życiu i apostol-
stwie oblata. Nie ma potrzeby tutaj do 
tego powracać. Chciałbym jednak w za-
kończeniu tej trzeciej części pokazać, 
jak niektórzy spośród oblatów postrze-
gali modlitwę.

Wyrazem tego jest wiele tekstów. 
Ze względu na zwięzłość i powszech-
ny charakter wybrałem raport na temat 
nowicjatów sporządzony w 1951 roku 
przez ówczesnego generalnego dyrekto-
ra studiów, ojca Daniela Albersa39. Ra-
port ukazuje postawy i zwyczaje zacho-
wywane przez wielu. Chociaż został on 
zredagowany w połowie stulecia, jest od-
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biciem tego, co zostało przekazane prze-
szło sto lat wcześniej. Jego przedmiotem 
są nowicjaty, ale tam właśnie nasza for-
macja otrzymała pierwszy szlif. W tym, 
co dotyczy przedmiotu tego artykułu, ra-
port rozróżnia poranną medytację i wie-
czorną orację.

Medytacja poranna. Większość mi-
strzów nowicjatu naucza uproszczonej 
metody sulpicjańskiej. Inni uczą „meto-
dy świętego Ignacego. Wielu wyjaśnia 
nowicjuszom różne metody, zachęcając 
ich do stosowania tej, która im najbar-
dziej odpowiada lub też do wypracowa-
nia sobie własnej metody modlitwy, bo 
metody są tylko przykładami tego, co 
można uczynić”40. Najczęściej cytowa-
nymi podręcznikami służącymi do me-
dytacji są książki klasyków: Plusa, Mar-
miona, świętego Franciszka Salezego, 
Saudreau, Rodrigueza, Hamona itd. Nie-
którzy zalecają także Nowy Testament, 
mszał, Naśladowanie Jezusa Chrystu-
sa, kursy duchowości, a po kilku miesią-
cach – Regułę.

Oracja wieczorna. Poza rzadkimi 
wyjątkami (wielkie przechadzki), ora-
cja wieczorna odbywa się w kaplicy. 
Często robi się nawiedzenie Najświęt-
szego Sakramentu, które polega zwy-
kle na kwadransie adoracji w ciszy. Je-
śli chodzi o metodę, to oracja przybiera 
charakter bardziej afektywny i bardziej 
swobodny w stosunku do medytacji po-
rannej. Niektórzy przedstawiają orację 
wieczorną jako „z serca do serca” z Je-
zusem. W niektórych nowicjatach radzi 
się nie używać książek podczas oracji 
lub pozwalając na korzystanie z nich, 
przestrzega się, aby to nie była zwykła 
lektura41.

Rozróżnienie pomiędzy medytacją 
a oracją. „Niektóre raporty nie uważa-
ją za stosowne wprowadzania rozróżnie-
nia pomiędzy medytacją a oracją [...]. 
Medytacja powinna prowadzić do ora-
cji, to znaczy do życia w intymniejszym 
i prostszym zjednoczeniu z Chrystusem, 

a przez Niego z Trójcą Świętą. Mówi się 
jednak, że oracja jest w zasadzie bar-
dziej afektywna.

Jeden z raportów tak przedstawia 
różnicę pomiędzy medytacją a oracją: 
Medytacja na początku dnia winna do-
starczyć pobudek do życia i działania. 
Rozum oświecony przez Ducha Święte-
go powinien znajdować w medytacji ra-
cje, które będą nas pobudzać do lepsze-
go poznania i miłości, do miłości, któ-
ra znajdzie potwierdzenie i wyraz w po-
stanowieniu [...]. Oracja, rozumiana jako 
»z serca do serca« z naszym Panem, bę-
dzie miała formę prostą, mniej dydak-
tyczną, bardziej afektywną”42. U kre-
su dnia wzywa ona oblata do złożenia 
u stóp Chrystusa, w akcie prostego za-
wierzenia, radości i trudów posługi oraz 
życia wspólnotowego.

W większości nowicjatów odróżnia 
się medytację od oracji w sposób nastę-
pujący: „Można na przykład powiedzieć, 
że pierwsza zabiega głównie o poprawę 
życia, a druga o kontemplację; albo też 
że medytacja polega na rozważaniach, 
oracja zaś na afektach; albo że medy-
tacja jest bardziej dyskursywna, meto-
dyczna i bardziej ogólna w swym przed-
miocie, oracja zaś bardziej afektywna 
i bardziej chrystologiczna, a nawet eu-
charystyczna; albo jeszcze, że pierwsza 
oddaje się rozważaniu określonego te-
matu, aby dojść do zjednoczenia z Bo-
giem i odkryć środki służące udoskona-
laniu się, druga zaś jest bardzo swobod-
ną rozmową z Bogiem na temat upływa-
jącego dnia, w której jest mowa po tro-
sze o wszystkim itd.”43

 IV. MODLITWA W KONSTYTU-
CJACH I REGUŁACH Z 1982 ROKU

Nawiązując do wyrażeń stosowa-
nych przez Eugeniusza de Mazeno-
da w 1818 i 1826 roku, jak również do 
przepisów z lat 1853, l928 i l966, ka-
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pituła generalna z 1980 roku przejęła 
w Konstytucjach i Regułach artykuły 
dotyczące medytacji i oracji, przyswo-
iła sobie ich ducha i wyraziła w zwię-
złej, ale nie mniej ważkiej formule: „W 
cichej i wydłużonej modlitwie każde-
go dnia pozwalają Panu, aby ich urabiał 
i w Nim znajdują natchnienie dla swego 
postępowania. Zgodnie ze swą tradycją 
codziennie poświęcają jedną godzinę 
na modlitwę myślną, a część tego cza-
su spędzają wspólnie w obecności Naj-
świętszego Sakramentu” (K 33).

Jeśli chodzi o oficjalny język Kon-
stytucji i Reguł, to w 1818 roku był nim 
język francuski, w edycjach zaś z lat 
1826, 1853, 1928 i 1966 – łacina. Ka-
pituła z 1980 roku przyjęła dwa języ-
ki: francuski i angielski. Żaden z teks-
tów nie jest zatem tłumaczeniem drugie-
go. Kluczowe słowa tekstu angielskiego 
są następujące: In the prolonged silent 
prayer we make each day [...] we devote 
an hour each day to mental prayer, part 
of which is spent together in the presen-
ce of the Blessed Sacrament (K 33).

Przy porównywaniu obu tekstów ja-
wią się trzy różnice: tekst angielski sto-
suje pierwszą osobę liczby mnogiej, pod-
czas gdy tekst francuski trzecią; tekst an-
gielski mówi o modlitwie myślnej, tekst 
francuski po prostu o oracji; tekst an-
gielski stwierdza, że część tej modlitwy 
jest odprawiana (spędzana) wspólnie 
przed Najświętszym Sakramentem, tekst 
francuski zaś mówi, że część tego cza-
su przeżywają razem w obecności Naj-
świętszego Sakramentu.

Różnice te nie dotyczą jednak isto-
ty przesłania. Przynajmniej dla anglo-
fonów „my” jest formą bardziej osobo-
wą i serdeczną aniżeli „oni”. Modlitwa 
myślna i oracja mają bardzo zbliżone 
znaczenie. Należy jednak zauważyć, że 
redaktorzy francuscy wybrali wyrażenie 
oracja zamiast modlitwa myślna. W Re-
gule z 1818 roku Założyciel używa oby-
dwu wyrażeń44. Jedno nie jest więc, by 

tak rzec, bardziej oblackie niż drugie. Je-
śli chodzi o trzecią różnicę, to tekst fran-
cuski zawiera brzmienie bardziej dyna-
miczne aniżeli tekst angielski: ils vivent 
ensemble (będą przeżywać razem) za-
miast is spent together (będzie spędza-
na razem). Być może zamierzony odcień 
jest następujący: nie zadowolą się spę-
dzaniem tego czasu razem w tym samym 
miejscu, ale niech w milczącym „z serca 
do serca” z Panem dokonuje się wital-
ne zjednoczenie tych, którzy są obecni, 
i tych, którzy są nieobecni.

 1. KILKA REFLEKSJI

Konstytucje 33-36 wymieniają dzie-
więć podstawowych środków ducho-
wych, jakie oblaci mają do dyspozycji. 
Są to według kolejności ich ujęcia: Eu-
charystia, Słowo Boże, Liturgia godzin, 
oracja, partykularz, sakrament pojedna-
nia (K 33), praktyki ascetyczne (K 34), 
czas odnowy osobistej i wspólnoto-
wej (K 35) oraz zjednoczenie z Maryją 
(K 36). Ogólny kontekst jest konteks-
tem rozdziału II: Życie zakonno-apostol-
skie, kontekst zaś bardziej bezpośredni 
jest kontekstem podrozdziału II: Życie 
z wiary, który występuje po podrozdzia-
le poświęconym radom ewangelicznym, 
a poprzedza podrozdział o wspólnotach 
apostolskich.

Czwarty paragraf konstytucji 33 roz-
poczyna się od słów: „W cichej i wydłu-
żonej modlitwie każdego dnia...” Powie-
dziano „każdego dnia”, a nie „od czasu 
do czasu”. Co więcej, tekst stwierdza: 
„codziennie poświęcają jedną godzinę 
na modlitwę myślną, a nie mówi, mo-
ralizując, że powinni to uczynić, ani też 
tego nie nakazuje. Stwierdza po prostu, 
że poświęcają tę godzinę na modlitwę. 
Inaczej mówiąc: jeśli są prawdziwymi 
oblatami, to postępują właśnie tak.

„Pozwalają Panu, aby ich urabiał” 
(dosłownie: „pozwalają się urabiać przez 
Pana”). Zwróćmy uwagę na bierny sens 
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wyrażenia. Akcent spoczywa na skłon-
ności do modlitwy, na postawie przyjmo-
wania, niezależnie od stosowanej metody 
modlitwy. Zamiast narzucać sobie jakąś 
formułę lub ramy, modlący się pozwala 
raczej, aby modlitwa wyłaniała się z jego 
wnętrza, tak jak nasuwa ją dana chwi-
la. Pozwalamy, aby Ojciec, Syn i Duch 
Święty, zamieszkujący w głębi nasze-
go jestestwa, stał się w nas tryskającym 
źródłem45.

„W Nim znajdują natchnienie do 
swego postępowania”. To wyrażenie od-
nosi się do medytacji pojętej w sensie 
tradycyjnym. Oblatom o bardziej dys-
kursywnym umyśle odpowiada każda 
postać medytacji. Bardziej kontempla-
tywni będą woleli formę modlitwy spo-
kojnej i afektywnej.

„Zgodnie ze swą tradycją codzien-
nie poświęcają jedną godzinę na mod-
litwę...” Aż do roku 1965 poświęcano 
na modlitwę godzinę i kwadrans, dzie-
ląc ten czas na modlitwę poranną i wie-
czorną. Od 1982 roku nie ma już mowy 
o jednej godzinie. Dla purystów może to 
wyglądać na skrócenie. W rzeczywisto-
ści tekst zachowuje ducha przekazywa-
nego od początków.

Wszyscy zaprawieni w dziedzinie 
modlitwy przyznają, że pełna godzina 
modlitwy bez przerwy jest o wiele bar-
dziej wymagająca i owocna aniżeli dwie 
sekwencje półgodzinne czy – w danym 
przypadku – jeden okres trwający 45 
i drugi 30 minut. Sześćdziesiąt minut dla 
nikogo nie jest niczym magicznym, ale 
karmelici, jezuici, cystersi, a nawet bud-
dyści zgadzają się, że człowiek modlący 
się regularnie potrzebuje godziny. Sam 
Jezus powiedział: „Tak, jednej godziny 
nie mogliście czuwać ze Mną!” (Mt 26, 
40, Mk 14, 37).

Dla kogoś, kto oddaje się apostol-
stwu w pełnym wymiarze czasu, więcej 
niż godzina modlitwy wydaje się nie-
praktyczna. A jednak godzina osobistej 
modlitwy stanowi minimum. Nikt nie 

jest w stanie w pełni wyjaśnić, dlacze-
go chodzi właśnie o całą godzinę. Skoro 
jednak istnieje taka powszechna zgod-
ność zarówno wśród chrześcijan, jak 
i niechrześcijan, w spędzaniu codzien-
nie nieprzerwanej godziny na modlitwie 
musi się kryć coś, co w sposób zasad-
niczy współbrzmi z wymogami ducha 
ludzkiego.

Również zgodnie z tradycją „część 
tego czasu spędzają wspólnie w obecno-
ści Najświętszego Sakramentu”. To wy-
dłużone nawiedzenie Chrystusa w Eu-
charystii było przedmiotem szczególnej 
troski nie tylko Założyciela, lecz tak-
że wszystkich pierwszych ojców i bra-
ci Zgromadzenia. Dla większości współ-
czesnych oblatów teologia Eucharystii 
znacznie się różni od teologii XIX wie-
ku. Konstytucje i Reguły z 1982 roku 
nie nakazują tego nawiedzenia. Przy-
pominają raczej jego znaczenie w tra-
dycji i stwierdzają, że po prostu to ro-
bimy. Osobiście uważam, że możemy 
się dużo nauczyć z tego, co w tej trady-
cji jest istotne, pomimo różnic w teolo-
gii. Tajemnica Eucharystii lub Euchary-
stia jako tajemnica jest wieczna. Wciąż 
pozostaje pełna bogactwa dla tego, kto 
znajduje czas na jej przyjęcie.

 2. TEOLOGIA MODLITWY

Mnie osobiście słowo oracja przy-
wodzi na myśl świetą Teresę z Avi-
la. Wyrażenie nie pochodzi jednak od 
niej. Ma ono podstawę w słowach świe-
tego Pawła: „Jeśli bowiem modlę się 
pod wpływem daru języków, duch mój 
wprawdzie się modli, ale umysł nie od-
nosi żadnych korzyści. Cóż przeto pozo-
staje? Będę się modlił duchem, ale będę 
się też modlił i umysłem; będę śpiewał 
duchem, będę też śpiewał i umysłem” (l 
Kor 14, 14-15). Z całą oczywistością Pa-
weł odwołuje się do tego, co wyrażamy 
w modlitwie. Jednak to, co Paweł ma na 
uwadze, przekracza zwykłe ludzkie po-
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znanie. Greckie nous oznacza dużo wię-
cej aniżeli umysł. Paweł z naciskiem 
podkreśla, że modlitwa ogarnia wszyst-
ko i wypływa z tego, co w modlącym się 
jest najgłębsze. W pierwotnym znacze-
niu oracja nie oznacza więc jakiejś tylko 
formy czy szczególnego sposobu modli-
twy, lecz raczej coś istotnego w każdej 
modlitwie, to znaczy, że wyrasta z całe-
go człowieka i rodzi się z tego, co w nim 
jest najgłębsze.

 a. Teresa z Avila i oracja

Teresa z Avila rozwija pojęcie za-
czerpnięte od świętego Pawła i ukazuje 
orację w sposób zrozumiały dla każde-
go wierzącego. Przede wszystkim nada-
je oracji znaczenie powszechnego wa-
runku modlitwy. Żeby zatem osiągnąć 
jej cel, sprowadza ją do modlitwy oso-
bistej i samotnej, niezależnie od tego, 
w jakim stadium modlitwy człowiek się 
znajduje.

W porządku chronologicznym po-
dejmuje temat oracji w Księdze życia, 
w rozdziałach od 8 do 22: „Moim bo-
wiem zdaniem oracja myślna nie jest 
niczym innym, jak intymną przyjaź-
nią, częstą rozmową sam na sam z Tym, 
o którym wiemy, że nas miłuje”46.

Dla Teresy odprawiać orację to 
zwracać się do Boga. Ale ponieważ 
możemy się do Niego zwracać w różny 
sposób: ustnie, liturgicznie, wspólnoto-
wo, dodaje do słowa oracja określenie 
myślna. Ale słowo myślna może wzbu-
dzać niechciane skojarzenia. Sponta-
nicznie odnosimy je bowiem do proce-
su poznawczego, intelektualnego, my-
ślowego. Teresa, jak tylu innych przed 
nią, wydaje się pozostawać w nurcie 
tradycji augustiańskiej, która używa 
tego słowa dla uwydatnienia najgłęb-
szych pragnień człowieka. Tak właś-
nie święty Augustyn wyjaśniał w Wy-
znaniach znaczenie łacińskiego słowa 
mens: „Stworzyłeś nas dla siebie i nie-

spokojne jest nasze serce, dopóki nie 
spocznie w Tobie”47.

Odprawiać orację znaczy zatem 
zwracać się do Boga, czerpiąc z naj-
głębszych pokładów swego jestestwa. 
W oracji może zachodzić refleksja, ana-
liza i racjonalizacja. Oracja jako taka ro-
dzi się jednak z nieodpartego pragnie-
nia duszy. Jest to wyraźny, afektywny 
poryw całego człowieka poszukującego 
zjednoczenia z Bogiem. Takie jest zna-
czenie „intymnej przyjaźni”. Oracja nie 
jest jedynie relacją stworzenia do Stwór-
cy, grzesznika do Sędziego czy biedaka 
do Opatrzności. Jest to relacja przyja-
ciela do Przyjaciela, w ostatecznym zaś 
stadium, relacja zakochanego do Umi-
łowanego. Na pierwszym poziomie sło-
wo tratar oznacza: dyskutować, przyjaź-
nie rozmawiać. W głębszym znaczeniu 
oznacza ono: zjednoczyć się. Oracja wy-
raża zatem zjednoczenie istniejące po-
między dwoma przyjaciółmi, w tym wy-
padku pomiędzy duszą a Panem, pomię-
dzy mną a moim Bogiem. Przyjaciele 
mówią do siebie. Rozmawiają. Prowa-
dzą rozmowę, ale nade wszystko są ra-
zem, trwają w zjednoczeniu.

Z Bogiem możemy się jednoczyć 
jak przyjaciel z Przyjacielem w różnych 
kontekstach. Teresa sprowadza zatem 
pole modlitwy do zjednoczenia w sa-
motności: być sam na sam z Bogiem jak 
przyjaciel z Przyjacielem. Oracja w tym 
subtelniejszym znaczeniu różni się więc 
od modlitwy ustnej, liturgicznej, odpra-
wianej z innymi itd. Nawet jeśli odpra-
wia się ją wspólnie, to znaczy, kiedy 
wiele osób odprawia ją w tym samym 
miejscu i w tym samym czasie, jak to 
mają zwyczaj czynić oblaci przed Naj-
świętszym Sakramentem, oracja pozo-
staje modlitwą osobistą i przeżywaną 
w samotności.

„Z Tym, o którym wiemy, że nas mi-
łuje” u Teresy z Avili przypomina zdanie 
świętego Jana: „W tym przejawia się mi-
łość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale 
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że On sam nas umiłował” (1 Jn 4, 10). 
Dla Teresy jest to również sposób upew-
nienia się, iż zrozumieliśmy, że ta wy-
miana realizuje się raczej przez miłość 
niż przez zwykłą rozmowę.

 b. Drogi albo stopnie oracji u Teresy 
z Avila

W opisie czterech podstawowych 
dróg oracji Teresa stosuje bardzo prostą 
analogię. Drogi te nazywa się również 
stopniami oracji, bo odpowiadają one 
stopniowemu ogarnięciu duszy przez 
Boga. Analogię stanowi obraz „nawad-
niania ogrodu”48.

„Najpierw czerpiąc wodę ze studni 
siłą ramion, co wymaga wielkiego tru-
du z naszej strony”. Ta droga odpowia-
da medytacji albo kontemplacji w ćwi-
czeniach ignacjańskich, w czasie której 
duch, wyobraźnia i pamięć usiłują anali-
zować jakiś temat lub tekst, odnosząc go 
do życia modlącej się osoby49.

Ale można także posłużyć się pod-
nośnikiem zaopatrzonym w czerpak lub 
rurą doprowadzającą wodę tam, gdzie 
ogrodnik jej potrzebuje. Praca przy tym 
nie jest tak uciążliwa jak w pierwszym 
przypadku. Teresa nazywa ją „oracją 
spokoju”50. Pozostaje jeszcze praca do 
wykonania, ale próg został przekroczo-
ny, co święty Jan od Krzyża nazywa po-
czątkiem kontemplacji51. Od tego mo-
mentu stajemy się coraz bardziej podat-
ni na miłosne inicjatywy Boga w modli-
twie i w całym życiu. Co więcej, uświa-
damiamy sobie wzrastającą przewagę 
działania Bożego w nas i wokół nas.

Trzeci sposób nawadniania dokonu-
je się za pomocą strumyków i nawadnia-
jących rowów. W ten sposób ziemia na-
syca się o wiele lepiej przy niewielkim 
wysiłku52.

Czwarty sposób nawadniania ma 
charakter rzęsistego deszczu, poprzez 
który Pan bezpośrednio nawadnia glebę 
bez pracy z naszej strony53. Dwa ostatnie 

stopnie odpowiadają zaawansowanym 
stadiom kontemplacji, w których Bóg 
nie tylko przejmuje inicjatywę, ale osta-
tecznie sam działa w modlitwie. W tym 
końcowym stadium już nie modlimy 
się w ścisłym znaczeniu tego słowa, ale 
trwamy w stanie modlitwy.

Jeśli się porówna Księgę życia Tere-
sy z Avila z późniejszym, bardziej roz-
winiętym dziełem, jakim jest Twierdza 
wewnętrzna, zauważymy, że pierwsze 
nawodnienie odpowiada trzem pierw-
szym mieszkaniom, trzecie zaś i czwar-
te nawodnienie czwartemu mieszkaniu. 
Czwarte nawodnienie, które pozwala 
na swobodny przebieg modlitwy zjed-
noczenia, jest ujęte w piątym, szóstym 
i siódmym mieszkaniu.

To samo słowo oracja można zatem 
odnieść zarówno do najbardziej elemen-
tarnej i uciążliwej medytacji początkują-
cego, na przykład jakiegoś nowicjusza, 
jak i do wysoce kontemplacyjnej modli-
twy 80-letniego misjonarza, który więk-
szą część dnia spędza w samotności. Re-
daktorzy konstytucji 33 prawdopodob-
nie wybrali termin oracja istotnie z tych 
samych powodów, co Teresa z Avila: 
obejmuje on wszystkie stopnie modli-
twy. Odnosi się do modlitewnej postawy 
każdego człowieka na wszystkich eta-
pach jego duchowego wzrostu.

 ZAKOŃCZENIE: SPOJRZENIE 
W PRZYSZŁOŚĆ

Biorąc pod uwagę przemiany, któ-
re cechowały modlitwę od początków 
Zgromadzenia, moglibyśmy postawić 
sobie pytanie: jaki kształt przyjmie na-
sza modlitwa w przyszłym stuleciu?

Ponieważ przemiany te dotyczyły 
wyostrzenia spojrzenia oraz uprosz-
czenia wyrazu, uważam, że przy za-
chowaniu wszelkich proporcji i, być 
może, chętniej niż kiedykolwiek w na-
szej historii większość oblatów będzie 
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usiłować całkiem dobrowolnie wygo-
spodarować sobie codziennie pełną 
godzinę na modlitwę. Będą jej potrze-
bować...

Dlaczego będą jej potrzebować? Naj-
pierw nie dlatego, że jakakolwiek reguła 
będzie im to zalecała. Również nie dla-
tego, że jakiś przełożony im o tym przy-
pomni. Nawet niekoniecznie dlatego, że 
znajdą w tym upodobanie. Nie. Będą jej 
potrzebować...

Skąd ta potrzeba modlitwy cichej 
i wydłużonej? I dlaczego ta potrzeba bę-
dzie wzrastać? Nasuwa się cały szereg 
racji:

Żeby przetrwać w obliczu rosnące-
go zasięgu zadań a kurczenia się licz-
by oblatów. Aby sprostać tym zadaniom, 
wielu z nich będzie musiało przemyśleć 
swoją posługę zarówno pod względem 
jakości, jak i ilości. Otóż zasadniczym 
kluczem do tego otwarcia na jakość ich 
posługi jest „cicha i wydłużona modli-
twa każdego dnia” (K 33).

Nasze zmaterializowane społeczeń-
stwo zaczyna czuć odrazę do samego 
siebie. Życie toczy się zbyt szybko, jest 
zbyt skomplikowane i zbyt zeświecczo-
ne, a miejscami zachowuje już tylko po-
zór życia. W trudzie zachowania rów-
nowagi, w sposób nieunikniony coraz 
więcej oblatów zostanie przynaglonych 
do bardziej świadomego zwrócenia się 
w stronę ducha. Decydujący moment 
ich zgody na tego rodzaju uduchowienie 
tkwi zaś w wierności dawania przyzwo-
lenia „Panu, aby ich urabiał i (w znajdo-
waniu) w Nim natchnienia do swego po-
stępowania” (K 33).

Całość zanieczyszczenia i uzależnie-
nia, na które tak bardzo cierpi nasza kul-
tura, jest wołaniem skierowanym przeciw 
nieznośnemu marnotrawstwu zachodzą-
cemu w świecie, w którym żyjemy. Eks-
perci szacują na przykład, że w Stanach 
Zjednoczonych od osiemdziesięciu do 
dziewięćdziesięciu pięciu procent ludno-
ści doznaje różnego rodzaju manii pato-

logicznych, narkotyzuje się lub jest uza-
leżniona. Odzyskanie zdrowia wymaga 
podjęcia zasadniczych kroków, polegają-
cych na uznaniu, że wcale nie jesteśmy 
panami siebie, zawierzenia „Mocy wyż-
szej od nas” i podjęcia poważnej rewizji 
życia. Większość oblatów niewątpliwie 
dostrzeże, że duchowe prowadzenie tych 
ludzi może pochodzić jedynie z serca od-
danego godzinnej „modlitwie każdego 
dnia” (K 33).

Przede wszystkim jednak coraz wię-
cej z nas będzie odczuwać potrzebę po-
głębiania cichej i wydłużonej modlitwy, 
pozostania jej wiernym po prostu dlatego, 
że potrzebujemy jej dla siebie samych... 
Gorąco będziemy pragnąć spędzania cza-
su z naszym Zbawicielem, Przyjacielem, 
naszym Umiłowanym. Będziemy płonąć 
pragnieniem głębszego poznania, „kim 
jest Jezus Chrystus” (Przedmowa) sam 
w sobie. Intuicyjnie będziemy doświad-
czać naszego nieznośnego niedostatku, 
chociażby tylko w owych błogosławio-
nych chwilach wymiany aktów miłości. 
Odczujemy wówczas potrzebę nie tylko 
stawania się ludźmi modlitwy – liturgicz-
nej i wspólnotowej, ma się rozumieć – ale 
także ludźmi oracji: codziennie jedną go-
dzinę (K 33).

Na koniec niech mi będzie wolno 
uczynić swoim przeświadczenie, jakie 
superior generalny, Fernand Jetté, wyra-
ził 13 listopada 1984 roku podczas kon-
ferencji oblackiej w Stanach Zjednoczo-
nych:

[Po przytoczeniu konstytucji 33 na 
temat codziennej godziny modlitwy, 
konkluduje]: ilu oblatów z waszego re-
gionu – i z całego Zgromadzenia – pozo-
staje wiernymi tej praktyce? Osobiście 
jestem przekonany, że prowincja, region 
czy rodzina zakonna, która traktuje na 
serio tego rodzaju praktykę i dochowu-
je jej wierności całą duszą, nie może nie 
czynić znacznych postępów i nie wy-
pełniać bardzo skutecznie apostolstwa. 
Gdybym miał wam rzucić jakieś wy-
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zwanie w tym zakresie, to powiedział-
bym: bądźcie wierni, skrupulatnie wier-
ni codziennej godzinie modlitwy myśl-
nej, a za tym pojawi się reszta (Doku-
mentacja OMI 131/85, s. 10).

FRANCIS KELLY NEMECK
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 I. TEOLOGIA NABOŻEŃSTW

Nabożeństwa, które nie wiążą się 
z wielkimi tajemnicami naszej wiary 
(takimi jak: Bóg Ojciec, Chrystus, Duch 
Święty, Eucharystia, Najświętsza Dzie-
wica), nie budziły większego zaintere-
sowania ani u teologów, ani u biblistów. 
Wielkie słowniki liturgiczne, teologicz-
ne i dotyczące życia duchowego są pod 
tym względem bardzo skąpe.

Z drugiej strony, Kościół zwalczał 
przede wszystkim nabożeństwa mające 
związek z bałwochwalstwem lub uro-
jeniami, nie przeszkadzając Duchowi 
Świętemu pobudzać do prawdziwej po-
bożności ludowej. Zachęcał natomiast 
do niektórych praktyk, które wydawały 
w ciągu wieków oczywiste owoce, ta-
kich jak: droga krzyżowa, różaniec czy 
kult aniołów stróżów.

Mając na względzie treść tego arty-
kułu, powiedzmy tylko, że istotę nabo-
żeństw tworzy posługiwanie się rzecza-
mi stworzonymi w celu doprowadzenia 
serca do żywego kontaktu z Bogiem. Do 
tego celu może służyć jakiś uświęcony 
przedmiot materialny, na przykład krzyż, 
relikwie, znaki sakramentalne itd. albo 
coś o charakterze społecznym bezpośred-
nio powiązane z Bogiem, na przykład in-
stytucja Kościoła, Mistyczne Ciało Chry-
stusa lub papież, czy też jakaś osoba, na 
przykład dusze w czyśćcu i święci.

W Nowym Testamencie wszystkie 
stworzenia służą za przypowieści o Kró-
lestwie Bożym. Dla Jezusa szczególnie 

ludzie są często punktem wyjścia w na-
wiązywaniu kontaktu z Ojcem, a zwłasz-
cza te osoby, które wzbudzają Jego za-
chwyt swą wiarą, na przykład maluczcy 
i pokorni (Mt 11, 26), setnik (Mt 8, 10) 
albo Kananejka (Mt 15, 28).

W dziejach Kościoła będzie rosła licz-
ba nabożeństw odnoszących się do tego, 
co wiązało się z życiem Jezusa (Maryja, 
Józef, archanioł Gabriel, żłóbek, dom na-
zaretański...), do osób uważanych za ser-
decznie zaprzyjaźnione z Jezusem przez 
świętość – niezależnie od czasu, w któ-
rym żyły, lub też do miejsc albo przedmio-
tów uznanych za takie, w których Bóg jest 
obecny w szczególny sposób, na przykład 
relikwie czy miejsca pielgrzymkowe.

Uznanie dla tych nabożeństw ulegało 
zmianom z upływem czasu i w zależno-
ści od kraju i temperamentu, a także sto-
sownie do miejsca, jakie przyznawano 
znakom doświadczanym w codziennym 
życiu narodów lub osób. Nie zawsze uda 
się uniknąć takiego traktowania znaków, 
jakby one były główną rzeczywistością, 
a przez to także pobożności zabobonnej. 
Ale będzie się też zdarzało tak, że znaki 
będą strzegły serca pozostające w żywym 
kontakcie z prawdziwym Bogiem i będą 
je chronić przed pobożnością mętną, abs-
trakcyjną i oderwaną od rzeczywistości.

 II. NABOŻEŃSTWA ZAŁOŻYCIELA

Święty Eugeniusz de Mazenod żył 
pod koniec wieku, w którym serce brało 

NABOŻEŃSTWA OBLACKIE

SPIS TREŚCI: I. Teologia nabożeństw. II. Nabożeństwa Założyciela: 1. Znaczenie 
znaków w jego życiu; 2. Wydarzenia jako Boże znamiona; 3. Nabożeństwo do anio-
łów jako Bożych wysłanników; 4. Nabożeństwo do pewnych szczególnych znaków; 
5. Nabożeństwo do tajemnicy świętych obcowania; 6. Wniosek. III. Nabożeństwa 
w tradycji oblackiej: 1. Według Konstytucji i Reguł; 2. Według kapituł generalnych; 
3. Według okólników superiorów generalnych. Zakończenie.
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odwet za ducha kartezjańskiego, „klasy-
cyzm” i park wersalski. Była to rewolu-
cja ludowa stanowczo bardziej emocjo-
nalna niż racjonalna.

Co więcej, sam Eugeniusz miał tem-
perament południowca, w którym dęły 
gwałtowne i gorące wiatry Morza Śród-
ziemnego.

Rozwinął on pewne żarliwe nabożeń-
stwa, na których opierał podstawy swe-
go życia duchowego. Należało do nich 
nabożeństwo do Trójcy Świętej, Chry-
stusa Zbawiciela, Niepokalanej Dziewi-
cy, świętego Józefa, Kościoła itd. Niniej-
szy słownik każdemu z tych tematów po-
święca osobny artykuł. Ale u Eugeniusza 
można także znaleźć pewne charaktery-
styczne dla niego nabożeństwa, w któ-
rych jego serce przejawia wprost niewia-
rygodną żywotność duchową. Tutaj bę-
dzie mowa tylko o nich.

 1. ZNACZENIE ZNAKÓW W JEGO ŻYCIU

Nikt nie będzie się dziwił znacze-
niu, jakie znaki odgrywały w kształ-
towaniu jego ścisłej i głębokiej więzi 
z Chrystusem. Nigdy jednak przy tym 
nie dał się on ponieść sensacji lub sen-
tymentalizmowi. Oto, co na ten temat 
mówi ojciec Toussaint Rambert: „Taka 
więc była pobożność biskupa de Maze-
noda. Ożywiana żywą wiarą, obejmo-
wała wszystko. Była wielka i wzniosła 
jak jego duch, wspaniałomyślna, swo-
bodna i mocna jak jego wola, żarliwa 
i serdeczna jak jego serce, prosta, uczci-
wa i w pełni rozsądna jak piękna jego 
dusza [...]. Jakby instynktownie uni-
kał niezwykłości i nowych nabożeństw. 
Przede wszystkim nie śmiał potępiać 
tych nowości, bo dobrze wiedział, że 
w nich może działać Duch Święty, że 
On nieustannie jest obecny w Koście-
le, że te objawienia są nieskończone, 
że On tchnie tam, gdzie chce, i że dary 
Boże są niemal tak rozmaite, jak spra-
wiedliwe dusze na ziemi. Ale osobi-

ście nie odczuwał żadnej potrzeby ani 
skłonności w tym kierunku. Skłaniał się 
tylko ku wielkim, dawnym i stałym na-
bożeństwom świętego Kościoła, naszej 
Matki”1.

 2. WYDARZENIA JAKO BOŻE ZNAMIONA

Dla Założyciela najważniejszymi zna-
kami łączącymi go z Bogiem były co-
dzienne wydarzenia, szczęśliwe albo nie-
szczęśliwe, a im bardziej były one tajem-
nicze, tym bardziej pozwalały mu wnikać 
w istotę Trójcy Świętej, Bożej Opatrzno-
ści, Ducha Świętego, Bożej woli i Bożej 
chwały2.

 3. NABOŻEŃSTWO DO ANIOŁÓW JAKO 
BOŻYCH WYSŁANNIKÓW

Mówiąc o charakterystycznych dla 
Założyciela nabożeństwach, trzeba zwró-
cić uwagę zwłaszcza na aniołów, a przede 
wszystkim na aniołów stróżów.

Prosi on o ich wstawiennictwo przed 
podjęciem ważnego przedsięwzięcia3; 
dziękuje im zawsze, gdy udaje się trud-
na sprawa4; co rano powierza dzień swe-
mu aniołowi stróżowi5; lubi utrzymy-
wać kontakt z przyjaciółmi za pośred-
nictwem ich aniołów stróżów6. Lubi też 
we wtorki odmawiać i zalecać innym 
odmawianie oficjum o aniołach7. W celu 
poszerzenia tych zbyt krótkich informa-
cji można przeczytać streszczenie, jakie 
podaje ojciec Eugène Baffie na temat na-
bożeństwa Założyciela do aniołów8.

 4. INNE FORMY NABOŻEŃSTW

Omówienie pierwszorzędnego zna-
czenia przyznawanego przez Założycie-
la Eucharystii, krzyżowi, Męce Pańskiej 
i brewiarzowi można znaleźć w tym 
słowniku na innych miejscach. Należy 
jednak jeszcze zasygnalizować nabożeń-
stwa związane ze Słowem Bożym, litur-
gią, relikwiami i szkaplerzem. Były one 
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dla Eugeniusza de Mazenoda pożywką 
służącą zbliżeniu się do Boga.

– Słowo Boże. Dla Eugeniusza de Ma-
zenoda księga Słowa Bożego, zwłaszcza 
Nowy Testament, była jedynym praw-
dziwym źródłem wszelkiego działania 
apostolskiego naprawdę ewangeliczne-
go. Jego szacunek dla tej księgi jest wi-
doczny w liście napisanym w 1805 roku 
do przyjaciela spotkanego w czasie po-
dróży do Paryża: „[...] zebrałem poni-
żej słowa pociechy, które starałem się 
zaczerpnąć z czystego źródła, z księ-
gi życia, z tego przedziwnego kodeksu, 
w którym przewidziano wszystkie na-
sze potrzeby i przygotowano środki za-
radcze. A zatem to bynajmniej nie Euge-
niusz, lecz Jezus Chrystus, Piotr, Paweł, 
Jan [...] posyłają ci ten zbawczy pokarm, 
którego spożycie w duchu wiary, do któ-
rej jesteś zdolny, z pewnością nie pozo-
stanie bez skutku”9.

Zastanawiając się w seminarium nad 
Słowem Bożym, wyraża podziw: „Czcij-
my Jezusa Chrystusa głoszącego Apo-
stołom tę przedziwną naukę, którą mie-
li nam przekazać dla naszego uświęcenia 
[...]. Taki sam szacunek winniśmy Słowu 
Bożemu [...], jakbyś je słyszał z ust same-
go Jezusa Chrystusa [...]”10.

Znaczeniem Słowa Bożego zajmo-
wało się już jego dziecięce serce wów-
czas, gdy stryjeczny dziadek zlecał mu 
w Wenecji czytanie rozdziałów Nowe-
go Testamentu z książki, którą Euge-
niusz będzie przechowywał do końca 
życia11.

Jego przywiązanie do Słowa Bożego 
jako źródła wszelkiego słowa ewange-
lizacyjnego jasno zostało przedstawio-
ne w artykule Émiliena Lamirande’a12. 
Spontaniczne odwoływanie się Zało-
życiela do tego Słowa zostało ukaza-
ne w dwóch artykułach: ojca Georges’a 
Cosentino13 i ojca Sylvio Ducharme’a14. 
W publikacjach tych wykazują oni 
skrypturystyczne źródła naszych Kon-
stytucji i Reguł.

– Liturgia. Liturgia była dla Założy-
ciela naprawdę uprzywilejowanym środ-
kiem umożliwiającym skierowanie ser-
ca do Stworzyciela i Zbawiciela oraz 
do zmobilizowania wiernych do czy-
nów wynikających z żywej i olśniewają-
cej wiary. „Odczuwam głód i pragnienie 
tych pięknych ceremonii religijnych” 
– zanotował w dzienniku 8 maja 1859 
roku. W 1856 roku przed ceremoniami 
Wielkiego Tygodnia tak pisze: „[...] to 
piękne dni, to raj antycypowany”. Oj-
ciec Rambert tak to komentuje: „[...] 
prawa, prosta i wylewna pobożność bi-
skupa de Mazenoda sprawiała, że bar-
dzo lubił przepych ceremonii religijnych 
[...]. Nic nie cieszyło go tak, jak publicz-
ne celebracje, zwłaszcza ogólne proce-
sje, w czasie których wydawało się, że 
całe miasto łączyło się w jednomyślnej 
wierze i miłości, aby defilować dla na-
szego Pana Jezusa Chrystusa”15. Nic nie 
mogło tak nasycić jego marsylskiego 
serca ani bardziej pobudzić jego miłości, 
jak wierni zebrani wokół Zbawiciela. 
Dlatego nie zgodził się na opuszczenie 
pontyfikalnej celebracji Święta Zesłania
Ducha Świętego pod pretekstem, że był 
umierający16.

– Szkaplerze. Wydaje się, że Zało-
życiel osobiście nie przywiązywał du-
żej wagi do szkaplerzy jako przedmio-
tów czci czy kultu. W Rzymie prosił 
o przyznanie oblatom dwóch szkaple-
rzy rozumianych raczej jako należących 
do stroju, to znaczy białego szkaplerza 
Niepokalanego Poczęcia, który kapituła 
z roku 1837 uznała za znak poświęcenia 
Maryi17, i niebieskiego, który kapituła z 
roku 1856 uznała za godło kaznodzie-
jów Dziewicy Maryi18.

 5. NABOŻEŃSTWO DO „ŚWIĘTYCH OBCO-
WANIA”

Znaczenie, jakie Założyciel w co-
dziennym życiu przywiązywał do tajem-
nicy świętych obcowania, jest nieco wy-
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jątkowe. Można powiedzieć, że żył on 
stale w obecności świętych uważanych 
za braci i siostry, którzy ukazywali mu 
wszystkie aspekty Bożego serca. Prze-
bywali oni w jego duchu, w którym roz-
wijała się droga mu teologia, jaką sam 
uważał za śmiałą19.

Takie spojrzenie na tę tajemnicę prze-
pajało jego serce. Po uroczystych obcho-
dach jubileuszu Kościoła w Hiszpanii bi-
skup de Mazenod zamieścił w dzienniku 
taką notatkę: „Ta radość wynikała z wiel-
kości świętych obcowania, którego nie 
można było nie odczuwać, ze szczęścia, 
jakie czuło się w tym katolickim Koście-
le, który ma Boga za Ojca, a wszystkich 
ludzi odrodzonych za braci”20. Można 
więc lepiej zrozumieć jego umiłowanie 
modlitwy liturgicznej21.

Wśród świętych zupełnie wyjątkowe 
miejsce w sercu Założyciela zajmowały 
dusze czyśćcowe22.

Ale może najbardziej wzruszający 
w jego nabożeństwie do świętych jest 
szacunek, jaki okazywał ich relikwiom. 
To nie jest tylko jakiś niewielki kult, lecz 
prawdziwe spotkanie z osobami zaprzy-
jaźnionymi z Bogiem, z braćmi i siostra-
mi zjednoczonymi z nim w Chrystusie23. 
Takie spojrzenie pozwala nam lepiej 
zrozumieć jego wewnętrzne uniesienia 
wówczas, gdy był przy relikwiach świę-
tego Exupère’a24, świętego Serenusa25, 
dawnego biskupa Marsylii, Gaulta26, 
również dawnego biskupa Marsylii czy 
świętego Łazarza uważanego za zało-
życiela Marsylii27. Założyciel zawsze 
też lubił wspominać oblatów zmarłych 
w opinii świętości28.

Inną charakterystyczną cechą jego na-
bożeństwa do świętych jest uwaga, jaką 
skupiał na ich patronacie. Według niego 
patronowie są bardzo ważni jako wzorce, 
orędownicy i opiekunowie, a zawsze jako 
przyjaciele współpracujący z nim w służ-
bie dla Królestwa, zarówno w życiu oso-
bistym, jak i w przedsięwzięciach apo-
stolskich.

Istnieją przede wszystkim patro-
nowie osobiści: święty Karol29, święty 
Józef30 i święty Eugeniusz31. A w cza-
sie dążenia do kapłaństwa Eugeniusz 
stale zwracał się do świętych podanych 
w martyrologium, którzy byli wzorem 
na poszczególnych etapach prowadzą-
cych do tego celu32. Na patrona Stowa-
rzyszenia Młodzieży wybrał świętego 
Alojzego Gonzagę33. Zgromadzenie Mi-
sjonarzy powierzył na początku święte-
mu Wincentemu à Paulo34, nieco póź-
niej świętemu Alfonsowi Liguoriemu35, 
a następnie świętemu Karolowi36 i świę-
temu Franciszkowi Salezemu37. Ponadto 
będzie się zwracał do świętego Leonar-
da z Porto Maurizio z prośbą o czuwanie 
nad gorliwością apostolską oblatów38. 
Później do codziennej litanii wprowa-
dzi świętych, których życie powinno 
bardziej pobudzać do apostolskiej gor-
liwości: świętego Fidelisa, Dominika, 
Franciszka Ksawerego, Filipa Nerie-
go i Józefa Kalasantego. Począwszy od 
pierwszego listu, informował księdza 
Henry’ego Tempiera, że reguła życia 
będzie się opierać na świętym Ignacym, 
Karolu, Wincentym à Paulo i błogosła-
wionym Liguorim39.

Zawsze troszczył się o nabożeń-
stwo do patronów diecezji marsyl-
skiej: „Zostawszy biskupem Marsylii, 
de Mazenod uważał się za oficjalne-
go gwaranta spraw i chwały wszyst-
kich świętych, których cnoty i relik-
wie były odwiecznym dziedzictwem 
jego Kościoła”40.

Jako misjonarz zawsze zabiegał 
o nawiązanie głębokiego wewnętrzne-
go kontaktu z patronem parafii, w któ-
rej miał głosić kazania41, i wymagał, aby 
oblaci postępowali podobnie.

Wreszcie wszystkie okoliczności 
nadawały się do proszenia jakiegoś 
świętego lub świętej o opiekę. A zatem 
czuł się szczególnie blisko świętej Te-
resy z powodu posiadania przez obla-
tów klasztoru karmelitów w Aix i z po-
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wodu karmelitów zmarłych w tym 
Karmelu42. Daty zawarcia kontraktu i 
instalacji domu są ważne ze względu na 
świętych, których w tych dniach się 
obchodzi43. Zwykłe przeniesienie relik-
wii świętego Exupère’a do Marsylii 
skłania go do spędzenia całych godzin 
na modlitwie w bratnim kontakcie z tym 
świętym44.

Najważniejszym i najistotniejszym 
wnioskiem wynikającym z przedsta-
wionego materiału jest bardzo głębo-
kie przekonanie Założyciela o swoim 
bliskim związku ze wszystkimi świę-
tymi w niebie, z duszami czyśćcowy-
mi oraz z ludźmi, których chciał pro-
wadzić do Pana. Z wyjątkiem tego, co 
dotyczy wstawienniczej mocy i sku-
teczności sprawowanej opieki, nie wi-
dział wielkiej różnicy między triumfu-
jącymi, cierpiącymi i pielgrzymującymi 
członkami Ciała Chrystusowego. Wszy-
scy byli dla niego serdecznymi przyja-
ciółmi, z którymi lubił być w kontakcie, 
niezależnie od tego, czy to były służą-
ce zebrane w kościele Świętej Magda-
leny czy święty Exupère. Świętych ob-
cowanie nie było dla niego w pierwszej 
kolejności dogmatem, lecz codzienną 
żywą rzeczywistością. Dlatego zwracał 
się zarówno do świętych Kościoła piel-
grzymującego, jak i do innych, aby go 
wspierali w trudnych sytuacjach. Mówił 
o wszystkich z tym samym sercem i tym 
samym uczuciem.

 6. WNIOSEK

Przy końcu tego zbyt krótkiego 
przedstawienia nabożeństw Założycie-
la uderza dość wyjątkowa równowaga 
między żywym odczuciem a wiarą bez 
brawury. Nie ma tu nic z przesądu ani 
z braku realizmu. Jest on jakby światłem 
dla swego wieku, w którym lęk przed 
ludową uczuciowością religijną często 
pobudzał do fałszywego eliminowania 
tego, co jest widzialne.

 III. NABOŻEŃSTWA W TRADYCJI 
OBLACKIEJ

Ogólnie biorąc, można powiedzieć, 
że nabożeństwa oblackie z czasów Zało-
życiela stopniowo traciły na znaczeniu, 
podobnie jak w życiu Kościoła.

 1. WEDŁUG KONSTYTUCJI I REGUŁ

W Konstytucjach i Regułach Zało-
życiel mówi tylko o trzech wielkich na-
bożeństwach: do Chrystusa Zbawiciela, 
Krzyża i Maryi Niepokalanej. Inne na-
bożeństwa wynikały jedynie ze zwycza-
jów codziennego życia i z dyrektoriów. 
Po śmierci Założyciela, ilekroć w na-
szej „księdze życia” wprowadzano jakieś 
zmiany, trzymano się tej samej zasady.

 2. WEDŁUG KAPITUŁ GENERALNYCH

Oficjalne wytyczne kapituł general-
nych mało miejsca poświęcały nabożeń-
stwom oblackim. Zadowalały się promo-
waniem redakcji i zatwierdzaniem róż-
nych dyrektoriów, w których wzmianko-
wano o niektórych nabożeństwach.

Można najwyżej zasygnalizować parę 
decyzji okazyjnych. Kapituła z 1873 roku 
domaga się, aby nasze domy i ich poszcze-
gólne pomieszczenia nazywano imionami 
świętych zgodnie ze zwyczajem sięgają-
cym czasów Założyciela45. To samo żąda-
nie będzie powtarzało wiele kapituł póź-
niejszych: z 1898, 1920 i 1947 roku.

Kapituła z 1887 roku postanawia pro-
sić Kongregację Obrzędów o podniesie-
nie dla oblatów święta świętego Jerzego 
do rangi „podwójnego większego”, ale 
sprawozdanie nie mówi, dlaczego podję-
to taką decyzję.

W 1893 roku kapituła postanawia 
znieść święto świętego Łazarza dlatego, 
że jest to nabożeństwo lokalne w diece-
zji marsylskiej.

Kapituła z 1879 roku wyraża życze-
nie, aby poproszono Stolicę Apostolską 
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o podniesienie święta świętej Małgorza-
ty Marii Alacoque do rangi „podwójne-
go”.

– Dyrektorium dla junioratów. Ka-
pituły generalne od dłuższego czasu do-
magały się zredagowania dyrektoriów 
formacyjnych dla junioratów, nowicja-
tów i scholastykatów46.

W dyrektorium przeznaczonym dla 
juniorów, a zredagowanym przez ojca 
Alexandre’a Soulerina i wydanym w roku 
1891, szósty rozdział wylicza nabożeń-
stwa szczególnie zalecane. Po wzmiance 
o nabożeństwach do naszego Pana Jezusa 
Chrystusa, Najświętszej Dziewicy i świę-
tego Józefa wylicza się aniołów stróżów, 
archaniołów Michała, Gabriela i Rafa-
ła oraz patronów młodzieży: świętego 
Stanisława Kostkę, Jana Berchmansa, 
a szczególnie świętego Alojzego Gonza-
gę. Tego wyboru dokonano nie z powodu 
dawnej tradycji, lecz dlatego, że zalecał 
go Rzym47.

– Dyrektorium dla nowicjatów i scho-
lastykatów. Od lat 1831-1835 posiada-
no rękopis dyrektorium dla nowicjatów 
i scholastykatów, który służył do roku 
1876, to znaczy do czasu poprawienia 
go i opublikowania przez ojca Ramberta 
w wydawnictwie Mame48.

W rękopisach w rozdziale o nabo-
żeństwach, podobnie jak w dyrektorium 
dla junioratów, duże znaczenie przywią-
zywano do aniołów. Poza tym jest tam 
mowa o następujących nabożeństwach: 
„do Apostołów, zwłaszcza do święte-
go Piotra, Pawła i Jana Ewangelisty, 
do wszystkich założycieli zakonów, do 
świętych, którzy wyróżnili się miłością 
do Jezusa Chrystusa, to znaczy do świę-
tego Augustyna, Bernarda, Franciszka 
z Asyżu, Franciszka Salezego, Piotra 
z Alkantary, Alojzego Gonzagi, Stanisła-
wa Kostki, a wśród świętych niewiast do 
świętej Magdaleny, Teresy, Katarzyny 
z Gênes, Katarzyny ze Sienny, Magda-
leny Pazzi itd.”49 Dyrektorium wymaga, 
aby nowicjusze każdy dzień tygodnia 

poświęcali innemu nabożeństwu, przy-
stosowując do niego „swoje modlitwy, 
dobre uczynki i akty strzeliste”50.

Ale w tekście ojca Ramberta jest 
mowa tylko o nabożeństwie do Jezu-
sa Chrystusa (Dzieciństwo, Męka, Eu-
charystia, Najświętsze Serce), do Maryi 
i Józefa. A kończy się on tak: „Takie są 
główne nabożeństwa, do których – jak 
sądzimy – powinniśmy ograniczyć na-
sze zalecenie jako do właściwych obla-
tom i bardziej odpowiadających ducho-
wi ich powołania. Można by było jesz-
cze wskazać na inne bardzo wzniosłe 
i mogące powodować w duszach wielkie 
dobro, ale nie miałyby one tak ogólne-
go zastosowania do naszych wspólnych 
potrzeb [...]. Lepiej pod tym względem 
pozostawić każdemu wolność pójścia 
za własnym upodobaniem po zasięgnię-
ciu rady u kierownika duchowego. Trze-
ba tylko unikać: 1) zbytniego wiązania 
się z nimi, bo wówczas nabożeństwa te 
zamiast służyć duchowemu rozwojo-
wi, byłyby w nim przeszkodą, pozba-
wiając nas wolności ducha i odpoczyn-
ku duszy; 2) lekceważenia któregokol-
wiek z tych nabożeństw zatwierdzonych 
przez Kościół, bo jako mające źródło 
w Duchu Świętym w pełni zasługują na 
nasz szacunek”51.

Ponieważ rękopisy z lat 1831-1835 
były bardzo rzadko cytowane aż do roku 
1876, zwłaszcza przez Założyciela, a po-
nadto ponieważ ojciec Rambert bardzo 
kochał biskupa de Mazenoda, niesłusz-
ne byłoby przypuszczenie, że jego inter-
pretacja zalecanych nabożeństw dotyczy 
bardziej tradycji niż tego, co zawiera-
ją rękopisy oraz dyrektorium dla junio-
ratów opublikowane piętnaście lat póź-
niej.

– Modlitewniki oblackie. Było osiem 
różnych wydań modlitewników obla-
ckich: w 1865, 1881, 1897, 1913, 1929, 
1932, 1958 i 1986 roku. Oprócz ostatnie-
go, wszystkie wydania zawierały trady-
cyjne nabożeństwa wspomniane w tym 
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artykule. Ostatnie wydanie jednak bardzo 
zmodyfikowało ich ukierunkowanie, eli-
minując prawie wszystkie modlitwy, któ-
re nie były skierowane do Boga, Dziewi-
cy Maryi, świętego Józefa i Apostołów. 
Zachowano tylko litanię w partykularzu 
dlatego, aby nie tracić kontaktu ze świę-
tymi, którzy byli dla Założyciela najdroż-
si. Ponadto położono dużo większy na-
cisk na modlitwy Założyciela i zawarte 
w aktualnym mszale.

 3. WEDŁUG OKÓLNIKÓW SUPERIORÓW 
GENERALNYCH

Superiorzy generalni niewiele mó-
wili o tradycyjnych nabożeństwach ob-
lackich, z wyjątkiem nabożeństwa do 
Najświętszego Serca Jezusowego i Ma-
ryi Niepokalanej.

Ale począwszy od pierwszej roczni-
cy śmierci Założyciela, zaczyna się za-
chęcać oblatów, aby coraz ściślej łączyli 
się najpierw z Założycielem, a wkrótce 
potem – także z oblatami, którzy swo-
ją świętością wycisnęli piętno na Zgro-
madzeniu. Oczywiście nie mówi się wy-
raźnie o „nabożeństwie”, ale używa się 
takich sformułowań jak: liczyć na ich 
wstawiennictwo, pozwolić się porwać 
ich przykładem, czerpać z nich natchnie-
nie do życia i wierności52. Można po-
wiedzieć, że ojciec Léo Deschâtelets był 
wielkim promotorem nabożeństwa do 
Założyciela przez podejmowanie wszel-
kiego rodzaju inicjatyw, które wyczuliły 
pod tym względem całe Zgromadzenie 
do tego stopnia, że beatyfikacja wydała 
się raczej normalnym przejawem poboż-
ności oblatów niż początkiem nowego 
nabożeństwa.

 ZAKOŃCZENIE

Jak powinniśmy dziś ustosunkować 
się do tradycji nabożeństw oblackich, 
aby nic nie stracić z wartości, jakie ona 

posiada, ale też nie wracać do zachowań, 
które w obecnym życiu duchowym by-
łyby sztuczne?

Wydaje się, że Założyciel ze swym 
mocnym przywiązaniem do świętych 
obcowania daje nam do tego klucz. Po-
nad takim czy innym nabożeństwem ist-
niała w jego sercu głęboka wiara, która 
nakazywała mu żyć w pełnej solidarno-
ści z wszystkimi, których kocha Bóg Oj-
ciec, a których Chrystus zbawia. Przy-
pomnijmy sobie cytowany powyżej, 
a napisany po jubileuszowych obcho-
dach Kościoła w Hiszpanii tekst z jego 
dziennika: „Ta radość wynikała z wiel-
kiego świętych obcowania, którego nie 
można było nie odczuwać, ze szczęścia, 
jakie czuło się w tym katolickim Koście-
le, który ma Boga za Ojca, a wszystkich 
ludzi odrodzonych za braci”53.

Wydaje się, że ukierunkowanie du-
chowe wzbudzane obecnie we wspól-
nocie eklezjalnej przez Ducha Świętego 
zmierza do tego, abyśmy wyszli z wia-
ry rozumianej często zbyt indywidua-
listycznie i żyli w braterskiej komunii 
z całą ludzkością podczas naszych róż-
nych spotkań z Bogiem.

Z takim właśnie ukierunkowaniem 
spotykamy się u Założyciela, i to w ta-
kim stopniu, że – jak na jego epokę – jest 
ono nieco wyjątkowe. Trzeba więc zejść 
do głębi tradycji oblackiej, aby nią żyć. 
I można powiedzieć, że nasz ostatni mod-
litewnik trzyma się tego kierunku, zastę-
pując wiele modlitw skierowanych do 
poszczególnych świętych modlitwami 
wprowadzającymi nas w komunię z róż-
nymi kategoriami osób, które szukają 
Boga albo go już znalazły. Należą do nich 
wspólnoty eklezjalne, świeccy, kapłani, 
misjonarze oraz oblaci żywi i zmarli.

ROGER GAUTHIER

 PRZYPISY

1 RAMBERT II, s. 650.
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2 Dla wyrobienia sobie ogólnego po-
jęcia zob. RAMBERT I, s. 728-732 i 749.

3 Zob. RAMBERT I, s. 63,140 i 349.
4 Tamże, s. 428.
5 Zob. BAFfiE Eugène, Esprit et ver-
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Eugène de Mazenod, évêque de Mar-
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nonce de la parole de Dieu selon Mgr de 
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de nos Règles (1818-1825)”. W: Études 
oblates, 8 (1949), s. 286-287.

14 „Essai sur les sources scripturaires 
de nos saintes Règles”. W: Études obla-
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W tradycji oblackiej wyrażenie „naj-
bardziej naglące potrzeby” wiąże się ściś-
le z pewną liczbą fundamentalnych po-
jęć, z których czerpie ono swoje boga-
ctwo. Można by na przykład rozważać 
je, wychodząc z uczucia niecierpliwo-
ści, jakiego doznawał Założyciel, gdy 
łajał swych misjonarzy za to, że – jak 
mu się zdawało – nie przyznawali dusz-
pasterskiego pierwszeństwa nawraca-
niu pogan1. Rzuca na nie również świat-
ło słowo „gorliwość” pojęte tak, jak je 
rozumiał Eugeniusz de Mazenod. Gdy 
apeluje on do ludzi „o żarliwą gorliwość 
o zbawienie dusz”, czuje się wyraźnie 
jego rozumienie naglącej potrzeby2. Po-
dobnie można zinterpretować używa-
ne przez niego wyrażenie „najbardziej 
opuszczeni”. Trzeba by także rozważyć 
znaczenie, jakie oblaci niedawno na-
dali takim kluczowym wyrażeniom jak 
„znaki czasu” i „priorytety regionalne” 
oraz rolę, jaką im wyznaczyli. Te dwa 
wyrażenia znalazły odpowiednik w we-
zwaniu i zaangażowaniu, aby odpowie-
dzieć na te najbardziej naglące potrzeby 
świata, które dostrzegają oblaci z sześ-
ciu regionów. Zawierają one w sobie go-
towość do zrezygnowania z ustalonych 
pozycji i zaangażowania na nowych dro-
gach, aby wśród najbardziej opuszczo-
nych uczynić Chrystusa rzeczywistością 
bardziej obecną. Pierwszym celem tego 
artykułu jest więc przestudiowanie spo-
sobu, w jaki Eugeniusz de Mazenod do-
strzegał najpilniejsze potrzeby w swoich 
czasach i jak dziś oblaci usiłują robić to 
samo. Szybko zauważymy, że to rozu-
mienie naglącej potrzeby jest oczywistą 

cechą charakterystyczną naszej ducho-
wości i naszego posłannictwa.

 I. ZAŁOŻYCIEL

 1. NAGLĄCA POTRZEBA DUCHOWA

Rozumienie każdej naglącej potrzeby 
tak samo jak w przypadku piękna zależy 
od oka tego, kto patrzy. Jest ona czymś 
subiektywnym, czymś, co dostrzega się 
od wewnątrz, na poziomie egzystencjal-
nym albo – jeśli ktoś woli – czymś, co 
zależy od przekonań. To, co jednemu 
wydaje się naglące, niekoniecznie jest 
takie dla drugiego. Dla Założyciela tym, 
co przynaglało przede wszystkim, było 
„podążanie drogami kapłańskiej i za-
konnej doskonałości”3. Wzgląd wynika-
jący z tej potrzeby występuje wszędzie 
w jego pismach, szczególnie w Przed-
mowie do Reguły: „Muszą rzetelnie pra-
cować, aby stać się świętymi”. W jego 
oczach żadna inna potrzeba nie zasłania 
i nie przewyższa tego wezwania do oso-
bistej świętości ani nie wymaga bardziej 
bezpośredniej i ustawicznej troski w porę 
i nie w porę albo – jak on sam mówi – 
„zarówno w pracy misyjnej, jak i w za-
ciszu domu”4. „Ten, kto zechce być jed-
nym z nas, musi pałać pragnieniem włas-
nej doskonałości”5. „W imię Boga – na-
lega – bądźmy świętymi”6. „Niech obla-
ci dobrze przyswoją sobie to, czego Koś-
ciół od nich oczekuje. Mierne cnoty nie 
wystarczą, aby odpowiedzieć na wszyst-
ko, czego wymaga ich święte powoła-
nie. [...] Śpieszmy się zatem, aby stać się 
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świętymi, jeśli jeszcze nimi nie jesteśmy 
w takim stopniu, jaki jest potrzebny”7.

Tym, co to wezwanie do święto-
ści w oczach Eugeniusza de Mazeno-
da czyni tak naglącym, jest „opłaka-
na sytuacja”, w jakiej znajduje się Koś-
ciół w jego czasach. Ta właśnie sytuacja 
wielkiego utrapienia nadała jego wyma-
ganiu osobistej świętości charakter nag-
lącej potrzeby, tak samo jak posłanni-
ctwo, które należało wypełnić, podykto-
wało podjęcie duchowego wysiłku. Rze-
czywiście, nie można oddzielać jednego 
od drugiego. Tworzą one osnowę i ko-
lor tej samej pilnej potrzeby, którą jest 
poznanie i umiłowanie Chrystusa. „Im 
bardziej będziecie święci, wzorowi, po-
rządni – mówił biskup de Mazenod do 
swych misjonarzy – tym bardziej bę-
dzie się szerzyć dobro”8. Założyciel jas-
no widział zasadniczy związek zacho-
dzący między osobistą świętością i mi-
sjonarskim wysiłkiem. Z głębokiego ro-
zumienia tego związku miał się zrodzić 
i rozwijać jego Instytut. Jego rozumienie 
naglącej potrzeby duchowej będzie więc 
odtąd nierozerwalnie związane z rozu-
mieniem naglącej potrzeby misyjnej.

 2. NAGLĄCA POTRZEBA MISYJNA

W oczach Eugeniusza de Mazeno-
da najpilniejsza potrzeba misyjna jest 
najbardziej nagląca wtedy, gdy „idzie 
o zbawienie dusz”9. Pod tym wzglę-
dem Założyciel najdobitniej wyraża się 
w Przedmowie do Reguły: „Jest więc 
bardzo ważne i naglące, by przypro-
wadzić zbłąkane owce z powrotem do 
owczarni, nauczyć tych wykolejonych 
chrześcijan, kim jest Jezus Chrystus, 
wyrwać ich z mocy szatana i ukazać im 
drogę do nieba”10. Za tą naglącą potrze-
bą stoi teologia zbawienia (i piekła), 
która jest teologią Założyciela i jego 
czasów. Według niego idzie o wyrwa-
nie dusz z królestwa piekła, to znaczy 
z ciemnoty dotyczącej wszystkiego, co 

ma związek z ich zbawieniem. Z dru-
giej strony istnieje Boża wola zbawie-
nia, która może je dosięgnąć jedynie 
przez pracę misjonarską. Według nie-
go naglące było, aby iść głosić ewan-
gelię tym, których teraz nazwalibyśmy 
ludźmi z marginesu i niepraktykujący-
mi, tym, którym groziło niebezpieczeń-
stwo utraty wiary albo którzy właściwie 
już ją utracili. Krótko mówiąc tym, któ-
rzy rzeczywiście nie znali Jezusa Chry-
stusa i którzy nie mieli nikogo, aby im 
Go głosić. Analizując przyczyny takiej 
sytuacji, pisał: „Można je sprowadzić 
do trzech głównych punktów: 1. osła-
bienie, aby nie powiedzieć całkowi-
ta utrata wiary; 2. ignorancja ludzi; 3. 
lenistwo, nonszalancja, zepsucie ka-
płanów. Tę trzecią przyczynę należy 
uważać za główną i za źródło dwóch 
pozostałych”11. Właśnie w kontekście 
„tej opłakanej sytuacji” obudziło się 
u Eugeniusza de Mazenoda poczucie 
naglącej potrzeby. Nie miał go stracić 
nigdy. „Głównym posłannictwem obla-
tów – pisał – [...] jest nawracanie nie-
wiernych i pouczanie tego nieoświeco-
nego ludu, który uważa się za chrześci-
jan, ale który nimi nie jest ani z zasa-
dy, ani w praktyce”12. Byli to „ubodzy” 
i „najbardziej opuszczeni”, ci, którzy 
w najgłębszym wnętrzu byli pozbawie-
ni godności. Myśląc właśnie o nich, pi-
sał do proboszcza z Barjols 20 sierpnia 
1818 roku: „naszym obowiązkiem jest 
śpieszyć tam, gdzie niebezpieczeństwo 
jest najgroźniejsze”13.

Dla Eugeniusza de Mazenoda ewan-
gelizacja ubogich nie wynikała tylko ze 
świadomego wyboru drogi dla siebie 
i dla swego Stowarzyszenia, lecz także 
z przymusu, z czegoś, co mu się narzu-
cało z wnętrza. Nagląca potrzeba, którą 
odczuwał jako realista i człowiek dobrze 
osadzony w swoim czasie, wynikała 
częściowo z prawdziwych potrzeb jego 
epoki, ale jako człowiek wiary, który pa-
łał wielką miłością do Jezusa Chrystusa 

513 NAGLĄCE POTRZEBY



514NAGLĄCE POTRZEBY

ukrzyżowanego, odczuwał on tę naglą-
cą potrzebę jako wewnętrzny ogień. Pod 
tym względem Eugeniusz de Mazenod 
przypomina świętego Pawła opisującego 
swój apostolat jako Boży przymus, któ-
remu nie mógł się oprzeć: „Nie jest dla 
mnie powodem do chluby to, że głoszę 
Ewangelię. Świadom jestem ciążącego 
na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym 
nie głosił Ewangelii!” (1 Kor 9, 16). Ta 
konieczność, ta nagląca potrzeba po-
chodzi stąd, że jemu została powierzo-
na część Bożego planu zbawienia, a po-
waga jego sytuacji wynika z faktu, że 
nie może on uniknąć realizacji tego pla-
nu bez ściągnięcia na siebie nieszczęś-
cia wiecznego potępienia. Jakże to było 
prawdziwe w przypadku Eugeniusza de 
Mazenoda!

Właśnie w świetle tego przepełnio-
nego wiarą przymusu należy rozumieć 
wiele wyrażeń zawartych w jego pis-
mach, na przykład: „trzeba wszystko po-
ruszyć”, „naszym obowiązkiem jest pę-
dzić tam, gdzie niebezpieczeństwo jest 
najgroźniejsze”, „zawsze gotowi pędzić 
o każdej porze i na najmniejszy znak 
tam, gdzie posłuszeństwo ukazuje im ja-
kieś dobro do spełnienia”14.

To poczucie naglącej potrzeby tłu-
maczy, dlaczego Eugeniusz de Mazenod 
już jako młody kapłan prosił władze die-
cezjalne, aby mu nie powierzały stano-
wiska w parafii, lecz pozostawiły swo-
bodę całkowitego poświęcenia się tym, 
do których nie docierały struktury para-
fialne. Tłumaczy to także, dlaczego ci,
którzy pozostawali poza zasięgiem po-
sługi pastoralnej i kościelnych struktur 
parafialnych, byli głównym celem jego
pierwszych przedsięwzięć apostolskich. 
Są to – jak wykazuje ojciec Fernand Jet-
té w konferencji o Założycielu – „służą-
cy, rzemieślnicy, pospólstwo właściwie 
pozostające na uboczu z powodu godzin 
odprawiania nabożeństw i z powodu ję-
zyka [...]; młodzież: parafie nie mają ni-
czego dla młodych [...]; więźniowie, 

wielcy kryminaliści lub mali przestępcy 
[...]; chorzy, umierający, ludność wiej-
ska, której ignorancja jest jeszcze więk-
sza niż w miastach”15.

Takie były naglące potrzeby Koś-
cioła, które Eugeniusz de Mazenod do-
strzegał na początku. Dla niego te różne 
grupy osób miały jedną cechę wspólną: 
byli oni wszyscy biedni, ponieważ byli 
pozbawieni Jezusa Chrystusa. Ten brak 
stanowił w jego oczach potrzebę najbar-
dziej naglącą zarówno wewnątrz Koś-
cioła, jak i poza jego granicami i poza 
przynależnością do niego.

Łatwo więc zrozumieć, dlaczego Za-
łożyciel nigdy nie chciał, żeby jego mi-
sjonarze zadowalali się tym, że są „zwy-
kłymi” kapłanami parafialnymi, to zna-
czy kapłanami, którzy większą część 
czasu i energii poświęcają trosce o tych, 
którzy już znają i kochają Jezusa Chry-
stusa, chrześcijanom praktykującym. 
„Dobrze, że przejściowo pomaga się pro-
boszczom, ale nie można z naszych mi-
sjonarzy robić proboszczów”16. To samo 
misjonarskie poczucie naglącej potrzeby 
kryje się za decyzją wycofania misjona-
rzy z Algierii: nie powierzono im zada-
nia nawracania Arabów, jak tego się spo-
dziewał Założyciel; przeciwnie, zatrud-
niono ich w parafiach jako „zwyczaj-
nych proboszczów całkiem małych wio-
sek, gdzie nie ma prawie nic dobrego do 
zrobienia”17. Jego początkowa niechęć 
do wysyłania misjonarzy do Stanów 
Zjednoczonych opierała się na tej samej 
zasadzie: „Nigdy nie zachwycałem się 
fundacjami w Stanach Zjednoczonych, 
ponieważ wydawało mi się, że to były 
tylko parafie, a propozycja Nowego Jor-
ku nie wydaje się czymś innym”18. Tutaj 
tak jak i gdzie indziej przewodnia myśl 
Założyciela jest tyleż zwarta, co jasna: 
„Założyć [...] wspólnotę misjonarzy, 
którzy by mogli wypełniać obowiązki 
swego powołania, którym, ściśle biorąc, 
nie jest być proboszczami, lecz praw-
dziwymi misjonarzami przechodzącymi 
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z jednego kraju do drugiego, aby głosić 
prawdy o zbawieniu i doprowadzać du-
sze do Boga”19.

 3. WIELKIE PRZYMIOTY

Aby dobrze pojąć wyostrzone rozu-
mienie naglącej potrzeby sytuacji, jakie 
miał Założyciel, należy dobrze uchwycić 
to, czego każda nagląca potrzeba wyma-
ga od człowieka, albo – żeby powiedzieć 
nieco inaczej – jakie osobiste przymioty 
pozwalały Eugeniuszowi de Mazenodo-
wi ustalać najbardziej naglące potrzeby 
swego czasu i na nie odpowiadać. Każ-
de światło rzucone na tę dziedzinę bę-
dzie bardzo przydatne przy naszych wy-
siłkach zmierzających do odpowiedzi na 
najbardziej naglące potrzeby misjonar-
skie naszych czasów.

 a. Człowiek rozeznania

W konkretnych okolicznościach, 
w jakich żyjemy, zawsze jest miejsce 
na pogardę, ukryte motywy i niewczes-
ną gorliwość. Zadanie oceny pilno-
ści w każdej prawdziwej potrzebie nie 
jest w Kościele wolne od tego niebez-
pieczeństwa. Przy bliższym studiowa-
niu sposobu dokonywania rozpoznania 
przez Eugeniusza de Mazenoda od razu 
zauważamy trzy elementy:

Po pierwsze, przed podjęciem decyzji 
Założyciel zawsze prosi o światło Boże, 
zwłaszcza gdy zachodzi nagląca potrzeba 
wysłania misjonarzy na nową misję.

Oto charakterystyczny tego przy-
kład. Kiedy zaproponowano mu przy-
jęcie nowego wikariatu apostolskiego 
w Natalu, potrzeba była na pewno naglą-
ca: „Tam idzie o zbawienie dusz” – pisał 
w dzienniku20. A jednak dylemat był bar-
dzo realny: po prostu nie miał ludzi, aby 
przyjąć tę misję. Prosił więc w modli-
twie o „światło z wysoka”. „Przed odpo-
wiedzią trzeba więc stanąć w obecności 
Bożej – pisze dalej. – [...] Bardzo prosi-

łem Boga, aby udzielił nam łaski pozna-
nia Jego woli i abyśmy się do niej do-
stosowali. Decyzja o wycofaniu misjo-
narzy z Algierii i wysłania ich do Nata-
lu została podjęta – pisze – w czasie na-
wiedzania kościołów z okazji Wielkiego 
Czwartku”21. Był to jasny pomysł, po-
mysł, który mógł wówczas z całą ufnoś-
cią przypisać Bożemu natchnieniu. Tak 
było z jego wszystkimi innymi ważnymi 
decyzjami: przedstawiał je w modlitwie, 
nasłuchiwał Boga i usiłował rozpoznać 
znaki Bożej obecności w wydarzeniach.

Drugim ważnym elementem stoso-
wanej przez Założyciela metody roz-
poznania było pragnienie otrzymania 
wiadomości i szczegółów od zaintere-
sowanych misjonarzy i znaczenie, ja-
kie przywiązywał do tego źródła infor-
macji. Nigdy nie lubił, by go pozosta-
wiano w nieświadomości czegokolwiek. 
Prosił w modlitwie o „światło z wyso-
ka”, ale szukał również światła na dole, 
to znaczy czerpał wiadomości z listów 
i sprawozdań, jakie otrzymywał od obla-
tów. Jeśli jego ogromna korespondencja 
coś nam ukazuje, to właśnie jego gorące 
pragnienie, aby być poinformowanym 
i aby w obiektywny sposób zachować 
kontakt z wydarzeniami. To pragnienie 
informacji służyło mu nie tylko do pod-
trzymania gorliwości i odwagi swych 
synów, lecz także było decydującym ele-
mentem w jego sposobie rozpoznawania 
najbardziej naglących potrzeb misji.

Bez faktów i wystarczających infor-
macji czuł się słaby: „Nie trzeba oba-
wiać się dania mi repliki, ilekroć uwa-
żasz, że podjęta przeze mnie decyzja za-
wiera jakieś niedogodności. Będzie tak 
prawdopodobnie dlatego, że nie będę 
dostatecznie dobrze poinformowany”22. 
Z tego samego powodu często odkła-
dał ważną decyzję, jak na przykład od-
powiedź na propozycję wysłania ob-
latów do Nowego Jorku i do Toronto: 
„Nie jestem dostatecznie poinformo-
wany, aby decydować o sprawie Nowe-
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go Jorku”23. Jest to refren, który odnaj-
dujemy w jego korespondencji i który 
wyraża jego frustrację: „Jest absolutnie 
niedopuszczalne, abyście mi nie pisali 
przez trzy miesiące”24. Aby dobrze roz-
poznać, trzeba być dobrze poinformo-
wanym. Nikt nie wiedział o tym lepiej 
niż Założyciel.

Jest jeszcze trzeci element stosowa-
nej przez Eugeniusza de Mazenoda me-
tody rozpoznawania, którego nie moż-
na ignorować. Jest nim głos Kościo-
ła. Wśród niezliczonych próśb przed-
stawianych jego uwadze, prośby, któ-
re przychodziły z Rzymu, szczególnie 
z Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, 
miały priorytet. „Jest to więc przypa-
dek – pisał – dawania pierwszeństwa 
misji, którą nam ofiaruje organ Głowy
Kościoła”25. Pilność tych apeli była dla 
niego tym większa, że zdawały się po-
chodzić bezpośrednio od Boga. Dla Za-
łożyciela w znaczeniu bardzo realnym 
vox ecclesiae był vox Dei (głos Kościoła 
to głos Boga). W tych wszystkich przy-
padkach ze względu na to, że wezwanie 
było jaśniejsze, a potrzeby bardziej nag-
lące, czuł się zobowiązany do zwrócenia 
na nie natychmiastowej uwagi26.

 b. Człowiek wielkiej odwagi

Stwierdzić potrzebę to jedna sprawa, 
ale znaleźć w sobie niezbędną odwagę, 
aby na nią odpowiedzieć, to zupełnie coś 
innego. Słowem, Eugeniusz de Mazenod 
był człowiekiem znacznej odwagi. Jeże-
li tylko dobrze rozpoznał potrzebę, ro-
bił wszystko, aby na nią odpowiedzieć. 
Był gotów podjąć ryzyko, narazić się na 
wyrzeczenia i stawić czoło przyszłości, 
ufając, że Boży plan w końcu zostanie 
zrealizowany. Rzeczywiście, Zgroma-
dzenie oblatów rozwinęło i rozszerzyło 
się tak szybko dzięki jego niezmiernej 
śmiałości i odwadze. Ojciec Jetté stresz-
cza to dobrze w takich słowach: „W cią-
gu dziesięciu lat cała seria fundacji we 

wszystkich kierunkach i, po ludzku mó-
wiąc, prawie wszystkie coraz mniej roz-
tropne. Naturalna mądrość radziłaby 
bardziej się umocnić, zakorzenić się we 
Francji przed wysłaniem misjonarzy da-
leko. Apostolska śmiałość przeważała 
u niego nad roztropnością”27.

Odwaga Założyciela szła w parze 
z jego ufnością w Bożą opatrzność. Wie-
rzył, że nawet nieznana przyszłość nie 
jest groźna. Przeciwnie, jest zawarta 
w Bożym planie. Biblia mówi nam o kai-
ros, o obecnym czasie, który daje nam 
jedyne okazje do szerzenia Królestwa 
Bożego. Eugeniusz de Mazenod okazy-
wał otwartość pełną zaufania. Dla niego 
trudności i doświadczenia stawały się kai-
ros, wyzwaniem, które należało podjąć, 
tak że nie pozwalał ani sobie, ani swym 
misjonarzom wahać się albo przedsiębrać 
coś bez entuzjazmu. Dlatego zarzucał bi-
skupowi Jeanowi-François Allardowi, że 
nie daje przykładu i że prowadzi zbyt 
osiadły tryb życia28. Okazywał również 
niezadowolenie z powodu nieśmiałości 
i wahań ojca Jeana-Baptiste’a Honora-
ta, czy posłać oblatów na misję do By-
town (Ottawa): „Nie należało podejmo-
wać próby. Trzeba było tam iść z moc-
nym postanowieniem przezwyciężenia 
wszystkich przeszkód, pozostania tam 
i osiedlenia się! Jak można się wahać? 
Czy jest misja piękniejsza? Pomoc pra-
cownikom leśnym, misje wśród tubyl-
ców, osiedlenie się w mieście z dużą 
przyszłością. Ależ to piękny ideał, a wy 
mielibyście pozwolić, aby przepadł? 
Drżę na samą myśl! Zbierzcie więc 
całą odwagę i niech nastąpi prawidłowe 
osiedlenie się”29.

 c. Człowiek przenikliwy

Jednym z realnych niebezpieczeństw, 
jakie niesie z sobą angażowanie się bez 
zastrzeżeń, aby odpowiedzieć na naglą-
cą potrzebę, jest zbyt wyłączne zafascy-
nowanie. Można do tego stopnia dać się 
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pochłonąć przez to, co narzuca się bez-
pośrednio, że prawie nie widzi się ni-
czego innego. Widzi się bardzo dobrze 
drzewo, ale nie dostrzega się lasu. Jed-
ną z charakterystycznych cech, jakie nie 
uchodzą uwadze tych, którzy są obeznani 
z pismami Założyciela, jest jego przeni-
kliwość i wyczucie tego, co jest możliwe. 
Nie można nie zauważyć faktu, że należał 
w pełni do swej epoki, wystrzegając się 
jednak całkowitego przez nią owładnię-
cia. Był człowiekiem swego czasu, cho-
ciaż go wyprzedzał.

Pomimo licznych naglących potrzeb, 
których natłok domagał się natychmia-
stowego działania, Eugeniusz de Maze-
nod nigdy nie tracił widoku całości. Za-
wsze sięgał wzrokiem poza to, co już zo-
stało osiągnięte, i myślał o nowych wy-
zwaniach jako o otwarciu nowych moż-
liwości. U Boga wszystko jest możliwe. 
Dla Eugeniusza de Mazenoda znaczy-
ło to, że każda sytuacja, niezależnie od 
tego, jak na pierwszy rzut oka może wy-
dawać się beznadziejna, może się zmie-
nić. Miał przenikliwość i ochotę osoby, 
która widzi to, co wielkie w każdej sy-
tuacji życiowej, która nie pozwala się 
zamknąć przez nic i przez nikogo, lecz 
zawsze znajduje rozwiązanie. Stąd jego 
wspaniałomyślność. „Wcale nie jestem 
prorokiem – mawiał – zawsze jednak 
byłem człowiekiem pragnień”30.

W pierwszym wydaniu Konstytucji 
i Reguł widzimy, że już od 1818 roku 
Eugeniusz de Mazenod brał pod uwa-
gę szansę, jaką miłość Boża rezerwowa-
ła dla niego i dla jego stowarzyszenia. 
Chciał ludzi, którzy tak jak on patrzą 
daleko i marzą o tym, co wielkie: „Ich 
ambicja powinna w świętych pragnie-
niach obejmować olbrzymi obszar całej 
ziemi”31. Jego wspaniałomyślność prze-
jawia się jeszcze w następujących fak-
tach:

– Nie opuszczając Europy, przez 
modlitwę i olbrzymią korespondencję, 
Założyciel ustawicznie pozostawał przy 

swoich misjonarzach, niezależnie od 
tego, w jakim zakątku świata się znaj-
dowali.

– Jeżeli w pamiętnikach mógł napi-
sać: „Moja uwaga była zwrócona jedy-
nie na opłakany stan naszych wykole-
jonych chrześcijan”32, to mógł również 
całkiem dobrze napisać do jednego ze 
swych misjonarzy na Cejlonie: „Zawsze 
byłem przekonany, że chodziło o nawra-
canie pogan. Jesteśmy do tego powołani 
jeszcze bardziej niż do czego innego”33.

– Chociaż każdy dzień przeżywał 
z intensywnością, która zadziwia tego, 
kto dobrze zna jego przeładowany roz-
kład zajęć, znajdował jednak czas na 
modlitwę, przyjmowanie gości, słucha-
nie spowiedzi i wizytowanie parafii.

– Będąc Francuzem aż do głębi du-
szy, nigdy nie przejawiał wyłącznego 
przywiązania do kultury, w jakiej się 
urodził. Wielokrotnie nalegał, aby jego 
misjonarze przystosowywali się do lu-
dów, którym służyli, i żeby uczyli się ich 
języków.

Krótko mówiąc, Eugeniusz de Ma-
zenod potrafił przekraczać ciasne gra-
nice bezpośredniego otoczenia i patrzeć 
szerzej. Prawie we wszystkich listach do 
swych misjonarzy usiłuje pobudzić ich 
wyobraźnię, poszerzyć ich pole widze-
nia i doprowadzić do tego, aby tak jak 
on widzieli bezgraniczne możliwości 
miłosiernej miłości Bożej. Wyprzedza-
nie swej epoki pociąga za sobą wielkie 
cierpienia. Eugeniusz de Mazenod wy-
brał jednak miłość do Kościoła ze wzro-
kiem zwróconym ku przyszłości.

 II. OBLACI DZISIAJ

Iść tam, gdzie potrzeby są najbar-
dziej naglące pozostało do dnia dzisiej-
szego jedną z charakterystycznych cech 
misjonarskiego celu oblatów. Łączy się 
to zapewne z głębokim zrozumieniem 
beznadziejnych sytuacji, jakie posiadał 
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Założyciel. W tej dziedzinie oblaci po-
dejmują prawdziwy wysiłek, aby ocenić 
swoje dzieła i posługę w świetle tego, co 
można by nazwać kryterium najbardziej 
naglących potrzeb. Ślad tego aspektu 
charyzmatu jawi się jasno w oficjalnym
komentarzu i we wstępie do Konstytu-
cji i Reguł z 1966 roku. W dokumencie 
tym, zatytułowanym Dans une volonté 
de renouveau (W woli odnowy) czyta-
my: „Jeśli z tej żywej, pisanej przez Du-
cha Bożego historii można wyciągnąć 
jakąś lekcję, to jest nią oczywisty dla 
oblatów, wynikający z ich charyzma-
tu obowiązek, aby nie urządzać się, nie 
zatrzymywać się, nie powtarzać z upo-
dobaniem tego, co zrobiliśmy w innym 
czasie i w innych sytuacjach, ani nie 
zamykać się w osiągnięciach. Prawem 
życia i ewolucji świata jest fakt, że to, 
co jawi się jako naglące w jakimś cza-
sie, nie jest już nim w innym czasie. Po-
nieważ charyzmat oblatów wiąże ich ze 
zdarzeniami, muszą oni, jak to sygna-
lizuje reguła 2, „mieć oczy otwarte na 
sprawy świata i ludzi współczesnych”. 
W gruncie rzeczy muszą bez przerwy 
przepisywać Przedmowę z tym samym 
akcentem aktualności. Jakie są dziś waż-
niejsze fakty? Jakie są strefy naglących 
potrzeb? Jak możemy być w nich obec-
ni, nawet gdyby trzeba było wyzbyć się 
radości z osiągniętych rezultatów, które 
teraz są już w zasięgu zwyczajnej dzia-
łalności Kościoła?”34

Te pytania i inne dojrzałe refleksje
nie są tylko retoryczne. Od połowy lat 60 
aż do naszych czasów leżały u podstaw 
pogłębionego i stałego studiowania życia 
i posłannictwa oblatów w sześciu regio-
nach Zgromadzenia. Przejawiają się pra-
wie we wszystkich sprawozdaniach pro-
wincjalnych z ostatnich dwudziestu lat35. 
W tych wszystkich wysiłkach odnowy 
nigdy nie traci się z oczu rozumienia 
naglącej potrzeby misjonarskiej, jakie 
miał Założyciel. Jego charyzmat znajdu-
je wyraz głęboko w psychicznych i prze-

pełnionych wiarą zasobach całego Zgro-
madzenia. Dlatego w krótkim, ale głębo-
ko natchnionym dokumencie, jaki zosta-
wiła kapituła z 1972 roku, Perspektywy 
misjonarskie, możemy przeczytać nastę-
pujące słowa: „W świetle Ewangelii i na-
szego charyzmatu misjonarskiego chce-
my szczerze ocenić nasze aktualne zaan-
gażowanie, celem obiektywnego stwier-
dzenia, czy zbyt nie tkwimy w pewnych 
skostniałych zwyczajach. Zbadawszy 
stan rzeczy na szczeblu prowincjalnym, 
odważnie podejmiemy konkretne decy-
zje wymagane przez Ducha Świętego, 
który przemawia poprzez naglące po-
trzeby ubogich. Dynamizm i dyspozy-
cyjność właściwe misjonarzom pozwo-
lą nam zawsze zaangażować się w służbę 
Kościołowi i światu. Taki był nasz pier-
wotny charyzmat, który nadal pozostaje 
u podstaw naszego życia i naszej przy-
datności jako Zgromadzenia. Musimy go 
utrzymać za wszelką cenę”36.

Innym ważnym wydarzeniem w od-
nowie Zgromadzenia był kongres na te-
mat charyzmatu Założyciela dzisiaj, jaki 
odbył się w Rzymie od 26 kwietnia do 14 
maja 1976 roku. Tu także odnajdujemy 
rozumienie naglącej potrzeby misjonar-
skiej, uznane za jeden z głównych ele-
mentów charyzmatu oblackiego. Człon-
kowie tego kongresu nie tylko pogłębili 
sens tej podstawowej wartości oblackiej, 
lecz także usiłowali zrozumieć jej biblij-
ne początki i pełny zasięg37. W końco-
wej deklaracji kongres tak się wyraził: 
„Chcąc zakończyć określenie oblackie-
go charyzmatu dzisiaj, pamiętamy, że 
nasz Założyciel chce, abyśmy uważali 
na rozpoznawanie najbardziej naglących 
potrzeb Kościoła i świata, nie obawiając 
się przynaglania do podjęcia ze świętą 
odwagą aktualnego wezwania, do które-
go Bóg nas woła, na rzecz swoich ubo-
gich [...]”38.

Wyrażenie „najbardziej naglące po-
trzeby” nabrało w odnowie Zgromadze-
nia takiego znaczenia, że trzeba było roz-
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winąć studium nad tą podstawową war-
tością oblacką. Krótko potem ukazało się 
wiele artykułów w „Vie Oblate Life,”, 
z których każdy na swój sposób usiłował 
rzucić nieco światła na ten temat.

W artykule Appels et nouvelles 
missions39 (Apele i nowe misje) ojciec 
Marcello Zago wyjaśnia drogę, która 
prowadziła Zgromadzenie do przyjęcia 
między 1972 i 1979 rokiem dziewięciu 
nowych misji w świecie oraz powody 
odmówienia jedenastu innym usilnym 
prośbom. Artykuł jest wymowny z wie-
lu względów. Zatrzymuje się najpierw 
na kryteriach, którymi kierowała się ad-
ministracja generalna przy przyjmowa-
niu lub odmawianiu przyjęcia nowej mi-
sji. Następnie pozwala dobrze pojąć pro-
ces, przez który przeszło Zgromadze-
nie w podejmowaniu decyzji, i złożo-
ny problem, jaki nasuwa odpowiedź na 
pewne naglące wnioski. Wreszcie przy-
pomina nam, że nasz charyzmat wynika 
z konkretnej sytuacji i nie ma czysto te-
oretycznego charakteru.

W innym wyjaśniającym artyku-
le ojciec Roger Gauthier rozważa róż-
ne powody, które skłoniły Eugeniusza 
de Mazenoda do przyjęcia lub rezyg-
nowania z nowych pól apostolatu. We-
dług autora jednym z najważniejszych 
powodów jest „konieczność udzielenia 
odpowiedzi przede wszystkim w kata-
strofalnych sytuacjach, na które nikt nie 
odpowiada”40.

Nic więc dziwnego, że w czasie prze-
redagowywania naszych Konstytucji 
i Reguł oraz ich zatwierdzenia w 1982 
roku wyrażenie „najbardziej naglące po-
trzeby” nie tylko weszło ostatecznie do 
oficjalnego języka Zgromadzenia, lecz
także stanowi teraz podstawową kate-
gorię naszego programu działania mi-
sjonarskiego. Wyrażenie to powtarza się 
wyraźnie cztery razy w naszych Konsty-
tucjach i Regułach:

– „Zawsze są gotowi odpowiadać na 
najbardziej naglące potrzeby Kościoła 

poprzez różne formy świadectwa i po-
sługi...” (K 7);

– „Konsekrowany celibat... pozwala 
nam iść tam, gdzie pojawiają się najbar-
dziej naglące potrzeby...” (K 16);

– „Wykorzystamy wszelkie okazje, 
by ukazać naglące potrzeby Kościo-
ła i świata oraz to, w jaki sposób nasze 
Zgromadzenie usiłuje na nie odpowie-
dzieć” (K 52);

– „W swej pracy [wychowawcy] 
będą się kierować żywą tradycją Koś-
cioła i pozostaną wrażliwi na potrzeby 
świata” (R 35).

Najbardziej znamienna w tych teks-
tach jest treść, jaką przypisuje się wy-
rażeniu „najbardziej naglące potrzeby”. 
Poza sprawą misji (K 7) służy ono tak-
że do uzasadnienia konsekrowanego ce-
libatu (K 16), właściwego motywu bu-
dzenia powołań i wreszcie przewodniej 
zasady dla wychowawców (R 35). Sło-
wem, możemy teraz mówić o najbar-
dziej naglących potrzebach jako o na-
prawdę fundamentalnej wartości dla ob-
latów, o wartości, która rozciąga się bez-
pośrednio na każdy aspekt naszego ży-
cia i posłannictwa.

 1. NOWE TENDENCJE

Pojęcie „najbardziej naglących po-
trzeb” dziś wyraźnie stanowi część myśli 
i słownictwa oblatów. Stało się bowiem 
prawdziwą zasadą rozpoznania w wybo-
rach, jakich muszą dokonać, i w zaanga-
żowaniach, które należy podjąć. Musimy 
jednak zaznaczyć, że sposób, w jaki ob-
laci dostrzegali te potrzeby w ostatnich 
latach, uległ przemianom. Następująca 
lista nie wyczerpuje tych zmian, lecz ra-
czej stanowi próbę zwrócenia uwagi na 
te, które są najbardziej widoczne.

 a. Rozpoznanie wspólnotowe

We wszystkich regionach i prowin-
cjach Zgromadzenia do tej pory podjęto 
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znaczne wysiłki, aby ocenić dzieła i po-
sługi. Tym, co sprawia, że obecna sytua-
cja jest tak dramatyczna, jest fakt, że 
w wielu prowincjach wiek oblatów roś-
nie, a ich liczba maleje. Ten spadek licz-
by personelu sprawia, że pilne staje się 
pytanie, jakie zaangażowanie apostol-
skie utrzymać, a jakiego poniechać.

Niemniej coraz więcej oblatów do-
strzega istniejące w regionach różnice 
co do rodzaju i stopnia ubóstwa, jakie 
przeważa wśród tych, którymi się zaj-
mujemy. Aby odpowiedzieć na najbar-
dziej naglące potrzeby, wszystkie regio-
ny, prowincje czy dystrykty usiłowa-
ły więc określić poprzez badanie swe-
go środowiska, jakie są największe po-
trzeby. Pociągnęło to za sobą większe 
uwzględnienie rozpoznania wspólno-
towego. Dziś istnieje więcej struktur, 
w których można uczestniczyć i współ-
pracować, niż kiedykolwiek: semina-
ria na temat planowania i przemyśleń, 
nadzwyczajne rady prowincjalne, pro-
wincjalne kongresy, spotkania w dys-
tryktach, warsztaty refleksji na szczeb-
lu międzyprowincjalnym i międzyre-
gionalnym. Fakt, że coraz więcej obla-
tów uczestniczy w procesie planowa-
nia w swojej prowincji, jest źródłem 
większego poczucia odpowiedzialności 
wspólnotowej i społecznej.

Wobec tego to, co nazywamy „prio-
rytetami regionalnymi”, jest tylko in-
nym sposobem określenia „najbardziej 
naglących potrzeb”, jakie dostrzegła 
większość oblatów w regionie. W spra-
wie apostolskiego zaangażowania „za-
ciekły indywidualizm” epoki pionierów 
ustąpił miejsca bardziej wspólnotowej 
wizji i bardziej wspólnotowemu zaanga-
żowaniu.

Administracja generalna nie tyl-
ko usankcjonowała tę nową tendencję, 
lecz także do niej zachęcała. Pisząc do 
oblatów 19 października 1976 roku, oj-
ciec Jetté mówił im: „Każdemu regiono-
wi i każdej prowincji przysługuje prawo 

do obiektywnego analizowania potrzeb 
i apelów ubogich w swoim środowisku 
oraz do dostrzegania w świetle Ewan-
gelii, oblackich Konstytucji i ducha Za-
łożyciela, jak konkretnie Zgromadzenie 
może odpowiedzieć na te potrzeby, od-
powiedzieć na nie skutecznie i pozosta-
jąc wiernym swym założeniom. Zawiera 
się w tym obowiązek refleksji i rozpo-
znania wspólnotowego, jaki narzuca się 
każdej prowincji”41.

 b. Zaangażowania długoterminowe

Drugą tendencją odsłaniającą spo-
sób rozumienia przez oblatów najbar-
dziej naglących potrzeb dotyczy tego, co 
moglibyśmy nazwać perspektywą dłu-
goterminową. Jeśli potrzeby ubogich są 
bardzo realne i mają charakter naglącej 
potrzeby, nadzieja odpowiedzenia na te 
potrzeby w sposób zadowalający wydaje 
się bardziej złożona, a w konsekwencji 
i bardziej odległa. Do zmiany perspek-
tywy zmusiła nas bardziej systematycz-
na analiza przyczyn i czynników stało-
ści ubóstwa.

Dziś wiemy bardzo dobrze, że życie 
mężczyzn i kobiet jest podporządkowa-
ne strukturom socjalno-ekonomicznym 
i politycznym, z których niektóre są wro-
gie nawet pracy ewangelizacyjnej. Iden-
tyfikowanie, krytyka i – jeśli to możli-
we – przekształcanie niesprawiedliwych 
struktur na rzecz autentycznego wyzwo-
lenia człowieka stanowi część misjo-
narskiego zadania oblata. Walka z przy-
czynami niesprawiedliwości społecznej, 
a nie tylko zajmowanie się jej objawami 
stanowi uznaną i akceptowaną formę za-
angażowania. Mówić o „walce” na rzecz 
pokoju i sprawiedliwości to uznać jas-
no, że przeszkody łatwo nie znikną. Stąd 
potrzeba wytrwałości i długoterminowej 
nadziei.

Mając bardziej realistyczny pogląd 
na zasięg i złożoność problemów ubó-
stwa i niesprawiedliwości, jednocześ-
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nie pokornie uświadamiamy sobie nasze 
własne granice i nasze ubóstwo. Parafra-
zując ojca Yvesa Congara, można powie-
dzieć, że mamy nagle wrażenie, iż jeste-
śmy „małą wspólnotą zakonną w rozle-
głym świecie”. Natomiast uświadomie-
nie sobie tego popchnęło oblatów do 
chętniejszej współpracy z innymi grupa-
mi lub wspólnotami w poszukiwaniu od-
powiedzi na potrzeby naszych czasów, 
czy to będzie apartheaid w Afryce Po-
łudniowej, czy prześladowanie wierzą-
cych w Polsce, czy też konflikty zwią-
zane z reformą rolną w Brazylii. Nie ma 
natychmiastowych rozwiązań żadnej 
z tych palących spraw, a każda grupa, 
która tym się zajmuje, potrzebuje pod-
trzymywanej nadziei.

I znów ojciec Jetté w referacie na se-
sji międzykapitulnej w Rzymie w 1984 
roku tak streszczał ten zamiar: „W tej 
sprawie moje głębokie przekonanie jest 
takie: prawdziwe odpowiedzi apostol-
skie na potrzeby dzisiejszego świata 
będą przychodziły stopniowo. Dadzą je 
młodsze pokolenia, które przychodzą po 
nas i które powstają stopniowo w Afryce, 
w Azji, w Ameryce Łacińskiej, w Polsce, 
we Włoszech i w prowincjach posiadają-
cych powołania”42. Ta perspektywa w ni-
czym nie jest krótkowzroczna. Możemy 
jeszcze raz odkryć ducha samego Założy-
ciela i jego postępową wizję.

 c. Oblackie dzielenie się

Innym aspektem aktualnej odpo-
wiedzi oblatów na najbardziej naglą-
ce potrzeby świata jest istotny wzrost 
dzielenia się między oblatami. W ogól-
nej świadomości dzisiejszych oblatów 
jak i w obecnych strukturach admini-
stracyjnych sprawa najbardziej nag-
lących potrzeb wiąże się nierozerwal-
nie z ideą autentycznego dzielenia się. 
Rzadko myśli się o jednej, nie biorąc 
pod uwagę drugiej; są one jakby dwie-
ma stronami tej samej monety, dwie-

ma splątanymi sprawami. Może naj-
wymowniejszym i najbardziej bezpo-
średnim symbolem tej nowej tendencji 
było stworzenie Funduszu Solidarności 
Oblackiej, co stało się możliwe dzięki 
sprzedaży w 1972 roku międzynarodo-
wego scholastykatu z Via della Pineta 
Sacchetti. Bardziej niż istotna pomoc 
finansowa, co roku rozdzielana w Zgro-
madzeniu, liczy się znaczenie bardzo 
ważnego symbolu, jaki ma ta struktura 
usługi. A podobnie jak wszystkie żywe 
symbole, do których przywiązujemy 
wagę, Fundusz Solidarności Oblackiej 
wyzwala moce ukryte w Zgromadzeniu 
i ujawnia głębsze zasoby, jakimi dyspo-
nujemy.

Konstytucje i Reguły w różnych miej-
scach mówią o dzieleniu się zasobami 
i o solidarności43. Założyciel pod tym 
względem zawsze zajmował jasne stano-
wisko: „Wszyscy jesteśmy członkami 
tego samego organizmu, w którym – gdy 
zachodzi potrzeba – każdy z całym wysił-
kiem i ofiarnością zabiega o jego dobro-
byt i o rozwój wszystkich jego władz”44. 
To wspólne pragnienie solidarności i 
dzielenia się konkretyzuje się obecnie 
w różnych formach: pomoc finansowa,
personel, usługi.

Duch dzielenia się przejawia się tak-
że we wspólnych wysiłkach podejmo-
wanych w Zgromadzeniu, aby popie-
rać posługę świeckich i podejmowanie 
przez nich odpowiedzialności. Tej opcji 
przyznano priorytet w wielu regionach. 
W dawanych przez nas odpowiedziach 
na najbardziej naglące potrzeby prawie 
niezawodnie usiłujemy sobie zapewnić 
ich współpracę. Posłannictwo oblatów 
i współpraca świeckich są powiązane do 
tego stopnia, że trudno zrozumieć, jak 
jedno mogłoby funkcjonować bez dru-
giego. Razem i każdy na swój sposób usi-
łuje odpowiedzieć najbardziej skutecz-
nie na obecne szczególne potrzeby. Ta 
współpraca, jak to często bywa w działal-
ności charytatywnej, zaczyna się z tymi, 
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którzy są nam najbliżsi: stowarzyszeni 
z nami, oblaci honorowi, członkowie Sto-
warzyszenia Misyjnego Maryi Niepoka-
lanej oraz wszyscy inni, z którymi ściśle 
współpracujemy na całym świecie.

 2. DWIE CHARAKTERYSTYCZNE TROSKI

Kończąc, warto podkreślić dwie spe-
cyficzne ważne potrzeby, na które ostat-
nio zwrócono naszą uwagę. Te dwie po-
trzeby nie otrzymały jeszcze od oblatów 
decydującej odpowiedzi. Wydaje się, że 
te dwa wyzwania mieszczą się we właś-
ciwym posłannictwie oblatów. Można 
się zatem spodziewać, że w przyszłości 
zwróci się na nie większą uwagę i zapro-
ponuje rozwiązanie.

Pierwsza z tych trosk dotyczy nara-
stającego problemu obojętności religij-
nej, niewiary albo ateizmu. Oto, jak na 
ten temat wyraził się ojciec Jetté przed 
oblackimi prowincjałami 10 maja 1984 
roku: „Powiedziałbym, że ogólnie całość 
naszej posługi odpowiada na to wezwa-
nie: budzić lub na nowo rozbudzić wiarę 
tych, do których jesteśmy posłani. Zresz-
tą, jeżeli zacieśnimy kwestię do ścisłego 
problemu obojętności religijnej, niewia-
ry lub ateizmu, to trzeba powiedzieć, że 
mamy bardzo mało oblatów poświęcają-
cych się bezpośrednio temu apostolato-
wi i niewiele prowincji, jeśli w ogóle ta-
kie są, zorientowanych w tym kierunku. 
Czy w świecie zachodnim, który częś-
ciowo stał się niepraktykującym, a na-
wet obojętnym w dziedzinie religijnej, 
takie Zgromadzenie jak nasze nie po-
winno zrobić czegoś więcej? Mam wra-
żenie, że często nie jesteśmy już wrażli-
wi na to wezwanie, jeśli występuje ono 
samo, jeśli nie towarzyszy mu material-
na sytuacja ubóstwa”45.

Drugi wielki problem jest bardzo 
złożony i stanowi wielkie wyzwanie. 
Idzie o potrzebę ewangelizowania kul-
tur. Tu znów ojciec Jetté wyraża swą tro-
skę: „Moje jednak wrażenie jest takie: 

posuwamy się dużo szybciej do przodu 
w dziedzinie miłości, która każe nam 
bronić człowieka, niż w studium, które 
pozwala nam przenikać nowe kultury”46. 
Już w apostolskiej adhortacji Evangelii 
Nuntiandi Paweł VI rzucił prorocze we-
zwanie: „Rozdźwięk między Ewangelią 
a kulturą jest bez wątpienia dramatem 
naszych czasów. [...] Dlatego trzeba do-
łożyć wszelkich starań i zabiegów, żeby 
zewangelizować troskliwie ludzką kul-
turę, czy raczej same kultury. Jest rze-
czą konieczną, żeby się one odrodziły na 
skutek zespolenia z Dobrą Nowiną”47.

Dlaczego to takie ważne i naglące? 
Dlatego, że teraz zdajemy sobie sprawę, 
iż aby się powiodła, ewangelizacja musi 
się skierować nie tylko do osób indywi-
dualnie, lecz także do całego dziedzi-
ctwa lub całej kultury, w której te oso-
by żyją. Dialektyka między wiarą i kul-
turą jest sprawą bardzo delikatną, która 
jednak nie może już być dłużej pomi-
jana. W tym właśnie kontekście ewan-
gelizacja usiłuje dosięgnąć samego dna 
kultury, dziedziny jej fundamentalnych 
wartości, jakiekolwiek by one były, aby 
w niej wprowadzić zmiany, które po-
służą za podstawę i gwarancję w prze-
kształcaniu jej struktur i jej społeczne-
go klimatu.

RICHARD G. COTÉ
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Poniższy artykuł nie pretenduje do 
tego, aby przedstawić całe nauczanie 
Kościoła na temat Serca Jezusa, ale ma 
na celu zgłębić to, jak nasz Założyciel 
przeżywał nabożeństwo do Serca Jezu-
sa, co ono dla niego znaczyło i czym 
było dla oblatów. Poza tym, jak przy-
pomniał papież Paweł VI, Eugeniusz de 
Mazenod był „zafascynowany Jezusem 
Chrystusem”. Musimy zatem rozważać 
Jego nabożeństwo do Serca Jezusowego 
jako aspekt jego przywiązania do Oso-
by Jezusa, a więc odwołać się do funda-
mentalnego artykułu o Jezusie Chrystu-
sie Zbawicielu.

 I. NABOŻEŃSTWO EUGENIUSZA 
DE MAZENODA DO SERCA JEZU-
SOWEGO

Nie mamy żadnego dokumentu mó-
wiącego, jak w dzieciństwie Eugeniusz 
został wprowadzony w nabożeństwo do 
Najświętszego Serca Jezusowego. Wie-
my natomiast, że pod wpływem Dona 
Bartolo Zinellego w Wenecji to nabożeń-
stwo zajmuje ważne miejsce w jego ży-
ciu. Na temat praktyk pobożnościowych 
zasugerowanych przez jego duchowego 
mistrza czytamy takie słowa: „Będę łą-
czył me słabe uwielbienia z uwielbie-
niami Najświętszego Serca Jezusa i Ma-
ryi, Aniołów i Świętych... Z szacun-
kiem będę całował swój krzyż w miej-
scu Rany Serca” (powrócimy jeszcze do 
tego zestawienia). Ojciec Magy, które-
mu powierza się w poszukiwaniu swe-

go powołania, prowadził w Marsylii sto-
warzyszenie pobożnych osób, które było 
ogniskiem nabożeństwa do Serca Jezusa 
i apostolatu1.

W seminarium Świętego Sulpicjusza, 
pod wpływem francuskiej szkoły ducho-
wości, jego nabożeństwo do Serca Jezuso-
wego pogłębia się. Pierre de Bérulle kła-
dzie nacisk na to, co nazywa „wnętrzem” 
Jezusa, to znaczy na najgłębszą postawę 
i uczucia Chrystusa. Eugeniusz de Ma-
zenod nauczył się więc wnikać w samo 
wnętrze tajemnic Jezusa, aby w Jego Ser-
cu szukać całego intymnego życia Boga, 
który stał się człowiekiem.

Od początku posługi kapłańskiej 
ożywia nabożeństwo do Serca Jezusa, 
które w Aix przed rewolucją było bardzo 
żywe. W 1721 roku, po epidemii dżumy 
w Marsylii, arcybiskup Aix za wzorem 
biskupa de Belzunce’a zarządził bo-
wiem, aby Święto Serca Jezusowego 
było obchodzone w diecezji w piątek po 
oktawie Bożego Ciała. Wcześniej ojciec 
Tymothée de Raynier, minimita z Aix 
opublikował w 1662 roku dzieło pod ty-
tułem L’homme intérieur ou l’idée du 
parfait chrétien (Człowiek wewnętrzny, 
czyli obraz doskonałego chrześcijanina), 
w którym pisał: „Co za szczęście być 
zjednoczonym z Jezusem Chrystusem 
w Najświętszym Sercu, które nieustan-
nie było złączone z Bogiem, nie tylko 
poprzez unię hipostatyczną, ale także 
poprzez jedność czynów swej miłości”2. 
Tak więc Eugeniusz de Mazenod łączył 
się z dawną tradycją swego rodzinnego 
miasta i jej poświęcił życie.

NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSOWE

SPIS TREŚCI: I. Nabożeństwo Eugeniusza de Mazenoda do Serca Jezusowego. II. Ro-
zumienie nabożeństwa: 1. Przylgnąć do Jezusa Chrystusa; 2. Kochać z Chrystusem; 
3. Dostosować swe życie do życia Chrystusa. III. Tradycja oblacka: 1. Świadectwa 
nabożeństwa; 2. Refleksja teologiczna; 3. Apostolat oblatów; 4. Akt oddania i szka-
plerz; 5. Apostolat przez książkę. Zakończenie.
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W 1819 roku w Aix w kościele ob-
latów, nazywanym „kościołem misji”, 
zostało erygowane Zrzeszenie Naj-
świętszego Serca Jezusowego3. W 1882 
roku ojciec de Mazenod publikuje bro-
szurkę zatytułowaną Exercice à l’honneur 
du Sacré-Coeur qui se fait par les agrégés 
tous les premiers vendredis de chaque 
mois dans l’église du Sacré-Coeur, dite 
de la Mission, à Aix (Ćwiczenia na cześć 
Serca Jezusowego, które są odprawiane 
przez członków Stowarzyszenia w każdy 
pierwszy piątek miesiąca w kościele Ser-
ca Jezusowego, nazywanym kościołem 
misji, w Aix). Co roku również w kaplicy 
oblatów obchodzono Święto Serca Jezu-
sowego. Składała się nań uroczysta suma 
i procesja idąca aleją aż do krzyża misyj-
nego. Po wyjeździe ojca de Mazenoda do 
Marsylii oblaci zachowali ten zwyczaj, 
o czym świadczą sprawozdania w Kroni-
ce domu i w lokalnej prasie; na przykład 
długi artykuł w La Provence z 9 czerw-
ca 1853 roku opisuje uroczystą Mszę ce-
lebrowaną przez arcybiskupa, procesję 
idącą tradycyjną trasą przy uczestnictwie 
władz cywilnych i wojskowych. A sam 
ojciec de Mazenod, przebywając w Mar-
sylii, sercem łączy się z ceremoniami ce-
lebrowanymi w Aix ku czci Serca Jezuso-
wego. I tak w liście do ojca Hippolyte’a 
Courtèsa wyraża żal, że nie otrzymał 
szczegółów na temat Święta Serca Je-
zusowego: „W tym dniu mój duch był 
z Wami i dwudziestokrotnie, co mówię – 
stokrotnie – wzdychałem do Was”4.

Gdy przejrzymy jego listy napisane 
po wyjeździe z Aix w 1823 roku, znaj-
dziemy w nich zaledwie kilka wzmianek 
o Sercu Jezusowym, ale są one znaczą-
ce, na przykład list do ojca Henry’ego 
Tempiera, gdzie aprobuje zwracanie się 
do Marii Małgorzaty Alacocque: „Jezu-
ici [...] zabierają swoich dwóch zdespe-
rowanych chorych na grób służebnicy 
Pana w nadziei, że zostaną uzdrowieni. 
Życzyłbym sobie tego z całego serca ze 
względu na najświętsze nabożeństwo do 

Serca Jezusowego”5. Ojcu Tempierowi, 
który przebywa w Rzymie, opisuje cere-
monie ku czci Serca Jezusowego w Mar-
sylii: „Wiesz, jak tutaj było, ale gaze-
ty nigdy nie zdołałyby wyrazić piękna, 
wzruszenia, wzniosłości naszego Swię-
ta Serca Jezusowego. [...] Wieczór był 
wspaniały”6. Nawet jeżeli w listach nie-
wiele o tym mówi, ojciec de Mazenod 
dał oblatom przykład głębokiego nabo-
żeństwa do Serca Jezusowego, o czym 
świadczą te słowa ojca Gérarda: „Do-
wiedziałem się, że Wasza Wysokość po-
ważnie zachorował. [...] Ze zbudowa-
niem wspominamy Twoje, Ojcze, wiel-
kie nabożeństwo do Najświętszego Ser-
ca Jezusowego. Będziemy się zwracać 
do tego Najświętszego Serca z najżyw-
szą ufnością”7.

 II. ROZUMIENIE NABOŻEŃSTWA

Na ten temat, tak samo jak w innych 
przypadkach, Eugeniusz de Mazenod 
nie napisał traktatu. Tego więc, jak prze-
żywał to nabożeństwo, należy szukać 
w jego listach i refleksjach o posługiwa-
niu. Jasno jawią się następujące cechy: 

 1. PRZYLGNĄĆ DO JEZUSA CHRYSTUSA

Nie ulega wątpliwości, że jeżeli 
chcemy zrozumieć nabożeństwo Euge-
niusza do Serca Jezusowego, nie mo-
żemy zatrzymywać się tylko na wyraź-
nych wzmiankach. Przywiązanie bo-
wiem – powtórzmy to jeszcze raz – do 
Osoby Jezusa jest dla niego podstawo-
we i wyraża się w bardzo różny spo-
sób. W tym zresztą sensie mówi on do 
księdza Josepha-Marie Tymona-Davida: 
„Nie muszę Ci nakazywać, abyś dobrze 
wytłumaczył swojej młodzieży, że od-
dając uwielbienie Najświętszemu Sercu 
naszego Pana, nie powinni tak zwracać 
uwagi na ten święty przedmiot naszej 
miłości, aby przeszkadzało to im w roz-
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szerzaniu jej na żywą i obecną Osobę Je-
zusa Chrystusa”8.

 2. KOCHAĆ Z CHRYSTUSEM

Eugeniusz pisze do matki: „Czcić 
Najświętsze Serce Jezusa to czerpać mi-
łość Bożą z jej źródła”9. W seminarium 
prezentuje „święto miłości Jezusa Chry-
stusa do ludzi”10. Chce więc kochać in-
nych mocą miłości Chrystusa.

 3. DOSTOSOWAĆ SWE ŻYCIE DO ŻYCIA 
CHRYSTUSA

On sam chce „być kapłanem we-
dług Jego Serca, gdyż wszystko zawie-
ra się w tym jednym słowie”11. Dlatego, 
jak mówi w dzienniku, Serce Jezusa jest 
„prototypem naszych serc”12. „Należy 
przede wszystkim zgłębiać to wszystko, 
co wypływa z tak kochającego Serca Je-
zusowego, nie tylko dla wszystkich lu-
dzi, ale zwłaszcza dla Jego Apostołów 
i uczniów”13. 

Szczególnym sposobem naśladowa-
nia Chrystusa, świadka ojcowskiego mi-
łosierdzia Bożego, nawet dla najwięk-
szych grzeszników, jest postawa, któ-
rą ojciec de Mazenod przyjął w posłu-
dze wśród więźniów, a następnie w gło-
szeniu misji parafialnych. W tym duchu
wprowadzał we Francji teologię moral-
ną świętego Alfonsa. W Histoire des cat-
holiques en France czytamy, że ruch po-
zostający pod wpływem myśli święte-
go Alfonsa „był ważnym wydarzeniem 
w duszpasterstwie, [...] przenika on 
z Południa, gdzie de Mazenod i jego ob-
laci stają się jego propagatorami”14. Nie 
znajdziemy być może dokładnego teks-
tu, w którym ojciec de Mazenod wyraź-
nie łączy nabożeństwo do Serca Jezusa 
z teologią świętego Alfonsa. Jest jed-
nak rzeczą oczywistą, że w jego prak-
tyce misjonarskiej te dwie rzeczywisto-
ści doskonale z sobą harmonizują. Jest 
on świadkiem miłosierdzia, ponieważ 

w Sercu Jezusa kontempluje miłość bez 
miary.

Jeśli rzucimy pobieżne spojrzenie na 
modlitewnik zredagowany przez ojca de 
Mazenoda na potrzeby praktyk pierw-
szopiątkowych, znajdziemy w nim tę 
samą postawę duchową. Wiele miej-
sca zajmuje „koronka ku czci Najświęt-
szego Serca Jezusa”. Jest to zbiór mod-
litw, do których dodaje się „jedno Pater 
i pięć Gloria Patri ku czci pięciu Ran 
naszego Pana Jezusa Chrystusa i Jego 
Najświętszego Serca”. Serce i pięć Ran 
są wyrazami i symbolami miłości Chry-
stusa do ludzi. Ojciec de Mazenod chce 
zatem, aby w tych praktykach kontem-
plowano i chwalono miłość Chrystusa. 
Łączenie pięciu Ran z Sercem Jezusa 
nawiązuje do dawnej tradycji. „Nabo-
żeństwo do Serca Jezusa było począt-
kowo [...] związane z czcią pięciu Ran 
i z Męką. Rozdzielenie ich następowa-
ło powoli”15. Eugeniusz de Mazenod, 
jak widzieliśmy wcześniej, otrzymał tę 
tradycję za pośrednictwem Dona Barto-
lo Zinellego.

Tym, co dominuje w tych modli-
twach ku czci Serca Jezusowego, jest 
wyrażająca podziw kontemplacja. Każde 
z wezwań zaczyna się aktem zachwyco-
nej wiary. „Podziwiam, o mój Jezu, Twe 
bardzo cierpliwe Serce” (s. 6). „Niech 
będzie śpiewana, o mój Jezu, chwa-
ła Twego szlachetnego Serca” (s. 6). 
Kontemplując ogrom miłości Chrystu-
sa, wierny odkrywa osobistą nędzę, pro-
si więc o przebaczenie grzechów, wyra-
żając odrazę, że tak różni się od Chry-
stusa (s. 6). Może tylko błagać o łaskę 
wewnętrznej odnowy, aby „odpłacić mi-
łością za miłość” (s. 5). Prośba o miłość 
powraca wielokrotnie: „rozlej w mym 
sercu miłość żywą i stałą” (s. 6). Przy-
pomina to modlitwę ułożoną przez Eu-
geniusza podczas rekolekcji przygoto-
wujących do kapłaństwa16. 

W pismach Założyciela nie znajdu-
jemy więc dyskusji na temat Serca Je-
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zusa, ale świadectwo apostoła, który od-
krył bezmiar miłości Chrystusa, chce ją 
coraz bardziej zgłębiać i chce do niej do-
prowadzić wiernych, do których skiero-
wana jest Jego posługa.

 III. TRADYCJA OBLACKA

W wierności dla naszego Założyciela 
nabożeństwo do Serca Jezusowego jest 
jednym z naszych duchowych bogactw.

 1. ŚWIADECTWA NABOŻEŃSTWA

W listach lub sprawozdaniach z misji 
oblaci bardzo prosto mówią o swej uf-
ności pokładanej w Sercu Jezusa. Przy-
taczam kilka wypowiedzi. W swoim 
dzienniku biskup Vital Grandin mówi 
o doświadczeniach, pożarze nad Czer-
woną Rzeką, znieważaniu przez pasto-
ra protestanckiego, trudnościach zdro-
wotnych i o podróżach: „W końcu przy-
byłem dość dobrze usposobiony do mi-
sji Serca Jezusowego w Fort Simpson. 
Serce Jezusa umocniło moje serce”17. 
Ojciec Florimond Gendre opowiada 
o swych wyprawach misyjnych: „Bę-
dziecie szczęśliwi w nowym scholasty-
kacie Najświętszego Serca Jezusa. Jak-
że nie być szczęśliwym przy Najświęt-
szym Sercu Jezusa i Maryi”18. Redaktor 
„Missions” przypomina o wadze nabo-
żeństwa do Serca Jezusa: „Serce Jezu-
sa raczyło rzucić wzrok upodobania na 
nasze pokorne Zgromadzenie i zespolić 
je ze swymi zamysłami, [...] wszędzie 
oblaci są apostołami tego kultu miłości 
i wynagrodzenia”19. Oblaci są szczęś-
liwi, że mogą szerzyć to nabożeństwo 
tak, jak ojciec Prosper Légeard, misjo-
narz z Île-à-la Crosse: „Ogromną ra-
dość sprawia mi fakt, że zaczynają mieć 
wielkie nabożeństwo do Najświętszego 
Serca. Wszyscy mają już obrazy, któ-
reśmy im sporządzili i których pieczo-
łowicie strzegą”20. Biskup Arsène Tur-

quetil: „Rozumie się, że z wdzięcznoś-
cią Najświętszemu Sercu czytałem list 
dwóch naszych misjonarzy”21. Można 
by mnożyć tego rodzaju cytaty. Wystar-
czy przejrzeć „Missions”, aby znaleźć je 
w obfitości.

 2. REFLEKSJA TEOLOGICZNA

Aby poprzeć zdrową refleksję nad
nabożeństwem do Serca Jezusa, redak-
tor „Missions” opublikował notatki zna-
lezione w zapiskach ojca Ambroise’a 
Vincensa, asystenta generalnego od 
1850 roku22. Zapiski te pokazują, jak 
oblaci rozumieją nabożeństwo do Ser-
ca Jezusowego. Już na początku podane 
jest istotne stwierdzenie: „Bóg jest Mi-
łością i dlatego obraz tym lepiej przy-
pomina tego Boga, że żywiej przedsta-
wia tę miłość”23. Aby ukazać użytecz-
ność tego nabożeństwa, ojciec Vincens 
przypomina, że na długo przed objawie-
niami naszego Pana Marii Małgorzacie 
mistrzowie duchowi, tacy jak Orygenes 
albo święty Augustyn, zalecali zwraca-
nie się do miłosiernej miłości Zbawicie-
la. Jako prawdziwy syn ojca de Maze-
noda, ojciec Vincens jest wyczulony na 
misyjny charakter nabożeństwa do Ser-
ca Jezusa. Widzi w nim przejaw miło-
sierdzia Bożego i jest przeciwny janse-
nistycznemu rygoryzmowi, który nazy-
wa „herezją bez serca”24. Widzi w nim 
wezwanie, aby poświęcić się dla ubo-
gich: „[Nabożeństwo do Serca Jezusa] 
będzie wyrazem współczucia z ubogim, 
sierotą, wdową, dzieckiem opuszczo-
nym, z wszystkimi wydziedziczonymi z 
ziemi. Dla tych wszystkich nieszczęśli-
wych, nawet dla jego wrogów będzie się 
ono spalać, całkowicie poświęcać, a wy 
mówicie, że to nie pochodzi z serca”25. 
Widzi on w nim siłę do działania prze-
ciwko przeciwnościom. Serce Jezusa 
było podczas rewolucyjnych prześlado-
wań „azylem dla wyznawców wiary... 
pociechą”26.
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Z tego wykładu ojciec Vincens wy-
prowadza praktyczne wnioski. Postawą 
oblatów winno być odpowiadanie na mi-
łość Boga – zwłaszcza w celebrowaniu 
i adoracji Eucharystii – oraz w bratniej 
miłości. Te refleksje ojca Vincensa przy-
pominają oblatom przekonania naszego 
Założyciela.

 3. APOSTOLAT OBLATÓW

Aby rozszerzać nabożeństwo do 
Serca Jezusowego wśród chrześcijan, 
oblaci otrzymali obsługę kilku sank-
tuariów, na początku Montmartre’u. 
Jego historia została przekazana 
w życiorysie kardynała Hippolyte’a 
Guiberta, napisanym przez Paguelle’a 
de Follenaya27. Pomysł pochodził od 
dwóch świeckich, Legentila i Rohaulta 
de Fleury, do których następnie przy-
łączyli się inni. Chcieli oni „wznieść 
pomnik religijny, który miał odwrócić 
od ich miasta skutki gniewu Bożego”28. 
Guibert, jeszcze jako arcybiskup Tours, 
nakłaniany, by objąć patronat nad tym 
pomysłem, początkowo był powścią-
gliwy ze względu na to, że po znisz-
czeniach wojennych z lat 1870-1871 
należało odbudować wszystkie dzieła 
katolickie. Być może wyczuwał także 
dwuznaczność tego pomysłu. Klimat 
polityczny w tym czasie charakteryzo-
wał się bowiem coraz większym roz-
bratem między katolicką większością 
a zwolennikami republiki. Cytowana 
już L’Histoire des catholiques en Fran-
ce mówi o „stanie katolicyzmu francu-
skiego w latach 1870-1880, w momen-
cie, gdy wchodzi on w polityczny roz-
brat ze zjawiskiem trzeciej republiki”29. 
Inicjatorzy pomysłu budowy bazyli-
ki ku czci Serca Jezusowego widzieli 
w republice przyczynę wszelkiego zła, 
które spadło na Francję, i chcieli przy-
wrócić monarchię w Paryżu oraz auto-
rytet Piusa IX w jego państwach, pole-
cając się Sercu Jezusa30. 

Mimo niejasnej sytuacji na począt-
ku, my, oblaci, nie mamy wątpliwości co 
do szczerości kardynała Guiberta, wier-
nego duchowemu dziedzictwu Eugeniu-
sza de Mazenoda. Nabożeństwo do Ser-
ca Jezusa jest dla niego wartością podsta-
wową. Wbrew stanowisku wielu wybrał 
on Montmartre, aby tam postawić przy-
szłą bazylikę, gdyż jest to Wzgórze Mę-
czenników, na którym pierwsi misjona-
rze z Île de la France przelali swą krew 
dla Ewangelii. Innym powodem, który 
motywował wybór kardynała, było to, 
że w owym czasie Montmartre był dziel-
nicą ubogich, zwyczajnych ludzi, a żeby 
być wiernym dewizie oblatów, kardynał 
chciał najpierw ewangelizować ich przez 
modlitwę. Niestety, wybierając miejsce, 
w którym wzięła początek rewolta „Ko-
muny”, nie uświadamiał sobie, że wznie-
ci protesty przeciwników Kościoła. Mo-
żemy jednak stwierdzić, że chciał budo-
wać bazylikę jedynie w celu religijnym. 
„Sprawić, aby przez Serce Jezusowe aż 
do Boga dochodziło zadośćuczynienie za 
błędy przeszłości i obietnica wierności 
na przyszłość”31. Chcąc nadać temu po-
mnikowi wartość „wotum narodowego”, 
zabiega o poparcie u ministra do spraw 
kultu, Julesa Simona, aby projekt został 
zatwierdzony przez Parlament, który by 
go uznał za dzieło służące użytkowi pub-
licznemu. Prawo zostało przegłosowane 
w lipcu 1873 roku.

Przed konstrukcją bazyliki kardynał 
polecił zbudować prowizoryczną kaplicę, 
którą powierzył oblatom 3 marca 1876 
roku. Apostolat oblatów na Montmartrze 
wywarł duży wpływ na całe Zgromadze-
nie i powinniśmy o tym pamiętać. Pod-
kreślimy jego najważniejsze rysy, któ-
re dzisiaj mają dla nas znaczenie. Jako 
odpowiedzialni za wiele sanktuariów 
(Lumières, Bonsecours, Cléry itd.) obla-
ci z doświadczenia wiedzą, jak zorgani-
zować centrum pielgrzymkowe.

Ich pierwszym celem jest uczynie-
nie z Montmartre’u miejsca modlitwy. 
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Zgodnie z życzeniem kardynała Guiber-
ta modlitwa będzie chwałą i dziękczy-
nieniem oraz zadośćuczynieniem za 
dawne grzechy. Tak więc codziennie od-
prawia się wiele Mszy Świętych i orga-
nizuje się rozmaite modlitwy o różnych 
porach dnia. Jeden rodzaj modlitwy bę-
dzie nabierał coraz większego znacze-
nia – adoracja Najświętszego Sakramen-
tu. Na początku odbywa się ona w okre-
ślone dni, następnie obecność adorują-
cych zapewnia straż nocna, a wreszcie 
dochodzi do wieczystej adoracji. Chętni 
do nocnej adoracji przybywali z różnych 
stron Francji. Po upływie dwudziestu lat 
liczono cztery tysiące adorujących męż-
czyzn i sześć tysięcy kobiet. W sprawo-
zdaniu z okazji 25-lecia obecności obla-
tów na Montmartrze ojciec Edmond Thi-
riet może napisać: „Teraz na Montmar-
trze cudem jest wieczysta adoracja”32.

Trzeba pomóc chrześcijanom pogłę-
bić ich wiarę. W tym celu, aby pouczać 
wiernych, oblaci każdego dnia głoszą 
Słowo Boże do czterech razy dzien-
nie, nawet w dni powszednie. Zrzesza-
ją chrześcijan w różnych stowarzysze-
niach, na przykład według zawodów 
albo w kółkach o różnych nazwach, 
jak Kółko Serca Jezusowego dla mło-
dych, którzy zobowiązują się żyć peł-
nią chrześcijańskiego życia i promienio-
wać swą wiarą. Organizują „szkolenia”, 
aby podnieść piękno ceremonii. W rze-
czywistości szkolenie jest również szko-
łą, w której niektórzy młodzi odkrywają 
swe powołanie do oblatów lub do kleru 
diecezjalnego.

Promieniowanie Montmartre’u jest 
także dziełem oblatów. Wydają oni biu-
letyn, który bardzo szybko rozchodzi 
się po całej Francji. Uzyskują zatwier-
dzenie przez Rzym i ubogacenie odpu-
stami arcybractwa Serca Jezusowego. 
Zapraszają poszczególne kościoły, aby 
przyłączyły się do wieczystej adoracji. 
Ta „powszechna adoracja” w jedności 
z Montmartre’em zgromadziła aż dzie-

sięć tysięcy kościołów i kaplic. Kapelani 
z Montmartre’u przemierzają kraj, aby 
zachęcać do kultu Serca Jezusowego. 
Zwłaszcza ojciec Jean-Baptiste Lémius 
pozostawił dobrą sławę utalentowane-
go kaznodziei. Dwa dzieła zasługują na 
szczególną uwagę.

Pierwsze to Stowarzyszenie kapła-
nów-apostołów Serca Jezusowego. Za-
częło się ono od modlitw za kapłanów, 
następnie przerodziło się w ceremonie 
młodych kapłanów przychodzących po-
wierzyć swe życie kapłańskie Jezusowi 
Chrystusowi, aby w końcu stać się du-
chowym stowarzyszeniem kapłanów, 
mającym za cel czcić kapłaństwo Jezu-
sa Chrystusa i modlić się o powołania33. 
Tym, co dla nas oblatów jest godne 
uwagi, to fakt, że do patronów tego ru-
chu należał święty Jan Apostoł. Widzi-
my tu rozwój myśli naszego Założy-
ciela, który nas zachęca, aby podążać 
śladami Apostołów, naszych przodków 
w przywiązaniu do Chrystusa. Szerząc 
nabożeństwo do Serca Jezusowego, ob-
laci powołują się przede wszystkim na 
świętego Jana. W tym samym czasie 
i w tym samym duchu postawiono fi-
gurę świętego Jana w kościele w Aix-
en-Provence (1873). Wśród Apostołów, 
których oblaci uznają za swoich „pierw-
szych ojców”, święty Jan zajmuje miej-
sce uprzywilejowane, gdyż był powier-
nikiem Serca Jezusowego i przyjął do 
siebie Matkę Jezusa.

Drugim było dzieło na rzecz ubogich 
założone w 1894 roku przez ojca Jeana- 
-Baptiste’a Lemiusa, przekonanego, że 
nie wystarczy głosić dobre słowo, ale 
trzeba też w konkretny sposób pomagać 
ubogim. Realizowano to wówczas przez 
dobroczynne dzieła. Co niedziela gro-
madził on wielu ubogich, odprawiał dla 
nich Mszę Świętą, pouczał i dawał funt 
chleba. Trzy razy w tygodniu organizo-
wał pouczenia religijne i wydawał gorą-
cą zupę. Otworzył też przychodnię, szat-
nię i ważną pomoc, jaką było poradni-
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ctwo prawne, aby bronić ubogich przed 
niesprawiedliwością. Ojciec Lemius był 
dość wymowny, aby wzbudzić koniecz-
ną dla swych dzieł dobrą wolę i zachęcić 
do szczodrych darów.

Patrząc na dwadzieścia siedem lat 
apostolatu oblatów na Montmartrze, 
można powtórzyć stwierdzenie ojca 
François Veuillota w Univers z 29 mar-
ca 1903 roku: „Apostołowie pełni zapa-
łu i wytrwałości, pociągający i pobożni 
kaznodzieje, solidni i roztropni organi-
zatorzy, przewodnicy tłumów i twórcy 
dzieł”34. 

Wśród innych sanktuariów Serca 
Jezusowego zleconych gorliwości ob-
latów najsławniejsze jest sanktuarium 
w Brukseli. Inicjatywa zbudowania ba-
zyliki ku czci Serca Jezusa jako dzieła 
religijnego i narodowego wyszła od kró-
la Belgów, Leopolda II. Prowizoryczna 
kaplica, w której oblaci zaczęli swą po-
sługę, została poświęcona 11 kwietnia 
1905 roku. Wszystkie dzieła zorganizo-
wano jak na Montmartrze35. Wizyta ar-
cybiskupa Augustina Dontenwilla, su-
periora generalnego, była dla oblatów 
w Belgii okazją do wielkiego święta36. 
W ciągu lat dzieła rozwijają się, przy 
czym dom był centrum ekipy misjona-
rzy, którzy głosili misje parafialne na-
wet we Francji37. Wielkie ceremonie 
dziękczynne, z aktem oddania się Ser-
cu Jezusa po francusku i po flamandz-
ku, obchodzono po wojnie, 29 czerwca 
1919 roku38. Jakiś czas później kardy-
nał Mercier poprosił superiora general-
nego o wycofanie oblatów, aby pozosta-
wić miejsce klerowi diecezjalnemu. „To 
było dla nas załamaniem” – mówi pro-
wincjał w raporcie na kapitule w 1920 
roku i dodaje: „konieczność ze wzglę-
dów politycznych”39.

Apostolat Serca Jezusowego cudow-
nie rozwinął się w Quebecu pod wpły-
wem ojca Victora Lelièvre’a. W pierw-
szy piątek listopada 1904 roku rozpo-
czął on organizować całodzienną adora-

cję w kościele Zbawiciela w Quebecu. 
Wieczorem godzina była zarezerwowa-
na dla robotników, aby im pomóc mod-
lić się, umocnić ich wiarę i zaangażować 
się jako chrześcijanie w swym miejscu 
pracy40. Aby uczynić swój apostolat sku-
teczniejszym, ojciec Lelièvre utworzył 
„komitet Serca Jezusowego” i w 1923 
roku otworzył dom rekolekcyjny „Jezu-
sa Robotnika”, który do dziś promieniuje 
w sposób nadzwyczajny. Ojciec Lelièvre 
kontynuował ten apostolat przez całe 
życie. Można zebrać liczne świadectwa 
na ten temat, czytając „Missions”, aż 
do ostatnich lat, które poprzedziły jego 
śmierć (1956). Umiał on przemawiać do 
ludu. „Mówi tak jak my” – mawiali ro-
botnicy, którzy korzystali z jego posługi. 
Na kapitule generalnej w 1947 roku pro-
wincjał kanadyjskiej prowincji wschod-
niej tak przedstawia dom Jezusa Robot-
nika: „Czcigodny ojciec Victor Lelièvre 
stworzył tu nadzwyczajne centrum na-
wrócenia i duchowej odnowy”41. Jak 
wielu innych oblatów, ojciec Lelièvre 
ukazuje, że nabożeństwo do Serca Jezu-
sowego to przylgnięcie z pasją do Boga, 
który nas kocha w swoim Synu, a u mi-
sjonarza jest źródłem bezgranicznej gor-
liwości.

Większość prowincji i misji obla-
ckich animowała i nadal animuje centra 
modlitwy poświęcone Sercu Jezusowe-
mu. Można by było je wychwalać, ale 
przytaczanie tutaj wszystkich przykła-
dów jest niemożliwe.

 4. AKT ODDANIA I SZKAPLERZ

Poświęcenie się chrześcijanina Bogu, 
konkretny wyraz życia człowieka ochrz-
czonego należy do tradycji42. „Wraz z fran-
cuską szkołą duchowości [...] idea całko-
witego i radykalnego daru z siebie jawi się 
w pełnym świetle43. Pierre de Bérulle 
chętnie posługuje się takimi terminami 
jak: „poświęcam się”, „oddaję się”, aby 
wyrazić radykalny charakter tego, co na-
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zywa swoją „oblacją”, którą składa, „aby 
uczcić oblację i oddanie, jakie Chrystus 
złożył z samego siebie Bogu, swemu 
Ojcu”44. Święta Małgorzata i ojciec 
Claude de la Colombière wyraźnie po-
święcili się Sercu Jezusowemu.

Oblaci za wzorem swego Założycie-
la wchodzą w ten ruch spontanicznie. 
Ich „oblacja” jest nie tylko ofiarą każ-
dego z osobna poprzez śluby, lecz tak-
że ofiarą każdej wspólnoty i całej rodzi-
ny oblackiej. Dlatego od pierwszych lat 
we wspólnocie odmawia się akt poświę-
cenia się ułożony przez czcigodną An-
ne-Madelaine Rémuzat, który ojciec de 
Mazenod przepisał na ósmej stronie już 
przytaczanych „Ćwiczeń na cześć Serca 
Jezusowego”, a który był umieszczany 
w naszych modlitewnikach aż do 1958 
roku.

Aktywna obecność oblatów na Mont-
martrze wzmacnia jeszcze bardziej ich 
wolę, by poświęcić się Sercu Jezusowe-
mu. Dlatego kapituła generalna w 1873 
roku postanowiła poświęcić Zgroma-
dzenie Sercu Jezusowemu45. W ostatnim 
dniu kapituły wszyscy oblaci, którzy 
mogli, zgromadzili się w kaplicy scho-
lastykatu w Autun. Ojciec Joseph Fabre, 
superior generalny, odmówił w ich imie-
niu akt oddania się ułożony przez ojca 
Jeana-Baptiste’a Honorata. Ta typowo 
oblacka i obficie czerpiąca z Biblii mod-
litwa była wydawana w naszych modli-
tewnikach aż do 1958 roku46. Zgodnie 
z dyrektywami kapituły z 1898 roku ten 
akt oddania się jest odnawiany na zakoń-
czenie rekolekcji47. 

Szkaplerz w szczególny sposób jest 
wyrazem tego oddania. Ma on długą hi-
storię. Zwyczaj noszenia na piersi zna-
ku Chrystusa odpowiada pragnieniu na-
szego Pana, który, według listu świę-
tej Marii Małgorzaty z 2 marca 1685 
roku, życzy sobie, aby Jego przyjacie-
le nosili Jego wizerunek na swym ser-
cu. Niektóre bractwa nosiły szkaplerz 
jako znak ich związku ze zgromadze-

niem zakonnym, na przykład tryni-
tarze, słudzy Maryi itd.48 Szczególny 
szkaplerz Serca Jezusowego jest zwią-
zany z objawieniami z Notre-Dame-
de-Pellevoisin49, w których został uka-
zany wizjonerce i z apostolatem ojca 
Jeana-Baptiste’a Lemiusa na Montmar-
trze. Ten ostatni poprosił przez superio-
ra generalnego, ojca Cassiena Augiera, 
aby mógł rozprowadzać ten wizerunek 
przeznaczony do czci Serca Jezusowe-
go i do Najświętszej Dziewicy. W od-
powiedzi na tę prośbę papież Leon XIII 
dekretem z 2 kwietnia 1900 roku wy-
raził zgodę na sporządzanie tego szka-
plerza, a dekretem z 19 maja tego sa-
mego roku powierzył go oblatom Maryi 
Niepokalanej50. 

Oblaci byli wierni rozpowszechnia-
niu szkaplerza Najświętszego Serca. 
Świadkiem tego jest misjonarz z Mac-
kenzie, który prosi o 300 jego sztuk dla 
powierzonych mu wiernych. „Są dum-
ni, że noszą na sobie symbol Bożej 
miłości i promieniujący obraz Matki 
Miłosierdzia”51. Aby przypomnieć obla-
tom, że „oficjalnie jesteśmy zobowiąza-
ni do szerzenia szkaplerza Najświętsze-
go Serca Jezusowego”, redaktor „Mis-
sions” w 1929 roku ponownie opubli-
kował dokumenty Stolicy Apostolskiej 
na ten temat, wydane po raz pierw-
szy w tym samym czasopiśmie w 1900 
roku. Dnia 24 czerwca 1949 roku su-
perior generalny, ojciec Léo Deschâte-
lets, zwrócił się do Zgromadzenia z ży-
czeniem, by „pozostało wierne apostol-
skiej misji szerzenia szkaplerza Serca 
Jezusowego”52. Od tego czasu w prak-
tyce pastoralnej zaszły głębokie zmiany, 
ale istotne pozostaje to, co ojciec De-
schâtelets mówi w zakończeniu okól-
nika: „Nasze misjonarskie powołanie 
czyni z nas głosicieli tajemnicy miłości 
Boga do ludzi”53. Nasi poprzednicy wie-
dzieli, jak znaleźć w odpowiednim cza-
sie symbol, który przemawiał do religij-
nej wrażliwości ludzi54. 
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 5. APOSTOLAT PRZEZ KSIĄŻKĘ

Książki o doktrynie lub kulcie doty-
czącym Serca Jezusowego stanowią pole 
apostolatu, na którym oblaci angażowali 
się przez pewien czas. Za pomocą tego 
środka kapelani z Montmartre’u chcieli 
zwłaszcza poszerzyć swe wysiłki i wy-
wierać trwalszy wpływ na tych, którzy 
przychodzili się modlić do sanktuarium. 
Ojciec Alfred Jean-Baptiste Yenveux, 
przebywający na Montmartrze od po-
czątku 1876 do 1903 roku, opublikował 
w pięciu tomach studium na temat dok-
tryny błogosławionej Marii Małgorzaty, 
opierając się na jej pismach i na przykła-
dach z jej życia. To studium zatytułował 
Le Règne du Coeur de Jésus (Królestwo 
Serca Jezusowego). Rozwija on cały pro-
gram życia duchowego i zaangażowania 
chrześcijańskiego. Ten sam ojciec zreda-
gował również w dwóch tomach zbiór 
modlitw zatytułowany Aux pieds de Jé-
sus (U stóp Jezusa). Ojciec Jean-Bapti-
ste Lémius napisał kilka książek, aby dać 
poznać Montmartre, krótko przedstawić 
doktrynę i zachęcić do kultu Serca Jezu-
sowego. Wielu innych pracowało na tym 
polu, ale nie jest to stosowne miejsce, 
aby ich wszystkich wymieniać.

Oblatem, który napisał najwięcej 
książek mówiących o Sercu Jezuso-
wym, jest niezaprzeczalnie ojciec Félix 
Anizan. Wśród dobrych dwunastu dzieł 
napisanych jego ręką znajdują się takie 
studia doktrynalne jak: Qui est le Sac-
ré-Coeur (Co to jest Najświętsze Ser-
ce Jezusa), modlitewniki, z których naj-
sławniejszy jest Vers Lui – élévations au 
Sacré-Coeur (Ku Niemu – wzloty do 
Serca Jezusowego), wydany w nakła-
dzie liczącym 25 tysięcy egzemplarzy. 
Ojciec Anizan napisał nawet długi poe-
mat Gethsémani wydany w 1910 roku. 
Jest to seria scenicznych obrazów uka-
zujących agonię Jezusa. Nie jest on po-
zbawiony wartości literackich. Na przy-
kładzie tych oblatów widzimy, że chcieli 

oni zaznaczyć swą obecność w różnych 
dziedzinach, by rozpowszechniać kult 
Serca Jezusowego.

 ZAKOŃCZENIE

Ten artykuł nie jest traktatem teolo-
gicznym, ale spojrzeniem na przykład 
naszego Założyciela i oblatów, którzy 
nas poprzedzili. Dziś mentalność bar-
dzo szybko ewoluuje i pewne formy 
pobożności wydają się nam już nie-
przystosowane do obecnej wrażliwo-
ści religijnej. Musimy odkrywać war-
tości przeżywane przez naszych przod-
ków, musimy pozostać im wierni, aby 
je uczynić własnymi w takim naszym 
życiu, jakie ono jest teraz. Powtórzmy 
to, co jest istotne, opierając się na No-
wym Testamencie.

1. Kult Serca Jezusowego jest naj-
pierw kontemplacją miłości Bożej: „Tak 
bowiem Bóg umiłował świat... (J 3, 16). 
„W tym objawia się miłość..., że On sam 
nas umiłował i posłał Syna swojego...” 
(1 J 4, 10).

2. Pewność tej miłości jest przyjmo-
wana jako istotny dar objawienia. „My-
śmy poznali i uwierzyli miłości, jaką 
Bóg ma ku nam” (1 J 4, 16).

3. Objawienie miłości jest płonącą 
mocą, która rodzi apostolską gorliwość. 
„Miłość Chrystusa przynagla nas, po-
mnych na to, że skoro Jeden umarł za 
wszystkich, to wszyscy pomarli” (2 Kor 
5, 14). „Ja zaś bardzo chętnie... siebie 
samego wydam za dusze wasze” (2 Kor 
12, 15).

4. Kończąc, powiedzmy, że osiąg-
nąć cel swego życia to „odpłacić miłoś-
cią za miłość”, ale osiągnięcie tego jest 
darem. „Objawiłem im Twoje imię i na-
dal będę je objawiał, aby miłość, któ-
rą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była” 
(J 17, 26).

O. RENÉ MOTTE
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Początkowo Eugeniusz de Mazenod 
przewidywał tylko utworzenie wspólno-
ty kapłanów świeckich oddanych ewan-
gelizowaniu Prowansji przez głoszenie 
misji. „W tym czasie – pisze Jean Le-
flon – podobne stowarzyszenia powstają
w innych diecezjach: w Besançon, Tulu-
zie, Lyonie, Poitiers itd. [...]. Te stowa-
rzyszenia zarówno regionalne, jak i die-
cezjalne ograniczają się do jakiejś części 
królestwa, podczas gdy Misja Francuska 
założona przez Rauzana i Jansona, tak 
samo jak Ojcowie Wiary założeni w La-
val wyznaczają sobie jako pole działa-
nia cały kraj. Ancien Régime w Prowan-
sji przeżywał taki sam dualizm, bo pod-
czas gdy lazaryści, osiedleni w Marsylii, 
nazywali się Misją Francuską, kapłani 
pana D’Authiera de Sisgauda w tym sa-
mym mieście domagali się w XVII wie-
ku, aby ich nazywano Misją Prowan-
salską. Podejmując w Aix dzieło swych 
południowych poprzedników, ojciec de 
Mazenod nawiązywał do tradycji swego 
kraju”1.

 I. MISJONARZE PROWANSJI

Wydaje się, że w tym momencie Za-
łożyciel nie troszczył się zbyt o nazwa-
nie swego Stowarzyszenia. Prośba o za-
twierdzenie skierowana do wikariuszy 
generalnych w Aix nie zawiera żadnej 
nazwy. Nie ma jej zresztą także w otrzy-
manym zatwierdzeniu2. Jest w nich tyl-
ko mowa o misjach i misjonarzach dla 
Prowansji. Nie przeszkadza to ojcu Do-
natowi Levasseurowi w jego Historii 
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepoka-

lanej stwierdzić po prostu: „Stowarzy-
szenie Misjonarzy Prowansji, potocz-
nie zwane Misją Prowansalską [...], jest 
więc oficjalnie uznane przez władzę
diecezjalną”3.

Ten tytuł szybko wychodzi z użycia. 
Po założeniu bowiem domu w Nîmes 
w Langwedocji, a więc poza Prowansją, 
nazwa nie odpowiadała już stanowi fak-
tycznemu.

 II. MISJONARZE OBLACI ŚWIĘTE-
GO KAROLA

Ojciec Toussaint Rambert tak tłuma-
czy zmianę nazwy stowarzyszenia: „Ty-
tuł Misjonarzy Prowansji nie mógł więc 
już mu odpowiadać, nie miał już racji 
bytu, był zbyt ekskluzywny, zbyt zacieś-
niał działalność rodziny w sposób wi-
doczny powołanej przez Boga do wzra-
stania, do pomnażania się, do rozsze-
rzania się. Mógł nawet szkodzić powo-
łaniom i oddalać osoby, które czując się 
powołane do tego, aby być misjonarza-
mi, nie znajdowałyby w sobie wyraźnej 
woli poświęcenia się misjom w Prowan-
sji. Wszyscy w małej rodzinie czuli to 
i rozumieli; dlatego w chwili, gdy Zało-
życiel miał wyruszyć do Rzymu z proś-
bą o uznanie Zgromadzenia za prawdzi-
we stowarzyszenie zakonne o charakte-
rze ponaddiecezjanym, za ogólną zgo-
dą postanowiono wybrać inną nazwę. 
Większość pomyślała najpierw o nazwie 
Oblatów Świętego Karola. Święty Ka-
rol był nie tylko wzorem dla duchowień-
stwa, lecz także patronem czcigodnego 
Założyciela; co więcej, był odwiecznym 
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opiekunem rodziny Mazenodów, w któ-
rej wszyscy pierworodni z ojca na syna 
nosili to imię. Wydawało się stosowne, 
aby rodzina duchowa tego, w którym 
miało wygasnąć nazwisko de Mazeno-
dów, odziedziczyła imię świętego Karo-
la po to, żeby je uwiecznić”4.

To nie tłumaczy, dlaczego wybra-
no nazwę oblatów zamiast jakiejś in-
nej, na przykład po prostu Misjonarze 
Świętego Karola. Wiadomo z listu Za-
łożyciela do pierwszego towarzysza, 
ojca Henry’ego Tempiera, że przy reda-
gowaniu regulaminu dla swej wspólno-
ty czerpał natchnienie ze „statutów [...] 
świętego Karola dla oblatów”5. Znany 
jest również użytek, jaki z Reguły świę-
tego Alfonsa Liguoriego napisanej dla 
redemptorystów zrobił Założyciel przy 
redagowaniu swojej6. Otóż święty Al-
fons, starając się pominąć wszystko, 
co jego zgromadzeniu dawało wygląd 
nowego zakonu, używa słów „oblacja” 
i „oblaci” zamiast „profesja” i „profesi” 
po to, aby – jak się wydaje – uniknąć 
trudności, piętrzonych przed nim przez 
rząd królewski7. Czyżby ta sama troska 
podsunęła ojcu de Mazenodowi wybór 
nazwy „oblaci”? Już w pierwszej Regu-
le Misjonarzy Prowansji przyjął on ter-
minologię „oblacja” i „oblaci” na ozna-
czenie „profesji” i „profesów”. Okre-
ślenie „misjonarz” było zarezerwo-
wane dla kapłanów w posłudze. Stu-
denci przygotowujący się do kapłań-
stwa i bracia byli nazywani „oblatami”. 
Wprowadzenie braci do stowarzysze-
nia kapłanów, które stało się zgroma-
dzeniem zakonnym, sprzyjało przyję-
ciu dla wszystkich członków określe-
nia „oblaci”, które zresztą w tym czasie 
było w Kościele w użyciu, jak to widać 
w nazwie „Oblaci Dziewicy Maryi”, 
jaką przybrało inne zgromadzenie po-
wstałe w czasach ojca de Mazenoda.

Prośba o zatwierdzenie Reguł i Zgro-
madzenia zawiera nazwę „Misjonarzy 
Oblatów Świętego Karola”. Prośba ta 

jednak w ostatnim wersecie wyraża 
pragnienie zmiany tytułu: „Jednocześnie 
prosimy Waszą Świątobliwość, żeby za-
miast Oblatów Świętego Karola zechciał 
w brewe zatwierdzającym, o jakie mi-
sjonarze usilnie błagają, nadać im nazwę 
Oblatów Najświętszej i Niepokalanej 
Dziewicy Maryi, aby uniknąć wszelkie-
go pomieszania nazwy z innymi Zgro-
madzeniami [...]”8. Ten werset napisany 
bledszym atramentem jawi się wyraźnie 
jako dodany później, gdy Założyciel po-
wziął myśl przyjęcia tej nowej nazwy.

 III. MISJONARZE OBLACI MARYI 
NIEPOKALANEJ

Często zastanawiano się nad oko-
licznościami wprowadzenia tej nowej 
nazwy. Powód podany w samym tekście 
prośby jest jasny: „aby uniknąć wszel-
kiego pomieszania nazwy z innymi zgro-
madzeniami”. Czasami mówiono, że Za-
łożyciel dopiero w Rzymie dowiedział 
się o istnieniu innych stowarzyszeń no-
szących tę nazwę9. To nie całkiem ścisłe, 
skoro już w cytowanym powyżej liście 
do ojca Tempiera z 9 października 1815 
roku wśród źródeł, jakimi zamierza się 
posłużyć w redagowaniu swej Reguły, 
Założyciel wspomina o „statutach świę-
tego Karola dla oblatów”.

Podany powód zmiany nazwy nie 
może jednak ulegać wątpliwości, sko-
ro wszystkie oficjalne dokumenty wspo-
minają go wyraźnie10. Mógł on być wy-
sunięty dla usprawiedliwienia prośby 
o drugą zmianę, choć mogła ona mieć 
źródło głębiej. Najpierw wiadomo, że 
Założyciel – co wyzna później – mimo 
głębokiego nabożeństwa okazywane-
go temu świętemu, odczuwał pewne 
skrępowanie wyborem jego osobiste-
go patrona, świętego Karola, na patrona 
Zgromadzenia11.

Natchnienie, aby przyjąć nazwę 
Oblatów Maryi Niepokalanej, niewąt-
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pliwie przyszło mu po udaniu się do 
Rzymu, w czasie obchodzenia oktawy 
Niepokalanego Poczęcia. Ale czy wizy-
ta, jaką w drodze do Rzymu złożył za-
łożycielowi Oblatów Dziewicy Maryi, 
ojcu Brunonowi Lanteriemu w Turynie, 
i zamiar – jak się wydaje – ewentual-
nego połączenia dwóch stowarzyszeń 
nie przyczynił się w pewnej mierze do 
tego natchnienia? Dokumenty tego nie 
mówią12.

W każdym razie on sam „bez kon-
sultowania się ze swymi braćmi”13 – 
w danych okolicznościach nie miał takiej 
możliwości – wprowadził od razu proś-
bę o tę zmianę nazwy do swego poda-
nia i przedstawił ją również żywym sło-
wem podczas audiencji w dniu 20 grud-
nia 1825 roku u papieża, który wówczas 
o zmianie nazwy nie powiedział „ani 
tak, ani nie”. Kardynał Pallotta, które-
mu polecono przejrzenie Reguł, zrobił 
kilka zastrzeżeń, ale dekret zatwierdza-
jący pod datą 17 lutego 1826 roku ofi-
cjalnie nazywa nas po raz pierwszy Mis-
sionarii sub titulo sanctissimae Virginis 
Mariae Immaculatae. W oficjalnych do-
kumentach z biegiem lat ta nazwa wy-
stępuje w prawie dwudziestu różnych 
formach, które według zdania ojca Co-
sentino są zazwyczaj „synonimami albo 
skrótami”14.

Nawet u Założyciela i jego pierw-
szych towarzyszy spotyka się na po-
czątku różne formy. Często opuszcza 
się słowo „Misjonarz”, zatrzymując 
jedynie „Oblat Maryi Niepokalanej”, 
a czasem nawet po prostu „Oblat Ma-
ryi”, jak w formule oblacyjnej niektó-
rych pierwszych ojców15, albo też w ty-
tule wydanego w Marsylii w 1826 roku 
tomu: Zbiór pieśni i modlitw do użytku 
Misjonarzy Oblatów Maryi, zwanych 
Misjonarzami Prowansji. Nazwą po-
wszechnie przyjętą i używaną zarów-
no wewnątrz Zgromadzenia, jak i na 
zewnątrz pozostaje Misjonarze Oblaci 
Maryi Niepokalanej.

 IV. DUCHOWA INTERPRETACJA 
NAZWY

Trzeba odnotować, że w trzech tytu-
łach, jakie nosiło Zgromadzenie, wspól-
ne jest jedno słowo „Misjonarz”. Zało-
życiel widział w nim istotne wyrażenie 
charyzmatu oblackiego: Evangelizare 
pauperibus misit me. Zgromadzenie we-
dług myśli Założyciela musi powtórzyć 
apostolskie doświadczenie Zbawiciela 
i pierwszych apostołów. Jest to marzenie 
sięgające samych początków, które for-
mułował w liście nakłaniającym księdza 
Tempiera, swego pierwszego towarzy-
sza, do przyłączenia się: „Chcemy wy-
brać ludzi, którzy mieliby wolę i odwagę 
kroczenia śladami Apostołów”16.

Tekst pierwszej Reguły wyrazi ten 
ideał w sposób prostoduszny i mocny: 
„Ich Założycielem jest Jezus Chrystus, 
Syn Boga samego; ich pierwszymi ojca-
mi – Apostołowie”17. Używana Reguła 
aż po ostatnią przeróbkę zachowywała to 
sformułowanie i traktowała je jako zasa-
dę całego duchowego życia oblackiego: 
„Powiedziano już, że misjonarze powin-
ni, na ile pozwoli słabość ludzkiej natu-
ry, naśladować we wszystkim przykłady 
naszego Pana Jezusa Chrystusa, główne-
go Założyciela Stowarzyszenia, i Jego 
Apostołów naszych pierwszych ojców. 
Za przykładem tych wielkich wzorów, 
jedną część swego życia poświęcą na 
modlitwę [...]. Drugą część całkowicie 
i z największą gorliwością poświęcą ta-
kim pracom zewnętrznym jak: [...]”18.

Obecna Reguła przypomina ten sam 
ideał: „Wzorem naszego życia jest wspól-
nota Apostołów z Jezusem [...]. Wezwa-
nie i obecność Pana wśród oblatów dzisiaj 
jednoczy ich w miłości i posłuszeństwie, 
aby na nowo przeżyć jedność Apostołów 
z Jezusem, jako też ich wspólną misję 
w Jego Duchu” (K 3). „Całe Zgromadze-
nie jest misyjne” (K 5).

Zgromadzenie nosiło nazwę Misjona-
rzy Oblatów Świętego Karola tylko przez 
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kilka miesięcy w 1825 roku. Nie dziwi 
fakt, że nie ma wielu komentarzy tego ty-
tułu w ówczesnych dokumentach. Odwrot-
nie będzie po zatwierdzeniu przez Kościół 
ostatecznego tytułu Zgromadzenia: „Mi-
sjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej”. Jak 
powiedziano wyżej, ten tytuł zachowuje 
określenie „Misjonarze”, ale zachowuje 
także nazwę „oblaci”, jaką przyjęto przy 
pierwszej zmianie, niezawodnie dlatego, 
że Założyciel i jego pierwsi towarzysze 
widzieli wówczas w tym określeniu celne 
wyrażenie samej istoty Zgromadzenia.

Ojciec Joseph Morabito przypomi-
na w związku z tym złożenie ślubu po-
słuszeństwa przez ojca de Mazenoda 
i ojca Tempiera tak, jak je opowiedział 
sam Założyciel w pamiętnikach: „Oby-
dwaj w nocy tego świętego dnia (Wiel-
ki Czwartek), zająwszy miejsce przed 
pięknym tabernakulum [...] kościoła Mi-
sji, modliliśmy się do Boskiego Mistrza 
[...], aby doprowadził naszych obecnych 
towarzyszy i tych, którzy w przyszłości 
przyłączą się do nas, do zrozumienia ca-
łej wartości, jaką ma ta oblacja złożona 
Bogu z całego siebie, kiedy chce się Mu 
służyć niepodzielnie i poświęcić życie 
rozpowszechnianiu Jego świętej Ewan-
gelii oraz nawracaniu dusz”19.

„Ta myśl o oblacji – komentuje oj-
ciec Morabito – która po wyjściu z żar-
liwej duszy Sługi Bożego, po uświęce-
niu w Regułach, po nadaniu nazwy ślu-
bom ojca de Mazenoda i jego towarzy-
szy, kończy się opanowaniem wszyst-
kiego, nadając nazwę nie tylko ślu-
bom, lecz także osobom i całemu sto-
warzyszeniu, jakby po to, aby scharak-
teryzować nie tylko akt ich życia, lecz 
same ich osoby, całe ich życie i ich mi-
sję w Kościele”20. W ciągu całej histo-
rii Zgromadzenia ta idea oblacji jest wy-
rażana i komentowana21. Dopiero jednak 
ostatnio pojawiły się pewne szkice teo-
logiczne na temat tej oblacji, powiązanej 
z oblacją Chrystusa w Eucharystii jako 
centrum duchowości Zgromadzenia22.

Tytuł Misjonarzy Oblatów nabierze 
pełnego znaczenia, gdy papież zatwier-
dzi Zgromadzenie pod nową nazwą Mi-
sjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. 
To wydarzenie nazwano „naszym ma-
ryjnym chrztem”23. Tu wypada powie-
dzieć coś o związku, jaki zachodzi mię-
dzy nazwą a powołaniem w myśl powie-
dzenia: nomen est omen24. Założyciel za-
chwyca się tym, co uważa za interwen-
cję Opatrzności i za nowe narodzenie 
Zgromadzenia: „Obyśmy mogli dobrze 
zrozumieć, czym jesteśmy”25.

„Dla Założyciela – pisze ojciec Mar-
cel Bélanger – jest to nie tylko nazwa, 
lecz postawa maryjna w istnieniu i pro-
gram działania”26. Tak właśnie przyję-
li wiadomość towarzysze Założyciela: 
„Czuliśmy w sobie coś, co nam mówiło, 
że jesteśmy innymi ludźmi” – pisze Za-
łożyciel do ojca Tempiera 9 marca 1826 
roku27.

Później chciano jakiegoś konkretne-
go znaku, który by przypominał o tym 
nowym istnieniu. Dlatego kapituła ge-
neralna z 1837 roku jednomyślnie prze-
głosowała takie postanowienie: „W dniu 
oblacji otrzyma się z krzyżem autentycz-
ny znak naszej misji, szkaplerz Niepoka-
lanego Poczęcia Najświętszej Dziewicy, 
który powinno się nieustannie nosić pod 
ubraniem”28. „Będzie on – wyjaśnia Za-
łożyciel – jakby mundurem, który nas 
odróżnia od zwykłych sług Maryi i któ-
ry na zewnątrz tworzy z nas jakby Jej 
uprzywilejowany zespół”29.

Ojciec Marcel Bélanger, komentu-
jąc to postanowienie kapituły general-
nej, pisze: „Ten dodatek odnoszący się 
do naszego krzyża ma wielką wymo-
wę. [...] Niepokalana jest nieodłączna 
od Zbawiciela w duchowości oblackiej, 
a [...] ponieważ krzyż pozostaje pierw-
szorzędnym znakiem naszej misji, oblat 
jest naznaczony przede wszystkim wi-
zerunkiem Zbawiciela, tak że cały jego 
potencjał maryjny zmierza do żywienia 
i realizowania w pełni przynależności 
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do Zbawiciela”30. Postanowienie Koś-
cioła uczynienia z nas Misjonarzy Ob-
latów Maryi Niepokalanej pociąga za 
sobą upodobnienie nas do Maryi Niepo-
kalanej, Matki Miłosierdzia i czyni z nas 
apostołów miłosierdzia w samym cen-
trum aktualnej ekonomii zbawienia.

„Czy wam się nie wydaje – pisze Za-
łożyciel do swych pierwszych towarzy-
szy – że nosić nazwę Oblatów Maryi, to 
znaczy poświęconych Bogu pod opieką 
Maryi, której imię Zgromadzenie nosi 
jako nazwę rodzinną wspólną mu z Naj-
świętszą i Niepokalaną Matką Bożą, to 
znak przeznaczenia? Jest czego poza-
zdrościć. Ale to Kościół nadał nam ten 
piękny tytuł. Przyjmujemy go z szacun-
kiem, miłością i wdzięcznością, dumni 
z naszej godności i z praw, jakie on nam 
daje do opieki Tej, która jest wszechmoc-
na u Boga. Nie zwlekajmy już z przyję-
ciem tego pięknego imienia”31.

 MAURICE GILBERT
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 WPROWADZENIE

 1. SŁOWNICTWO

Dictionnaire de spiritualité zestawia 
„oblację” i „ofiarę”1. Z drugiej strony 
rozróżnia pojęcia pokrewne: dar z sie-
bie, zawierzenie i konsekrację. „Oblacja 
oznacza akt, przez który chrześcijanin 
pod natchnieniem Ducha Świętego od-
daje się Bogu. Dar z siebie jest stanem, 
do jakiego chrześcijanin dochodzi, gdy 
wspomagany przez łaskę oddaje Bogu 
na stałe i tak jak może całą swoją osobę: 
myśli, wolę i działanie. Dar z siebie za-
kłada oczywiście oblację. Konsekracja 
jest oblacją, ale jest to akt, który anga-
żuje przyszłość i składa ją w Boże ręce 
bądź to przez wewnętrzną decyzję, bądź 
przez akt zewnętrzny, ustny lub pisemny. 
Zawierzenie jest postawą zgody i podda-
nia wszystkimu, co się zdarzy, każdej 
sytuacji dopuszczonej przez Pana, a któ-
ra dotyczy naszego istnienia”2.

Można by do tego dodać takie bli-
skie pojęcia jak: ofiara, ofiarowanie,
całopalenie itd. Wszystkie one znajdują 
się w mazenodowskiej i oblackiej litera-
turze: począwszy od 1844 roku w hym-
nie oblacyjnym śpiewano o „ofierze
miłości, całopalnej ofierze”. Nie można
jednak zestawiać tych pojęć zbyt blisko 
i trzeba pamiętać, że oblat, zupełnie tak 
samo jak jego Założyciel, Eugeniusz de 
Mazenod, „nie był człowiekiem anali-
zującym swoje nabożeństwa”3; że był 
on „mężem czynu, podejmowania de-
cyzji, bardziej apostołem niż teolo-
giem. Ukazuje się on i wyraża się w 
swoich aktach i w wyborach bardziej 
niż w pismach”4.

 2. OBLACJA CHRZEŚCIJAŃSKA

Ewangelie synoptyczne świadczą, 
że Chrystus określił „w swojej Osobie 
nowy typ oblacji. Obejmuje ona całą 
istotę ludzką, bo nie idzie o nic innego 
niż o oddanie swego życia na okup za 
wielu (Mk 10, 45). Jednocześnie Chry-
stus daje do zrozumienia, że Jego uczeń 
powinien brać pod uwagę ten sam rodzaj 
całkowitej ofiary (Mt 10, 39; 16, 24-25
i teksty paralelne). [...] Przedmiotem ob-
lacji zawsze jest osobiście Chrystus. [...] 
Ta zbawcza oblacja jest jedyna. Pozosta-
je ona wciąż aktualna, sakramentalnie, 
w Eucharystii (1 Kor 10, 16-21; 11, 23-
30) [...]. I jedynie w stosunku do oblacji 
Chrystusowej można odtąd legalnie mó-
wić o oblacji ze strony człowieka. Każda 
oblacja ma podstawę chrystologiczną”5.

„Ofiara z siebie stanowi część ży-
cia chrześcijańskiego, w takiej czy in-
nej formie. [...] Jej uprzywilejowa-
ną godziną jest celebracja euchary-
styczna, »źródło i szczyt całego życia 
chrześcijańskiego«6. [...] Oblacja jest 
elementem żarliwego życia duchowe-
go. [...] Pragnienie oblacji tak całkowi-
tej i trwałej jak to możliwe doprowadzi-
ło do powstania stanu trwałego życia, 
życia zakonnego. Śluby wyrażają wolę, 
która pobudza zakonnika do całkowi-
tego i ostatecznego złożenia oblacji ze 
swej osoby”7.

Istnieją tego liczne konkretne świa-
dectwa, między innymi te, które wy-
warły wpływ na Eugeniusza de Maze-
noda. „W Ćwiczeniach duchowych Ig-
nacy Loyola prowadzi rekolektanta aż 
do oblacji swej osoby i proponuje, aby 
była ona całkowita, nieograniczona”. 
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W Szkole francuskiej „ofiara staje się
praktyką, ćwiczeniem pobożnym, cał-
kowitym oddaniem »mojej istoty i me-
go życia, mego stanu i moich uczuć«8. 
Wymowną tego formułą jest modlitwa 
O domina mea, ta codzienna „maryjna 
oblacja”, jaką Założyciel Oblatów za-
chował dla siebie i dla swoich synów9.

 I. U EUGENIUSZA DE MAZENODA

Nie znamy tak dokładnie Eugeniusza 
de Mazenoda, jakbyśmy chcieli. Prze-
de wszystkim pewne aspekty jego oso-
bowości zasługiwałyby na dokładniej-
sze przebadanie, zwłaszcza jego pojęcie 
oblacji. „To zadanie nas przerasta i na-
pawa lękiem – pisze o biskupie de Ma-
zenodzie Paguelle de Follenay – ponie-
waż nie idzie już tylko o opisanie tych 
zewnętrznych okoliczności, bez których 
pewne rysy moralnego wizerunku pozo-
stałyby niewytłumaczalne; idzie o wnik-
nięcie w wewnętrzne sanktuarium zna-
mienitej duszy”10.

Idea oblacji u Eugeniusza de Ma-
zenoda sięga do najwcześniejszych lat 
jego wygnania w Wenecji: „Czy dla 
naszej rodziny nie byłoby wielkim za-
szczytem, gdyby zakończyła się na ka-
płanie?” – odpowiedział pewnego dnia 
stryjecznemu dziadkowi, gdy ten zwró-
cił mu uwagę, że jest jedynym potom-
kiem de Mazenodów11. Ten ideał kiełko-
wał i wyrastał z głębokich korzeni w je-
go szlachetnym sercu tuż po rewolucji 
francuskiej, gdy widział opuszczenie, 
w jakim znajdowali się ubodzy wieśnia-
cy prowansalscy i Kościół w ogólności, 
„wspaniałe dziedzictwo Zbawiciela, na-
byte przez Niego za cenę Krwi”12. „Będę 
kapłanem i proszę zauważyć – pisze do 
matki 29 listopada 1809 roku – że nie 
chcę być duchownym przez osiem dni, 
sześć miesięcy, jeden rok, a nawet przez 
dziesięć lat; chcę nim być przez całe 
życie”13. Później w pamiętnikach doda: 

„Z pewnością gdybyśmy zostali w We-
necji rok dłużej, poszedłbym w ślad za 
moim świętym kierownikiem i za jego 
bratem, który został kapłanem w zgro-
madzeniu zakonnym, jakie wybrali 
i w jakim obaj zmarli po życiu w hero-
icznej gorliwości”14.

Jeden z tych, którzy znali go naj-
lepiej, ojciec Joseph Morabito, mówił 
o biskupie de Mazenodzie na między-
narodowym kongresie mariologicznym 
w Rzymie 26 października 1954 roku. 
Bardzo słusznie rozróżniał on trzy okre-
sy oblacji Sługi Bożego: jego oblację 
fundamentalną, 11 kwietnia 1816 roku, 
jego oblację regularną, 1 listopada 1818 
roku i jego oblację decydującą, 13 lipca 
1826 roku. „Ta myśl o oblacji, która po 
wyjściu z żarliwej duszy Sługi Bożego, 
po uświęceniu w Regułach, po nadaniu 
nazwy ślubom ojca de Mazenoda i jego 
towarzyszy, kończy się opanowaniem 
wszystkiego, nadając nazwę nie tylko 
ślubom, lecz także osobom i całemu sto-
warzyszeniu, jakby po to, aby scharak-
teryzować nie tylko akt ich życia, lecz 
same ich osoby, całe ich życie i ich misję 
w Kościele”15.

 II. OBLACJA FUNDAMENTALNA

Dwa razy, 12 września i 28 paź-
dziernika 1814 roku, ksiądz Euge-
niusz de Mazenod informował swego 
przyjaciela Charlesa de Forbin-Janso-
na o pragnieniu życia zakonnego. Bez 
żadnej wątpliwości osobiście dążył do 
tego od założenia Misjonarzy Prowan-
sji i liczył na to, że stopniowo przekona 
ich do własnych poglądów. Stąd te ufne 
sformułowania, które umieścił w po-
czątkowym regulaminie przedstawio-
nym wikariuszom kapitulnym w Aix- 
-en-Provence 25 stycznia 1816 roku16. 
Są tam liczne fragmenty, które potwier-
dzają to, co później biskup de Mazenod 
napisze w pamiętnikach: „Uważałem 
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więc, że nieodzownie [...] trzeba przy-
jąć rady ewangeliczne [...]. Moją upor-
czywą myślą zawsze było to, że nasza 
mała rodzina powinna poświęcić się 
Bogu i służbie Kościołowi przez śluby 
zakonne”17.

Można zrozumieć jego radosne unie-
sienie, gdy odkrywa, że kapłan Franço-
is de Paule Henry Tempier jest w peł-
ni gotowy, by bezzwłocznie towarzy-
szyć mu w pierwszej fundamentalnej 
oblacji: „Ojciec Tempier i ja sądzili-
śmy, że już dłużej nie można tego odkła-
dać i w Wielki Czwartek (11 kwietnia 
1816 roku) obydwaj w nocy tego świę-
tego dnia zająwszy miejsce przed pięk-
nym ołtarzykiem, jaki umieściliśmy na 
głównym ołtarzu kościoła misji, złożyli-
śmy śluby z niewypowiedzianą radością. 
Rozkoszowaliśmy się naszym szczęś-
ciem przez całą tę piękną noc w obec-
ności naszego Pana, u stóp wspaniałego 
tronu, na którym złożyliśmy go z myślą 
o Mszy Świętej z darów wcześniej kon-
sekrowanych (Missa praesanctificato-
rum), jaka miała być odprawiona naza-
jutrz, i modliliśmy się do tego Boskie-
go Mistrza, aby pobłogosławił naszemu 
dziełu, jeśli taka jest Jego święta wola, 
aby doprowadził naszych obecnych to-
warzyszy i tych, którzy w przyszłości 
przyłączą się do nas, do zrozumienia ca-
łej wartości, jaką ma ta oblacja złożona 
Bogu z całego siebie, kiedy chce się Mu 
służyć niepodzielnie i poświęcić swoje 
życie rozpowszechnianiu Jego świętej 
Ewangelii oraz nawracaniu dusz. Nasze 
życzenia zostały wysłuchane”18.

Ojciec Joseph Fabre, który przez 
przeszło 25 lat był uprzywilejowanym 
świadkiem konsekwencji tej podwójnej 
oblacji, wyjaśnił nam jej naturę i pierw-
szorzędne znaczenie: „W cieniu godnej 
podziwu ofiary, która była posłuszna aż
do śmierci”, księża de Mazenod i Tem-
pier wypowiedzieli „po kolei formu-
łę zawierającą ślub posłuszeństwa, jaki 
złożyli sobie nawzajem [...]”.

„Nie była to wcale pusta ceremonia: 
z jednej i z drugiej strony był to wiel-
ki akt, jeden z tych aktów, które wpły-
wają na losy. Tylko światło wieczności 
może nam ukazać liczbę zasług, jakich 
ten akt był źródłem dla obu zakonników. 
Ten, który przez całe życie pozostawał 
pierwszym superiorem, potrafił pozostać
także pierwszym posłusznym i nie wie-
my, komu przyznać piękniejszą część: 
superiorowi, który wiele razy był po-
słuszny swemu podwładnemu, czy pod-
władnemu, który posiadał cnotę rozka-
zywania temu, w którym szanował i ko-
chał żywy obraz Bożego autorytetu. Być 
może jest to jedyny taki fakt w historii 
zgromadzeń zakonnych; odnotowujemy 
go z pokorną wdzięcznością, jaką rodzą 
Boże dary”19.

 III. OBLACJA REGULARNA

Pochodzenie nazwy Oblaci Maryi 
Niepokalanej jest otoczone aureolą ta-
jemnicy: „Dokładne znaczenie naszej 
nazwy oblatów pozostaje jeszcze nie 
wyjaśnione”20. Słowo „oblaci” pojawia 
się po raz pierwszy pod piórem księ-
dza de Mazenoda 9 października 1815 
roku, jeszcze przed założeniem Misjo-
narzy Prowansji. Nasunęły mu je wów-
czas „statuty świętego Karola dla obla-
tów”, jego osobistego patrona, a nawet 
„chrzestnego ojca” jego rodziny za-
konnej przez pewien czas w 1825 roku, 
wówczas gdy wybierał się do Rzy-
mu, aby ją przedstawić jako „Oblatów 
świętego Karola”21. Zanim stryj Fortu-
nat przywiózł mu z Palermo Konstytu-
cje i Reguły redemptorystów, pisał do 
niego 16 września 1817 roku: „Będzie-
cie mieć w mojej wspólnocie prawdzi-
wych oblatów, gotowych do wszelkiego 
dobra”22.

Znalazłszy u błogosławionego Alfon-
sa Liguoriego słowo „oblacja” na ozna-
czenie profesji zakonnej, ksiądz Euge-
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niusz de Mazenod układa długi para-
graf, w którym słowo „oblacja” powta-
rza się sześć razy, a słowo „oblaci” cztery 
razy23.

Z całą pewnością wszystko wyszło 
z jego serca w chwili, gdy w Saint- 
-Laurent-du-Verdon redagował główne 
artykuły Reguły, zwłaszcza po „zdecydo-
wanym wprowadzeniu tam formalnego 
zobowiązania wszystkich członków swe-
go Instytutu do składania ślubów posłu-
szeństwa, czystości i wytrwałości”24.

„Pewnego dnia – opowiada gorliwy 
nowicjusz, który mu towarzyszył w jego 
odosobnieniu – skończywszy rozdział 
o ślubach, wezwał młodego Suzanne’a, 
który nie znał jeszcze projektu, jaki sfor-
mułowano o zobowiązaniu członków 
stowarzyszenia ślubami, przeczytał mu 
cały ten rozdział i zapytał go o zdanie 
i o postanowienie w tym względzie. To 
czytanie i pytanie, jakie mu postawiono, 
najpierw zdziwiły go i zaskoczyły. Prosi 
o chwilę zastanowienia; udaje się głębo-
ko zamyślony do zamkowego parku i po 
kwadransie refleksji oraz po kilku mod-
litwach, wraca i obiecuje superiorowi 
złożyć śluby, gdy tylko uzna się go tego 
godnym”25.

To było we wrześniu 1818 roku. Ten 
sam świadek kontynuuje opowiada-
nie. Redaguje sprawozdanie z pierwszej 
zwyczajnej oblacji u Misjonarzy Pro-
wansji. Odbyła się ona w Aix, tak jak się 
umówiono, w dzień Wszystkich Świę-
tych. „Ci, którzy wchodzą w skład kapi-
tuły – opowiada ojciec Suzanne – obu-
dzili się o trzeciej godzinie rano; przed 
czwartą wszyscy są w kościele, korząc 
się przed ołtarzem, przygotowują się do 
najpiękniejszej i najbardziej pocieszają-
cej z wszystkich ofiar.

Po wezwaniu światła Ducha Święte-
go śpiewem Veni Creator, superior wy-
głasza do małego zgromadzenia wzru-
szającą egzortę [...]. „Skończywszy tę 
egzortę – dodaje ojciec Moreau – nasz 
ojciec ubrany w szaty kapłańskie korzy 

się u stóp ołtarza, bierze świecę w pra-
wą rękę i wypowiada donośnym i zro-
zumiałym głosem: »W imię Pana na-
szego Jezusa Chrystusa, wobec Trójcy 
Przenajświętszej, świętej Maryi Dzie-
wicy, wszystkich aniołów, wszystkich 
świętych i wszystkich moich braci tu 
zgromadzonych, ja Karol Józef Eu-
geniusz de Mazenod, składam profe-
sję, przyrzekam Bogu i ślubuję czy-
stość i posłuszeństwo na wieki. Podob-
nie ślubuję, że wytrwam aż do śmierci 
w świętym Instytucie i w Stowarzysze-
niu Misjonarzy Prowansji. Tak mi do-
pomóż Bóg. Amen«”26.

Następnie rozpoczyna Mszę Świę-
tą, do której służą ojcowie Tempier 
i Maunier, dwaj najstarsi kapłani Zgro-
madzenia. „W czasie komunii, podczas 
gdy superior trzymał w rękach naj-
świętsze Ciało naszego Boskiego Zba-
wiciela, my podchodziliśmy – podej-
muje ojciec Suzanne – jeden po drugim 
z zapaloną świecą w ręku, składając 
święte śluby z uczuciem niewymownej 
radości [...].

Był obecny Fortuné de Mazenod, 
mianowany biskupem Marsylii, i zda-
wało się, że był zachwycony. Można 
by powiedzieć, że było to jedno z tych 
zgromadzeń pierwszych wiernych, któ-
rzy zbierali się niegdyś w katakumbach 
w świetle pochodni w nocnych ciem-
nościach po to, by śpiewać hymny Bogu 
[...].

Po Mszy Świętej superior generalny 
zaintonował hymn Te Deum jako dzięk-
czynienie, a następnie wszyscy członko-
wie wspólnoty udali się do ołtarza Naj-
świętszej Dziewicy, aby pod jej opiekę 
oddać święte zobowiązania, które przed 
chwilą zaciągnęli; oddali się także pod 
opiekę wszystkich świętych, odmawia-
jąc do nich litanię.

Z jakim uniesieniem wszyscy ściska-
liśmy się, gdy wróciliśmy do zakrystii! 
[...] Po tych pierwszych chwilach rado-
ści i braterskiej wylewności superior po-
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święcił krzyże trzech młodych profesów 
i wręczył im je osobiście”27.

 IV. OBLACJA DECYDUJĄCA

Po ułożeniu Reguł oblacji Misjona-
rzy Prowansji trzeba było je skomple-
tować i przedstawić do zatwierdzenia 
przez Kościół. Jako ważne uzupełnienie 
kapituła generalna z 1821 roku wpro-
wadziła do nich ślub ubóstwa; kapituła 
z 1824 roku usankcjonowała wyjątko-
wą dyspozycyjność ojców de Mazeno-
da i Tempiera, która obu ich doprowa-
dziła do generalnego wikariatu diecezji 
marsylskiej. Umocniony aprobatą wielu 
biskupów, Założyciel udał się do Rzy-
mu w listopadzie 1825 roku z nadzie-
ją otrzymania tam ostatecznego usank-
cjonowania przez papieża Leona XII. 
W tym właśnie momencie z powodów, 
które są nieco tajemnicze i znane tylko 
jemu28, ojciec de Mazenod postanawia 
zmienić nazwę Oblatów świętego Ka-
rola na Misjonarzy Oblatów Najświęt-
szej i Niepokalanej Panny Maryi, jak 
podkreśla, „w celu uniknięcia wszel-
kiego pomieszania nazwy z innymi 
zgromadzeniami”29.

To prawda, że on sam nie uważał 
tej sprawy za najważniejszą. Niemniej 
po dowiedzeniu się o nadzwyczajnym 
charakterze uroczystego zatwierdze-
nia przez Stolicę Apostolską stowarzy-
szenia, które było jeszcze w powija-
kach i po poświadczeniu świętego cha-
rakteru, jakiego taka sankcja udzielała 
instytutowi, zmiana jego nazwy mia-
ła znaczne konsekwencje. „To Kościół 
nadał nam ten piękny tytuł” – nie prze-
staną powtarzać oblaci w ślad za Zało-
życielem, mimo iż bardzo dobrze wie-
dzą, że zawdzięczają go jego podszep-
towi. „Macie całkowitą rację, mówiąc, 
że wszystkim Wam wydawało się, iż 
staliście się innymi mężami – pisze 20 
marca 1826 roku – i tak jest. Obyśmy 

mogli zrozumieć, kim jesteśmy”30. Jego 
następca, ojciec Joseph Fabre, posu-
nie się aż do napisania: „Nie zapomi-
najcie, że jeśli nasz czcigodny Założy-
ciel uczynił nas misjonarzami ubogich, 
to papież uczynił nas Oblatami Maryi 
Niepokalanej”31.

Po powrocie do Marsylii ojciec de 
Mazenod śpieszył się ze zwołaniem 
tam nadzwyczajnej kapituły generalnej 
na 10 lipca 1826 roku w celu ogłosze-
nia listów apostolskich Leona XII, na 
mocy których Reguła i Instytut zosta-
ły formalnie zatwierdzone. Dwie nie-
zwykle uroczyste ceremonie cecho-
wały wydarzenie z 13 lipca. Najpierw 
w wewnętrznej kaplicy domu Kalwarii 
w Marsylii Założyciel odprawił przed 
wystawionym Najświętszym Sakramen-
tem Mszę Świętą do Ducha Świętego. 
Po skończonej Mszy wszyscy profesi po 
kolei podeszli, aby odnowić swe śluby 
po raz pierwszy jako „Misjonarze Obla-
ci Najświętszej i Niepokalanej Dziewi-
cy Maryi”. Ta sama formuła była napi-
sana i podpisana przez nich na papierze. 
Po jej odczytaniu wręczali ją superioro-
wi generalnemu, a ten składał ją na ołta-
rzu. „Obecność naszego Pana wśród ca-
łej naszej rodziny zebranej w tak wiel-
kiej chwili, głębokie skupienie wszyst-
kich, wzniosły przedmiot, którym się 
zajmowaliśmy, przydawały ceremonii 
niebiańskiego piękna”32.

Po wyjściu z kaplicy wszyscy udali 
się do kapitularza. Zwracając się wów-
czas do całego zebranego Stowarzy-
szenia, Założyciel oświadczył: „Jest to 
szczęśliwy początek nowego okresu dla 
Stowarzyszenia, Bóg potwierdził plany, 
jakie poczyniliśmy na Jego chwałę; po-
błogosławił więzy, które nas łączą; od-
tąd będziemy walczyć z nieprzyjaciółmi 
nieba pod sztandarem, który będzie nam 
właściwy i który dał nam Kościół. Na 
tym sztandarze błyszczy chwalebne imię 
Najświętszej Dziewicy Niepokalanej 
Maryi; to imię stało się naszym, ponie-
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waż jesteśmy poświęceni świętej Dzie-
wicy; jesteśmy w sposób szczególniej-
szy Jej dziećmi; a Jej opieka nad nami, 
tak odczuwalna do dziś, będzie jeszcze 
większa w przyszłości, jeśli okażemy się 
godni takiej Matki”33.

Na znak tej specjalnej przynależno-
ści do Maryi późniejsza kapituła w 1837 
roku wybierze „spośród wielu propono-
wanych przedmiotów” szkaplerz: „Zo-
stał przyjęty jednogłośnie w następują-
cy sposób: W dniu oblacji z krzyżem bę-
dzie się otrzymywać autentyczny znak 
naszej misji, szkaplerz Niepokalanego 
Poczęcia, który powinno się nosić pod 
ubraniem”34.

„To Kościół nadał nam ten piękny 
tytuł” i Kościół też, posługując się zwy-
czajnym językiem, dalej nazywa nas 
„oblatami” w odróżnieniu od innych za-
konników. „Lubię waszą nazwę obla-
tów” – powiedział Jan XXIII kapitule 
generalnej z 1959 roku35. Dlatego przy 
końcu swej analizy Naszego powołania 
ojciec Léo Deschâtelets osobiście pod-
kreślił, iż „lubimy powtarzać, że naszą 
najbardziej charakterystyczną cechą jest 
ten duch bezwarunkowej oblacji, które-
go dobrze określa nasza nazwa”36. Od 
tej pory wyrażenie to zostało uświęco-
ne i stało się naczelne w 2 artykule Kon-
stytucji i Reguł z 1982 roku. „Ich apo-
stolski zapał ma wsparcie w bezwarun-
kowym darze ich oblacji, w oblacji nie-
ustannie odnawianej w odpowiedzi na 
wymogi posłannictwa”.

 V. OBLACJA BEZWARUNKOWA

Dnia 25 stycznia 1948 roku ojciec 
Joseph-Marie Simon, profesor dogma-
tyki w Solignac, przedstawił w ankiecie 
o oblackiej duchowości „syntezę, któ-
rej zwornikiem jest pojęcie oblacji”37. 
Piętnastego sierpnia 1951 roku superior 
generalny, ojciec Léo Deschâtelets, po-
święcił „długi i ważny okólnik powoła-

niu oblackiemu w zjednoczeniu z Ma-
ryją Niepokalaną, okólnik, który przez 
oblatów był czytany, komentowany 
i pogłębiany”38. „To nie jest tekst, któ-
ry należy do rzędu tych, na które wkrót-
ce będziemy się powoływać – uprzedzał 
Émilien Lamirande w 1956 roku, w mo-
mencie zestawienia serii historycznych 
świadectw na poparcie hipotezy wysu-
niętej przez profesora z Solignac. On 
przewyższa je wszystkie powagą i w pe-
wien sposób sankcjonuje to, co one za-
wierają najlepszego”39.

W pierwszej połowie okólnika 191 
o naszym powołaniu superior general-
ny długo zatrzymuje się nad zakwalifi-
kowaniem naszego typu oblacji. Kapłani 
i zakonnicy oblaci, nie ma kresu dla na-
szej osobistej świętości. Nie ma też gra-
nic dla naszej gorliwości. „A zatem, czy 
nam się nie wydaje, że nasz tytuł oblatów 
jest w pełni usprawiedliwiony? Czy to 
kapłańskie, zakonne i misjonarskie życie 
nie jest całkowitym oddaniem siebie, do-
głębnym zaangażowaniem, oblacją bez 
granic? Czy Założyciel, nazywając nas 
Misjonarzami Prowansji, później Obla-
tami świętego Karola i wreszcie Oblata-
mi Maryi Niepokalanej, nie był posłusz-
ny nieuchronnemu prawu, konsekwencji 
duchowych zasad, które służyły za pod-
stawę nowego życia apostolskiego, ja-
kie dane mu było wzbudzić w Kościele? 
Czy, być może bezwiednie, nie nadawał 
on ostatniego rysu, rysu mocnego i cha-
rakterystycznego dla zakonnika – kapła-
na i misjonarza, o jakim marzył przed 
Bogiem?”40 „Wydaje nam się, że teksty 
wyraźnie wskazują, iż tym, co naprawdę 
stanowi nas w naszym powołaniu, w na-
szej misji, jest pewien wyższy stopień za-
angażowania w służbę Bogu i duszom, 
szalone oddanie na służbę Bogu, na Jego 
chwałę, Jego miłość i Jego nieskończo-
ne miłosierdzie; to zapał, szczególna in-
tensywność kapłańskiej miłości, gorli-
wość w dziełach najtrudniejszych, wy-
powiedzmy to słowo – nie możemy zna-
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leźć mocniejszego wyrażenia – jest to 
bezgraniczna oblacja nas samych, która 
sprawia, że nie można nas określić ina-
czej, niż twierdząc: To są oblaci w całym 
tego słowa znaczeniu”41. „Podobna obla-
cja, tak żarliwe i absolutne zaangażowa-
nie w służbę Bożej miłości, Kościołowi 
i biednym duszom nie może się w nas 
zrodzić, utrzymać i wzmagać bez głębo-
kiego zjednoczenia z Jezusem, naszym 
Zbawicielem i Odkupicielem, uosobio-
ną Miłością i Miłosierdziem oraz bez 
zjednoczenia z Maryją Niepokalaną, na-
szą Matką: »zawsze za Matkę uważać Ją 
będą« i naszą Królową: »Królową na-
szego Zgromadzenia«”42.

 VI. OBLACJA MARYJNA

„Odnówmy się zwłaszcza w nabo-
żeństwie do Najświętszej Dziewicy, 
abyśmy byli godni bycia oblatami Nie-
pokalanej Maryi”43. Od czasu tego prze-
słania rzuconego przez świętego Zało-
życiela, oblaci nie ustali w odnawianiu 
się w przywiązaniu do swej Matki i Pa-
tronki. Zwłaszcza w świetle uczestni-
ctwa biskupa de Mazenoda w ogłosze-
niu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, 
o którym codziennie przypominają so-
bie w komplecie44 i przy okazji różnych 
kapituł generalnych. Kapituła general-
na z 1920 roku postanowiła „uroczyście 
poświęcić Zgromadzenie Niepokalanej 
Maryi przez publiczny akt oddania, któ-
ry będzie oficjalnie odmawiany w Insty-
tucie co roku, 17 lutego i 8 grudnia”45. 
Pozostawało tylko ująć to wszystko 
w sposób precyzyjniejszy w tekście Re-
guły. Dokonała tego kapituła general-
na z 1926 roku w słynnym artykule 10 
w rozdziale o celach Zgromadzenia, 
w artykule, który wytrzymał współczes-
ne próby pobożności maryjnej, odnowy 
życia zakonnego i podwójnej rewizji na-
szych Konstytucji i Reguł z 1966 i 1982 
roku.

„Patronką Zgromadzenia jest Mary-
ja Niepokalana”, głosi od razu najnow-
sza wersja tej 10 konstytucji. „Jest to 
bardzo piękny tekst” – oświadcza ojciec 
Jetté, który podaje nam jego szczegóło-
wą analizę. O tym, co dotyczy szczegól-
niej „Maryi, wzoru naszej oblacji” – pi-
sze on: „Posłuszna Duchowi Świętemu, 
poświęciła się całkowicie jako pokor-
na służebnica osobie i dziełu Zbawicie-
la”. Tu za wzór jest nam podawana ogól-
na postawa Maryi. Była ona posłuszna 
Duchowi Świętemu, na Boże wezwanie 
odpowiedziała bezwarunkowym „tak”. 
„Oto ja służebnica Pańska, niech mi się 
stanie według słowa twego!” (Łk 1, 38). 
Od tej pory całkowicie poświęciła się 
Osobie i dziełu Zbawiciela.

„W miłości i wierze Maryja całą swą 
istotą zgadza się na Boży plan wzglę-
dem Niej w miarę, jak Bóg daje Jej go 
poznać. Patrzy na wydarzenia, rozważa 
je w sercu i angażuje się w wypełnianie 
woli swego Pana. Do tego właśnie po-
wołani są oblaci: stać się mężami woli 
Boga, być całkowicie gotowymi, aby 
odpowiedzieć na Jego wezwania w mia-
rę, jak On daje im je poznać i to jako 
słudzy i przyjaciele Jezusa, Zbawiciela 
świata. Dalej, w artykule 13, powie się 
to wyraźnie: »Maryja Niepokalana, w 
odpowiedzi płynącej z wiary i w pełnej 
otwartości na wezwanie Ducha Święte-
go, jest wzorem i strażniczką naszego 
konsekrowanego życia«”46.

HERMÉNÉGILDE CHARBONNEAU
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 WSTĘP

Nil linquendum est inausum ut pro-
feratur imperium Christi... – mówi tekst 
Przedmowy do naszych Konstytucji i Re-
guł z 1826 roku. Proponuję następujące 
jego dosłowne tłumaczenie: „Nie można 
niczego zaniedbać dla rozwoju, dla za-
niesienia dalej Królestwa Chrystusowe-
go”. Na tej formule oparł się i opiera za-
pał misyjny Zgromadzenia; jest ona klu-
czowym zdaniem dla refleksji nad od-
wagą, która częściej jest przeżywana niż 
omawiana.

Paradoksalnie, efekty poszukiwań 
w pismach oblatów są rozczarowują-
ce. Wydaje się, że Eugeniusz de Ma-
zenod nie używał tego sformułowa-
nia, a słowo: „odwaga” nie pojawia 
się w tematycznej kartotece jego pism. 
Trzeba czekać do wyboru ojca Léona 
Deschâtelets’go na superiora generalne-
go w 1947 roku, aby sformułowanie to 
zaczęło figurować jako konstytutywna
cecha misjonarskiej postawy oblackiej. 
Odwaga zresztą nie pojawia się jako 
przedmiot artykułu ani w Dictionnai-
re de Théologie catholique, ani w Dic-
tionnaire de Spiritualité. To prawda, że 
w Nowym Testamencie na dziewiętna-
ście zwrotów wywodzących się od tol-

maô, interesują nas tylko dwa lub trzy 
podane przez świętego Pawła1. Nasuwa 
się więc pytanie, jakim zakresem tema-
tu będziemy się zajmować.

Bardziej niż w sformułowaniach od-
waga objawia się w praktyce, w histo-
rii, a więc w życiu. Tradycja pisana rzad-
ko wyraża w pełni to, co się przeżywa. 
Eugeniusz de Mazenod i jego oblaci nie 
zajmowali się teorią, lecz byli misjona-
rzami pełnymi odwagi dla zaniesienia 
dalej Królestwa Chrystusowego. O tych 
odważnych czynach można tylko wspo-
mnieć. Do ich opisu potrzebne by były 
całe tomy. Czyny jednak znajdują się 
w centrum studium nad odwagą. Gło-
szenie bowiem Ewangelii, jak tego do-
świadczył święty Paweł, jest „ukazywa-
niem ducha i mocy” powierzonym lu-
dziom „słabym, niekiedy nawet bojaźli-
wym i drżącym”2.

 I. ZAŁOŻYCIEL I JEGO CZASY

 1. PRZEDMOWA DO KONSTYTUCJI

 a. Nil linquendum inausum

Nil linquendum inausum znajduje 
ostateczne sformułowanie w wydaniu 

ODWAGA

SPIS TREŚCI: Wstęp. I. Założyciel i jego czasy: 1. Przedmowa do Konstytucji: a. Nil 
linquendum inausum; b. Konstytucje i Reguły Misjonarzy Prowansji; c. Konstytucje 
i Reguły z 1825 roku; d. Tłumaczenia łacińskie z 1825 i 1826 roku; 2. Inne pis-
ma do 1826 roku: a. Przed święceniami kapłańskimi; b. Wokół fundacji Misjonarzy 
Prowansji; c. od 1816 do 1826 roku. 3. Seria odważnych decyzji. 4. Pierwsze wnios-
ki. II. Odwaga misjonarska, ale bez użycia słowa (1861-1947): 1. Krótki przegląd 
dokumentów: a. Temat odwagi jest prawie wcale nieobecny w oficjalnych dokumen-
tach, b. Wyjątek: ojciec Soulier; c. Komentarz ojca Reslégo. 2. Odwaga misjonar-
ska okazana bardziej niż kiedykolwiek. III. Odwaga, wartość misjonarska wyrażona 
(od 1947 roku do naszych czasów): 1. Ojciec Deschâtelets; 2. Konstytucje i Reguły 
z 1966 i 1982 roku; 3. U superiorów generalnych; 4. Odwaga misjonarska. IV. 
Odwaga — cnota misjonarska: 1. Odwaga jako cnota; 2. Misja; 3. Odwaga, cnota 
misjonarska; 4. Szaleństwo krzyża, głód i pragnienie sprawiedliwości.
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Konstytucji z 1826 roku. Wiadomo, że 
Przedmowa jest oryginalnym dziełem 
Eugeniusza de Mazenoda, może tym 
z jego pism, w którym najbardziej wy-
raził samego siebie, swój charyzmat, to, 
czym chciał podzielić się z innymi, któ-
rzy tak jak on zostali misjonarzami ob-
latami Maryi Niepokalanej. Przyjrzyjmy 
się kolejnym ujęciom tego sformułowa-
nia, odszukajmy jego źródła i przystoso-
wania.

 b. Konstytucje i Reguły Misjonarzy Pro-
wansji

W Konstytucjach i Regułach z 1818 
roku pierwszy rozdział, Cel Instytutu, 
dzieli się na trzy części: 1. Głosić ludowi 
Słowo Boże; 2. Zastąpić brak zakonów; 
3. Zreformować kler. W artykule 3 tej 
części znajduje się licząca sto trzydzie-
ści wierszy Nota bene. Oto jej przed-
ostatni akapit: „Jak szerokie pole działa-
nia! Jak szlachetne przedsięwzięcie! Lu-
dzie gnuśnieją, nie wiedząc nic o tym, 
co dotyczy ich zbawienia. Następstwem 
tej niewiedzy było osłabienie, żeby nie 
powiedzieć niemal zanik wiary i zepsu-
cie obyczajów. Jest więc sprawą naglą-
cą sprowadzenie do owczarni tak wielu 
zbłąkanych owiec, nauczenie tych wy-
kolejonych chrześcijan, kim jest Jezus 
Chrystus, wyrwanie ich z niewoli szata-
na i ukazanie im drogi do nieba, powięk-
szenie Królestwa Zbawiciela, zniszczenie 
panowania piekła, zapobieżenie milio-
nom grzechów śmiertelnych, utwierdze-
nie poszanowania i praktykowania wszel-
kiego rodzaju cnót, uczynienie ludzi isto-
tami rozumnymi, potem chrześcijanami, 
a wreszcie dopomożenie im w stawaniu 
się świętymi”3.

W wyrażeniu „jest sprawą naglą-
cą” znajdujemy jakby echo Pawłowe-
go: „miłość Chrystusa przynagla nas” 
(2 Kor 5, 14). To wezwanie opiera się 
na stwierdzeniu smutnego stanu lu-
dzi i utraty wiary, które zestawia się ze 

„zbawieniem” proponowanym w Jezu-
sie Chrystusie Zbawicielu, z „tysiącami 
grzechów śmiertelnych”, którym trzeba 
„zapobiec”, i wreszcie z powszechnym 
powołaniem do świętości.

 c. Konstytucje i Reguły z 1825 roku

„Jak szerokie pole działania! Jak 
szlachetne i święte przedsięwzięcie! Lu-
dzie giną w zupełnej ignorancji wszyst-
kiego, co dotyczy ich zbawienia; na-
stępstwem tej ignorancji było osłabienie 
wiary, zepsucie obyczajów i nieodłączne 
od tego całe rozprzężenie. Bardzo więc 
ważną i naglącą sprawą jest sprowadzić 
zbłąkane owce z powrotem do owczar-
ni, nauczyć tych wykolejonych chrześci-
jan, kim jest Jezus Chrystus, wyrwać ich 
z niewoli szatana i ukazać im drogę do 
nieba. Trzeba uczynić wszystko, aby po-
większyć Królestwo Zbawiciela, znisz-
czyć panowanie piekła, zapobiec tysią-
com zbrodni, a utwierdzić poszanowa-
nie i praktykowanie wszelkiego rodzaju 
cnót, uczynić ludzi istotami rozumnymi, 
potem chrześcijanami, a wreszcie dopo-
móc im stać się świętymi”.

Nota bene z 1818 roku stała się Przed-
mową z kilkoma poprawkami w tym pa-
ragrafie. Nie ma już mowy o „zaniku wia-
ry”, zachowano tylko jej „osłabienie”. 
„Miliony ciężkich grzechów” stały się 
„tysiącami zbrodni”. Zwrot „bardzo więc 
ważną sprawą jest” dodaje do – wyrażo-
nej zwrotem „naglącą sprawą jest” – pil-
nej potrzeby, cechę wartości, wagi. Prze-
de wszystkim po raz pierwszy pojawia się 
zwrot „trzeba uczynić wszystko, aby po-
większyć Królestwo Zbawiciela”.

 d. Tłumaczenia łacińskie z 1825 i 1826 
roku

Tłumaczenie łacińskie z 1825 roku, 
podjęte na nowo i przeredagowane 
w  1826, w tekście przedstawionym do 
zatwierdzenia, przekształca zwrot „trze-
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ba uczynić wszystko” w nową i pełną 
odwagi formułę: „nihil linquendum in-
ausum” z 1825 roku, a następnie „nil lin-
quendum est inausum” z 1826. To „nil 
linquendum est inausum” otwiera nowy 
etap rozumienia. Po raz pierwszy poja-
wia się temat odwagi, wzmocniony tu-
taj podwójnym przeczeniem podkreślo-
nym jeszcze przez to, że nihil w 1826 
roku stało się nil. Nil jest bardziej dosad-
ne i bardziej wzmacnia formułę.

Kto jest autorem tej zmiany? Sam 
Założyciel czy raczej tłumacze, ojciec 
Domenico Albini lub też ojciec Hippo-
lyte Courtès? Fakt, że Eugeniusz de Ma-
zenod nigdy osobiście nie używa tej for-
muły, budzi wątpliwość, ale Założyciel 
nie robił tego także z wieloma innymi 
sformułowaniami Przedmowy. Nie ma 
więc pewności, ale taka zmiana raczej 
musiała być uznana przez samego Zało-
życiela.

 2. INNE PISMA DO 1826 ROKU

 a. Przed święceniami kapłańskimi

W licznych listach pisanych do mat-
ki, w których Eugeniusz usiłuje uzasad-
nić swój wybór kapłańskiego powołania, 
na co matka godziła się z wielką trud-
nością, przejawiają się dwie dość bliskie 
myśli. Pierwszą z nich jest myśl o całko-
witym poświęceniu: „[...] abym się przy-
gotował do wypełnienia wszystkich po-
leceń, jakie może chcieć mi powierzyć 
dla swojej chwały i zbawienia dusz, któ-
re odkupił swą najdroższą Krwią”5. Dru-
ga myśl to pilna potrzeba: „[...] byłoby 
dość podłe nie płonąć chęcią przyjścia 
z pomocą tej dobrej, prawie dogorywa-
jącej Matce (Kościołowi)!”6 Idea odwa-
gi jednak się nie pojawia.

Warto wszakże zwrócić uwagę na 
list do ojca z datą 16 sierpnia 1805 roku. 
Jest w nim mowa o odmowie przez For-
tunata de Mazenoda propozycji przyję-
cia stolicy biskupiej: „Jak to! Czy nale-

ży się czegokolwiek obawiać i czy nie 
należy zaufać Temu, który nas umac-
nia, jeżeli się jest sługą Jezusa? Przy-
pomnijmy sobie obowiązki, jakie na-
kłada na nas nasze znamię chrześcijani-
na i kapłana. Następnie zapytajmy swe-
go sumienia, czy nie wyrzuca nam prze-
sadnej skromności, która przeradza się 
w małoduszność”7. Ze wszystkich pism 
Eugeniusza de Mazenoda, w tym najbar-
dziej brzmi echo tematu odwagi. Chodzi 
o przyszłość Kościoła, o odpowiedzial-
ność kapłana i po prostu chrześcijani-
na. Eugeniusz jest jeszcze człowiekiem 
świeckim, a nawet w tym momencie ży-
cia jeszcze dość dalekim od perspekty-
wy powołania kapłańskiego. Użycie jed-
nak zwrotu „nakłada na nas” pozwala 
domyślać się ciekawego utożsamienia 
się ze stryjem kanonikiem... Czy można 
się dziwić, że to odrzucenie małodusz-
ności pojawi się później jako odwaga, 
przechodząc przez odnowione poznanie 
potrzeb Kościoła, wówczas gdy bardziej 
niż kiedykolwiek Eugeniusz odczuje, co 
znaczy „być sługą Jezusa Chrystusa”? 
To samo słowo „małoduszność” powra-
ca zresztą w innym liście do ojca z 6 
września 1817 roku, w którym znów jest 
mowa o tej samej propozycji biskupstwa 
i o tej samej prawdopodobnej odmowie 
ze strony Fortunata.

 b. Wokół fundacji Misjonarzy Prowansji

Korespondencja Eugeniusza de Ma-
zenoda z Charlesem de Forbin-Janso-
nem dość szczegółowo informuje nas 
o jego duchowym stanie w tym okresie. 
Listy te są tym ważniejsze, że przyjaciel 
Eugeniusza zaangażował się w identycz-
ne dzieło fundacji. Z tych dwóch przy-
jaciół Charles de Forbin-Janson okazuje 
się o wiele odważniejszy, do tego stop-
nia, że Eugeniusz musi go zachęcać do 
większego umiaru.

W 1813 roku Charles de Forbin- 
-Janson ma nieco ponad dwadzieścia 
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siedem lat; od czternastu miesięcy jest 
kapłanem i wikariuszem generalnym 
w Chambéry. Oto, co pisze do niego 
Eugeniusz de Mazenod 19 lutego: „Do-
znaję szczególnej pociechy z powo-
du różnych sukcesów twej gorliwości 
[...]. Ale, drogi Przyjacielu, czy usłu-
chasz mnie jedyny raz w życiu? Poha-
muj tę gorliwość, aby była bardziej po-
żyteczna i aby trwała dłużej”. Podobne 
rady powtarzają się. Przytoczmy tyl-
ko następującą: „Potrzebna jest oliwa, 
aby zwilżyć koła, które nieustannie to-
czą się z zawrotną szybkością”. I jako 
wniosek8: „Być może nadejdzie czas, 
kiedy Ci powiem: teraz zabijajmy się, 
nadajemy się już tylko na to. Idźmy na-
przód aż do wyczerpania”.

Takie same uwagi pochodzą z 9 
kwietnia 1813 roku. Jest w nich mowa 
o „gorliwości, która nie wydaje mi się 
normowana mądrością”, której trzeba 
wytyczyć granice. A 19 lipca 1814 roku 
Eugeniusz wyrzuca przyjacielowi „nie-
pojętą niestałość planów”. Wreszcie ten 
istotny fragment listu z 28 października 
1814 roku, kiedy Charles de Forbin-Jan-
son jest pochłonięty zakładaniem Misjo-
narzy Francji: „Nie uważam za prawdo-
podobne, abym mógł przyłączyć się do 
Ciebie. Nie wiem jeszcze, czego Bóg 
żąda ode mnie, ale jestem tak zdecydo-
wany pełnić Jego wolę, gdy tylko będzie 
mi znana, że jutro wyruszyłbym na księ-
życ, gdyby to było potrzebne”9.

Wtedy to przychodzi odwaga pod-
jęcia starań o założenie Zgromadze-
nia. Pierwszy list do księdza Henry’ego 
Tempiera pochodzi z 9 października 
1815 roku. Następujący list do Char-
lesa de Forbin-Jansona jest pisany 23 
i 24 dnia tego samego miesiąca: „Te-
raz pytam Ciebie i samego siebie, jak 
to się stało, że ja, który dotychczas 
nie byłem w stanie podjąć jakiejkol-
wiek decyzji w tej sprawie, nagle uru-
chomiłem tę maszynę, postanowiłem 
poświęcić swój spokój i zaryzykować 

majątek dla stworzenia czegoś, czego 
wartość czułem, lecz do czego odczu-
wałem tylko pociąg, któremu sprzeci-
wiały się inne widoki diametralnie od-
mienne! Nie umiem tego wyjaśnić, ale 
już drugi raz w życiu podejmuję bardzo 
poważną decyzję jakby pod wpływem 
silnego i dziwnego wstrząsu. Gdy nad 
tym się zastanawiam, przekonuję się, że 
Bogu podoba się w ten sposób położyć 
kres moim wahaniom. Tyle jest spraw, 
że siedzę w nich po szyję i zapewniam 
Cię, że jestem przy tym zupełnie inny. 
Gdybyś widział, jak się uwijam, nie na-
zwałbyś mnie już ociężałym; mój auto-
rytet jest tak wielki, że zasługuję nie-
mal, aby równać się z Tobą [...]. Od 
prawie dwóch miesięcy własnym kosz-
tem prowadzę wojnę, bądź to otwarcie, 
bądź w sposób ukryty. W jednej ręce 
trzymam kielnię, w drugiej miecz, jak 
ci dzielni Izraelici odbudowujący mia-
sto Jerozolimę [...]. Gdybym przewi-
dział kłopoty, troski, niepokoje, rozpro-
szenie, w jakie wtrąca mnie to dzieło, 
sądzę, że nie miałbym dość zapału do 
podjęcia go [...]”10.

List z 19 grudnia zmierza w tym sa-
mym kierunku: „[...] prowadzę wojnę 
wbrew sobie, znajdując w tej krzątaninie 
oparcie tylko w motywach nadprzyro-
dzonych, które mnie ożywiają, ale któ-
re nie przeszkadzają mi odczuwać całe-
go ciężaru mojej sytuacji tym bardziej 
przykrej, że nie pomaga mi ani zamiło-
wanie, ani pociąg, które wprost przeciw-
nie, są całkowicie sprzeczne z rodzajem 
życia, jakie podejmuję”11.

„Jakkolwiek początki każdego insty-
tutu są różne, wydaje się, że ich ogól-
ną dynamikę można by sprowadzić do 
trzech kierunków. Pierwszy zmierza do 
oddania określonej przysługi Kościoło-
wi i ludziom w danym okresie historii. 
Drugi jest nacechowany konfliktem, któ-
ry dał początek niektórym instytutom: 
konflikty nie tylko ze świecką społecz-
nością swego czasu, lecz także ze spo-
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łecznością religijną, nawet z jej władza-
mi hierarchicznymi, nie zawsze otwarty-
mi na profetycznego i charyzmatyczne-
go ducha założycieli. Na trzeci wreszcie 
wywiera wpływ obecność jakiegoś czło-
wieka lub grupy, która pod wpływem 
Ducha Świętego i w pełni poddana Jego 
działaniu doprowadza do szczęśliwe-
go końca swe dzieło mocą otrzymanego 
charyzmatu”12.

 c. Od 1816 do 1826 roku

Pism z tego okresu zachowało się 
niewiele, ale są one tym cenniejsze. Nie-
które rzucają światło na nasz temat.

W 1817 roku Eugeniusz przeby-
wa dłuższy czas w Paryżu „w nadziei 
uzyskania oficjalnego uznania swego
stowarzyszenia przez rząd, co napoty-
ka na spory opór w Aix, oraz w celu 
otrzymania czegoś dla ojca i stryjów”13. 
W liście do ojca Tempiera z 22 sierp-
nia nalega na „tego ducha całkowite-
go poświęcenia dla chwały Bożej, służ-
by Kościołowi i zbawienia dusz”, któ-
ry jest „właściwy naszemu Zgromadze-
niu”, podkreślając, że dla „powodzenia 
dzieła odkupienia ludzi”, którego „kon-
tynuowanie Jezus Chrystus zlecił naszej 
trosce”, musimy „poświęcić całe życie 
i oddać całą  krew”. Następnie tak pi-
sze: „Każde stowarzyszenie w Koście-
le ma właściwego sobie ducha; jest on 
inspirowany przez Boga stosownie do 
okoliczności i potrzeb czasu, w którym 
Bogu podoba się wzbudzić te rezerwo-
we oddziały albo, wyrażając się lepiej, 
te wyborowe oddziały, które wyprze-
dzają posuwającą się armię, które prze-
wyższają ją walecznością i które także 
odnoszą najświetniejsze zwycięstwa”14. 
Ten sam zwrot występuje w liście pisa-
nym 28 sierpnia do ojca i do stryjów: 
„Przygotowuję biskupowi Marsylii od-
dział wyborowy”15.

Na zwrot nil linquendum inausum 
rzuca światło krok, jaki podejmuje 

Eugeniusz – pamiętamy o interwen-
cji ojca Albiniego – udając się jesienią 
1825 roku do Rzymu, aby otrzymać za-
twierdzenie Zgromadzenia. Prośba o to 
jest okazją do znacznego poszerzenia 
horyzontów. Świadczą o tym dwa li-
sty. Pierwszy jest adresowany do kar-
dynała Pediciniego, referenta sprawy, 
i prawdopodobnie jest pisany 2 stycz-
nia 1826 roku: „[...] jednym z głów-
nych powodów, które skłoniły nas do 
zabiegania o aprobatę Stolicy Świętej 
jest właśnie gorące pragnienie szerze-
nia dobrodziejstwa posług, którym po-
święcają się członkowie naszego Sto-
warzyszenia, gdziekolwiek w świecie 
katolickim byliby powołani zarów-
no przez wspólnego Ojca wszystkich 
chrześcijan, jak i przez odpowiednich 
biskupów różnych diecezji [...]. Róż-
ni członkowie Zgromadzenia chętnie 
poświęciliby się głoszeniu Słowa Bo-
żego wśród niewiernych; a gdy człon-
ków będzie więcej, przełożeni będą 
mogli ich posłać do Ameryki, bądź po 
to żeby tam pomagać biednym katoli-
kom pozbawionym wszelkiego dobra 
duchowego, bądź dla zdobywania no-
wych wiernych”16.

W liście z 20 marca 1826 roku do 
ojca Tempiera pisze: „Początkowo są-
dzono, że prosiliśmy tylko o zatwier-
dzenie dla Francji. Kardynał referent 
mówił mi: »Proszę w każdym razie to 
przyjąć, reszta przyjdzie później«. Nie 
podzieliłem jego zdania i sprawa zosta-
ła załatwiona zgodnie z naszym życze-
niem. Muszę powiedzieć, że wystarczy-
ło, iż zwróciłem uwagę, że nasze Zgro-
madzenie nie ogranicza swej miłości 
do małego zakątka ziemi i że wszystkie 
dusze opuszczone, gdziekolwiek by się 
znajdowały, będą zawsze przedmiotem 
jego gorliwości i będą miały prawo do 
jego posług, aby zgodzono się z moim 
poglądem”17. W tym czasie Zgroma-
dzenie liczyło dwudziestu dwóch pro-
fesów.
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 3. SERIA ODWAŻNYCH POCZYNAŃ

Eugeniusz de Mazenod jest aposto-
łem, a zatem człowiekiem czynu. Jeśli 
chcemy poznać jego osobowość, cha-
ryzmat, sposób odpowiadania na we-
zwanie Pana, musimy zwrócić uwa-
gę na jego działanie, wybory i zaanga-
żowania, szczególnie w czasach kryzy-
su, które z zasady są momentami de-
cydującymi, momentami podejmowa-
nia decyzji. Wtedy to objawia się apo-
stolska odwaga przy zachowaniu wier-
ności wciąż aktualnemu poleceniu: 
„Idźcie...” „Zapominając o tym, co za 
mną, a wytężając siły ku temu, co prze-
de mną, pędzę ku wyznaczonej me-
cie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa 
w górę w Chrystusie Jezusie” (Flp 3, 13- 
-14). Formuła Pawłowa wyjaśnia to, cze-
go chciał i co praktykował Eugeniusz de 
Mazenod.

Śmiałe wybory Założyciela, począt-
kowo tyczące tylko jego samego, będą 
coraz głębiej wciągać jego towarzyszy 
i „uczniów”. Ramy tego artykułu nie po-
zwalają na taką analizę tych różnych de-
cyzji, na jaką by zasługiwały. Można tu 
tylko wspomnieć o niektórych i odesłać 
do studiów bardziej szczegółowych. Ze-
branie ich ma jednak wartość świade-
ctwa.

W 1808 roku Eugeniusz de Maze-
nod opuszcza rodzinę, aby już wówczas 
wybrać służbę ubogim. W seminarium 
Świętego Suplicjusza, pomagając kar-
dynałom i opowiadając się za wolnoś-
cią Kościoła, daje dowód dużej odwagi 
wobec roszczeń policji cesarza. Postana-
wia następnie wrócić do Aix, nie wcho-
dzić w organizację diecezjalną, pozostać 
wolnym, żeby zająć się młodzieżą, słu-
żącymi i więźniami chorymi na tyfus... 
Postanawia głosić kazania w języku pro-
wansalskim i skłoni do tego współbraci. 
Następnym etapem jest fundacja, apel 
do towarzyszy, o czym świadczy list do 
księdza Tempiera. Ze względu na nie-

pewność jutra małej grupy Misjonarzy 
Prowansji za akt odwagi należy uznać 
podróż do Paryża w 1817 roku, później 
przyjęcie Notre-Dame du Laus i wybór 
życia zakonnego przy odwołaniu się, 
wbrew wszelkim zwyczajom, do trzech 
scholastyków, przyjęcie dla siebie i dla 
ojca Tempiera urzędu wikariusza gene-
ralnego oraz podróż do Rzymu z proś-
bą o zatwierdzenie papieskie. Wymowne 
są słowa „nie można się wahać” z listu 
do ojca Tempiera z 14 lipca 1842 roku, 
w którym jest mowa o zamiarze otwar-
cia placówki w Nicei, to znaczy wów-
czas poza Francją.

Taka postawa jest jeszcze bardziej 
widoczna w wyborze misji zagranicz-
nych dla Zgromadzenia. Po nieudanej 
próbie fundacji w Algierii trzeba będzie 
czekać dziesięć lat. Każda z następnych 
fundacji zasługiwałaby na przeanalizo-
wanie z punktu widzenia odwagi apo-
stolskiej, czy chodzi o Kanadę, teren nad 
Rzeką Czerwoną, gdzie na biskupa wy-
bierze dwudziestosiedmioletniego ojca 
Alexandre’a Tachégo, o Cejlon, Oregon, 
Natal i Teksas. Listy do ojców Jeana- 
-Baptiste’a Honorata, Eugène’a-Bruno-
na Guiguesa, Étienne’a Semerii i Jeana-
François Allarda przynaglają, aby iść na-
przód, wciąż dalej.

Wydaje mi się, że ten zaledwie na-
szkicowany przegląd jest wymowny. 
Refleksja nad charyzmatem Założycie-
la powinna skupić się na jego praktycz-
nym działaniu, na jego apostolskich wy-
borach. W listach posługuje się on zwy-
kle słownictwem klasycznym. Stosuje je 
również w tekstach bardziej formalnych. 
Tak samo w notatkach rekolekcyjnych 
z października 1831 roku, w których 
znajduje się najobszerniejszy komentarz 
do Reguły, jaki napisał Eugeniusz de 
Mazenod. Podkreśla w nich różne sfor-
mułowania zaczerpnięte z Przedmowy, 
ale nie nil linquendum inausum, które 
nie jest tu cytowane częściej niż gdzie 
indziej. Pisma Założyciela są źródłem 
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zasadniczym, ale częściowym, a czasem 
nawet jednostronnym.

Czy to da się wyjaśnić? Nie można 
zapominać o granicach wiedzy teolo-
gicznej w pierwszej połowie XIX wie-
ku, zwłaszcza w eklezjologii czy teolo-
gii pastoralnej. Teologia podobnie jak 
kaznodziejstwo czy katecheza nie stały 
na wysokości wyzwań, jakie ówczesna 
kultura i społeczeństwo, a zatem i mi-
sja stawiały przed Kościołem. Nie my-
śli się o stworzeniu niezbędnego apara-
tu pojęciowego albo nawet przed tym się 
wzbrania. Powtarza się tylko sformuło-
wania czy nawet obrazy Kościoła. Ta-
kie sformułowanie jak to z Konstytucji 
z 1982 roku: „niech mają odwagę otwie-
rać nowe drogi” w czasach Założyciela 
byłoby nie do pomyślenia.

Kapituła generalna z 1850 roku 
wprowadziła do Reguły paragraf o semi-
nariach duchownych. Jeden z artykułów 
jest szczególnie ważny: „Dyrektorzy za-
troszczą się o unikanie opinii nie uzna-
nych przez najznaczniejszą i najzdrow-
szą część szkoły, a żeby postępować 
pewniej, nawet w wyrażeniach nie będą 
wprowadzali żadnych nowości w tym, 
co jest tradycyjne”18. Formuła papieża 
Stefana I (254-257) „nie wprowadzać 
żadnych nowości poza tym, co zostało 
przekazane”19 odnosiła się do niepowta-
rzania chrztu heretyków. Wzmocnio-
na przez zwrot „nawet w wyrażeniach” 
(ne quidem verbo), którego źródła trze-
ba by było poszukać, stała się prawem 
w nauczaniu teologii. Artykuł następny 
mówi z naciskiem: „Obowiązek staran-
nego czuwania nad sumiennym prze-
strzeganiem dwóch poprzednich arty-
kułów spoczywa nie tylko na superiorze 
generalnym, ale również na prowincja-
łach i przełożonych seminariów, gdyż 
całemu Zgromadzeniu bardzo na tym 
zależy”20.

Najdziwniejsze, że mimo ciasnoty 
i ograniczeń sformułowań Duch Świę-
ty przez misjonarską pracę Założyciela 

i oblatów sprawiał, że misje posuwały 
się naprzód aż po najdalsze strony i że 
nie przejmował się zbyt krępującymi 
formułami.

Trzeba by uwzględnić jeszcze inną 
analizę. Być może, z wyjątkiem bisku-
pa Allarda i kilku innych osób, misjo-
narze nie potrzebowali zachęty Założy-
ciela, aby iść naprzód. To było dla nich 
normalne. Założyciel musiał im raczej 
przypominać o znaczeniu takich spraw 
podstawowych jak regularność w życiu 
zakonnym czy posłuszeństwo, które na 
skutek tego były podkreślane zbyt jed-
nostronnie. Skoro działanie było samo 
z siebie tak odważne, to przypominanie 
o Regule miało dopomóc w skoncen-
trowaniu go i w solidniejszym ugrunto-
waniu. W konsekwencji nasza dzisiej-
sza lektura może być powierzchowna 
i stronnicza.

Trzeba wreszcie podkreślić u Eu-
geniusza de Mazenoda odwagę doktry-
nalną, niewątpliwie jedynie o mocnym 
wydźwięku pastoralnym, ale której ni-
gdy nie można przecenić. Chodzi o wy-
bór teologii moralnej Alfonsa Liguorie-
go. Jego pobyt w Neapolu i w Palermo 
przyczynił się do tego tylko w bardzo 
niewielkim stopniu. Powody są głównie 
pastoralne: idzie o głoszenie i podkreśla-
nie zarówno w kazaniach, jak i w spra-
wowaniu sakramentu pokuty miłosier-
dzia i Jezusa Odkupiciela, Zbawiciela. 
Odwaga ta przysporzyła zarówno jemu, 
jak i oblatom sporo poważnych trudno-
ści z proboszczami, a nawet z biskupa-
mi. Zajęcie stanowiska w teologii nale-
ży do spraw, które w Kościele wzniecają 
największą opozycję21.

 4. PIERWSZE WNIOSKI

Charyzmat Eugeniusza de Mazenoda 
jest dla Zgromadzenia punktem odnie-
sienia. Charyzmat ten przejawia się bar-
dziej w jego osobowości i w wyborach 
niż w pismach. Formuła nil linquendum 
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inausum jest odosobniona, lecz działanie 
jest pełne apostolskiej odwagi.

Trudno powiedzieć, że ta odwaga ma 
źródło w temperamencie Eugeniusza. 
Wielokrotnie wyznaje, że – wprost prze-
ciwnie – ma tendencję raczej do spokoju. 
Wystarczy przypomnieć list do Charlesa 
de Forbin-Jansona z 23 i 24 październi-
ka 1815 roku, w którym decyzję kładącą 
„kres jego wahaniom” przypisuje „dziw-
nemu, silnemu wstrząsowi”.

Przypomnijmy też jego notatki re-
kolekcyjne z maja 1818 roku. „Bóg mi 
świadkiem, że jeśli poświęcam się dzie-
łom zewnętrznym, to bardziej z poczu-
cia obowiązku niż z zamiłowania, to 
z posłuszeństwa temu, czego w moim 
przekonaniu wymaga ode mnie Mistrz. 
Jest to tak prawdziwe, że zawsze czynię 
to z największą odrazą, jaką odczuwam 
ze swej słabszej strony. Gdybym szedł 
za zamiłowaniem, zająłbym się tylko 
sobą, zadowalając się modlitwą za in-
nych. Spędziłbym życie na studiowaniu 
i modlitwie. Lecz kim jestem, aby kiero-
wać się w tym względzie własną wolą? 
Wyznaczanie rodzaju pracy należy do 
Ojca rodziny, który ją zleca swoim ro-
botnikom według swego upodobania. 
Są oni zawsze zbyt zaszczyceni i nadto 
szczęśliwi, że zostali wybrani do upra-
wiania Jego winnicy”22. 

Oto, co o tym pisze Jean Leflon: „Oj-
ciec de Mazenod pomimo zewnętrzne-
go tupetu, zuchowatego wyglądu, pro-
wokującej postawy, okazuje się w rze-
czywistości człowiekiem z natury wa-
hającym się, pełnym niechęci do zała-
twiania spraw i tak trudnym do podej-
mowania przedsięwzięć, że jego przy-
jaciel Janson, zawsze gotów do szuka-
nia przygód, otwarcie mówił, że uważa 
go za ociężałego. Ale gdy działa jako 
przełożony, a później jako biskup, jego 
pewność siebie staje się niewzruszona; 
jego nieustępliwy zapał i odwaga lek-
ceważą najcięższe przeszkody. Tę po-
zorną sprzeczność można wytłumaczyć 

całkowicie nadprzyrodzonym charak-
terem apostolskiej misji. Gdy ona tego 
wymaga, nic nie może go powstrzymać, 
bo liczy na Opatrzność, która go pro-
wadzi, zaradzając niedostatkom środ-
ków i pomagając osiągnąć cel, jaki jego 
gorliwości wyznacza Boża wola. Wie-
lokrotnie, nie mając ludzi ani niezbęd-
nych środków, potrafi w odpowiednim 
momencie podjąć dalekosiężne decyzje 
i nadzwyczaj śmiałe inicjatywy. Nale-
ży przyznać, że ta metoda mu się uda-
je i że powodzenie w sposób niepraw-
dopodobny wynagrodziło zarówno uf-
ność, jak i ciężki przymus, jaki sobie 
zadał”23.

Źródłem odwagi Eugeniusza de Ma-
zenoda nie jest zatem temperament, ale 
właśnie potrzeby zbawienia ludzi, do 
odpowiedzi na które wzywa go wiara 
w Jezusa Chrystusa – Zbawiciela. Uczy-
ni to najpierw osobiście, a następnie ra-
zem ze Zgromadzeniem, „gotów wyru-
szyć na księżyc, gdyby to było potrzeb-
ne”. Wyraża to dobitnie w liście do oj-
ców Henry’ego Tempiera i Emmanue-
la Mauniera, pisanym 19 października 
1817 roku. Mówiąc o trudnościach, ja-
kie spotkały go ze strony Ferdinanda de 
Bausset-Roqueforta, który został miano-
wany biskupem w Aix i który popierał 
przeciwników Misjonarzy Prowansji, 
pisze: „Potrzebowałem całkiem szcze-
gólnej łaski, aby nie sprzeciwić się ot-
warcie temu dostojnikowi kościelnemu, 
który pozwolił tak się nastawić, że ślepo 
poszedł za nastawieniem ludzi, którzy 
od tak dawna nam przeszkadzają i prze-
śladują [...]. Być może jest to najwięk-
sza ofiara, jaką złożyłem z miłości włas-
nej. W czasie rozmowy z biskupem wie-
le razy miałem pokusę odejść [...]. Ale 
tym, co mnie powstrzymywało, co mnie 
przygważdżało do tego twardego krzy-
ża, jaki natura zaledwie może znieść, to 
misja, to Zgromadzenie, to te wszystkie 
dusze, które jeszcze czekają na zbawie-
nie przez naszą posługę. Nie zważajcie 
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więc na nic, co jest ludzkie, liczcie się 
tylko z Bogiem, Kościołem i z duszami, 
które trzeba zbawić”24.

Ostatnia uwaga. Porównanie z Char-
lesem de Forbin-Jansonem jest bardzo 
interesujące. Przedsiębiorczość tego 
ostatniego graniczy z brakiem rozwa-
gi. Już o tym wspominaliśmy. Ukażą to 
konflikty Misjonarzy Prowansji z Mi-
sjonarzami Francji. Z dwudziestu lat bi-
skupstwa de Forbin Janson rzeczywi-
ście spędzi w swej diecezji Nancy tylko 
sześć, pozostałe lata przeżyje jakby na 
wygnaniu. Jean Leflon mówi „o prze-
sadach, niezręcznościach i błędach” bi-
skupa de Forbin-Jansona, a dalej o „fan-
tazyjnym i autokratycznym sposobie 
sprawowania rządów przez tego ba-
łaganiarskiego ducha”. Bez wątpie-
nia odwaga, ale pozbawiona rozsądku. 
Z jego dzieł przetrwa tylko dzieło Świę-
tego Dziecięctwa. Warto zauważyć, że 
biskup de Mazenod odmówi poparcia 
temu dziełu przyjaciela dlatego, że ry-
walizowało z Kongregacją Rozkrze-
wienia Wiary. W porównaniu z Charle-
sem de Forbin-Jansonem, choć tak samo 
Prowansalczyk, Eugeniusz de Mazenod 
jest umiarkowany i rozsądny. Nie bra-
kuje mu odwagi, ale jest ona miarkowa-
na rozumem oświeconym wiarą i pod-
porządkowaniem woli Mistrza. I jego 
dzieła przetrwały.

 II. ODWAGA MISJONARSKA, ALE 
BEZ UŻYCIA SŁOWA (1861-1947)

Liczne są prace poświęcone Założy-
cielowi i jego epoce. Nie można tego po-
wiedzieć o drugim okresie historii Zgro-
madzenia. Brak prac badawczych powo-
duje, że próby interpretacyjne mają cha-
rakter hipotetyczny. Będziemy tu o tym 
pamiętać.

Lata 1861 i 1947 można uważać za 
daty wyznaczające granice drugiego 
okresu historii oblackiej. Rok 1861 jest 

rokiem śmierci Założyciela i wyboru 
ojca Josepha Fabre’a na superiora gene-
ralnego, a 1947 jest rokiem wyboru na to 
stanowisko ojca Léona Deschâtelets’go. 
Przegląd dokumentów rozczarowuje. 
Temat odwagi w zasadzie nie pojawia 
się ani w okólnikach administracyjnych, 
ani w aktach kapituł generalnych. Ko-
mentarz do Konstytucji i Reguł ojca Jo-
sepha Reslégo świadczy o takim samym 
duchu. Ale, paradoksalnie, ten okres jest 
okresem misjonarskiej odwagi Zgroma-
dzenia całkowicie kontrastującym z to-
nem sformułowań. Oblaci są odważni, 
lecz nie wiedzą, jak o tym mówić, lub 
po prostu nie ośmielają się mówić o tym 
otwarcie.

 1. KRÓTKI PRZEGLĄD DOKUMENTÓW

 a. Temat odwagi jest prawie całkowicie 
nieobecny w oficjalnych dokumentach

Urzędowe okólniki superiorów ge-
neralnych należą do bardzo różnych ga-
tunków literackich. Naszego tematu do-
tyczą jedynie egzorty. Nikt nie cytuje ani 
nawet nie wspomina o nil linquendum 
inausum z wyjątkiem ojca Louisa Sou-
liera, do którego jeszcze powrócimy.

Ojciec Fabre odwołuje się stale do 
Konstytucji i Reguł. „Żyjemy dzięki na-
szym świętym Regułom”. Przy okazji cy-
tuje Przedmowę, lecz nigdy nie przytacza 
zdania o odwadze. Należy jednak przy-
pomnieć 14 numer okólnika z 29 czerw-
ca 1867 roku. Wśród indultów, o które 
proszono i które otrzymano od Stolicy 
Świętej, a dotyczących odpustów, ołtarzy 
uprzywilejowanych i Mszy żałobnych, 
pod numerem IX jest „prawo czytania 
książek zakazanych indeksem”, „przywi-
lej, który jest bardzo pożyteczny w aktu-
alnej sytuacji umysłów zarówno we Fran-
cji, jak i w okolicach heretyckich”.

Biskup Augustin Dontenwill pod-
kreśla, że kapituła z 1920 roku pozwo-
liła sobie na „wielki wyłom” w trady-
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cyjnej zasadzie, tworząc w Saint-Jean-
Baptiste de Lowell prowincję językową. 
„[...] dla nas i u nas troska o zbawienie 
dusz przeważa nad wszystkimi inny-
mi względami [...]”25. W sprawozdaniu 
z wizytacji w Afryce Południowej pisze: 
„Teraźniejszość to gorliwi chrześcijanie, 
cierpliwie uformowani przez naszych oj-
ców; dzieła, [...] szkoły, krótko mówiąc 
całość przedsięwzięć, w których odwaga 
i upór zostały ukoronowane sukcesem 
[...]”26. Tak zatem po ojcu Soulierze bi-
skup Dontenwill jest drugim superiorem 
generalnym, który użył terminu „odwa-
ga” w oficjalnym dokumencie. Trzeba
podkreślić, że zrobił to w celu uznania 
dla pracy oblatów na terenie misyjnym.

W okólniku napisanym po swym wy-
borze ojciec Théodore Labouré nawią-
zuje do tradycji oblatów, która uczyniła 
z nich „specjalistów od misji trudnych”. 
Przypomniawszy, że „umiłowanie ubo-
gich jest naszą jedyną racją bytu”, wy-
jaśnia: „Jeżeli kiedykolwiek mamy moż-
liwość wyboru między dziełem pięk-
nym, bogatym i wspaniałym w naszych 
metropoliach a ubogim, opuszczonym, 
zniechęcającym i trudnym czy to na na-
szych czerwonych przedmieściach, czy 
na misjach zagranicznych, nie wahaj-
my się: bierzmy to, co jest nędzne, za-
pomniane i uciążliwe”27. Odwagi nie po-
minięto, ale podkreślono raczej pokorę 
i pracę pozbawioną blasku.

 b. Wyjątek – ojciec Soullier

Ojciec Louis Soullier, superior gene-
ralny w latach 1892-1897, jest godnym 
uwagi wyjątkiem. Pozostały po nim dwa 
obszerniejsze okólniki. Pierwszy nosi 
tytuł: Głoszenie Słowa Bożego przez 
Misjonarza Oblata według Jego Świąto-
bliwości Leona XIII i Reguł Instytutu28. 
Zacytowany jest tam tekst Przedmo-
wy o niezbędnej odwadze. Zdarza się 
to po raz pierwszy od siedemdziesię-
ciu lat. Później trzeba będzie czekać 

do roku 1947. Jeszcze bardziej godny 
uwagi jest sposób, w jaki podkreślono 
ten cytat. Po przypomnieniu, że „pierw-
szym prawem, które nas obowiązuje, 
jest takie głoszenie Słowa Bożego, aby 
było przepojone przede wszystkim du-
chem i nauką Jezusa Chrystusa”, gene-
rał dodaje: „Przesiąknijcie więc w tym 
względzie [...] naszymi Regułami i apo-
stolskim duchem naszej drogiej rodzi-
ny: »Niezmiernie ważne i naglące jest, 
aby to mnóstwo zbłąkanych owiec z po-
wrotem przywieść do owczarni, aby po-
uczyć wykolejonych chrześcijan, kim 
jest Jezus Chrystus [...]. Nie można ni-
czego zlekceważyć w powiększaniu 
Królestwa Jezusa Chrystusa, w burzeniu 
królestwa szatana [...]«29. Tekst łaciński 
został umieszczony w przypisie. Kur-
sywą podkreślono w nim słowa docere 
christianos degeneres quis sit Christus. 
Tekst francuski, którym posłużył się oj-
ciec Soulier – „trzeba uczynić wszyst-
ko” – nie pochodzi z Konstytucji i Re-
guł z 1825 roku (ten tekst prawdopo-
dobnie w tym czasie był nieznany), lecz 
jest tłumaczeniem dokonanym przez 
niego przy tej okazji. Można wniosko-
wać, że jeśli ktoś cytuje tekst z pamięci, 
to znaczy, że jest obeznany z formułą. 
Gdy ktoś jest mniej oswojony z tekstem, 
szuka go w książkach, aby go przepisać 
dosłownie. Takie korzystanie przez ojca 
Soulliera z Przedmowy całkowicie zga-
dza się z duchem całego okólnika, które-
go jednym z mocniejszych sformułowań 
jest zdanie: „Słowem, bądźmy misjo-
narzami. To jest naszą cechą charakte-
rystyczną [...]”30. To stwierdzenie opie-
ra on bezpośrednio na przykładzie Za-
łożyciela.

W innym ważnym okólniku ojca Soul-
liera, Studia Misjonarza Oblata Maryi 
Niepokalanej31, do głównych nalegań 
należy konieczność dostosowania prze-
powiadania misjonarskiego do słucha-
czy. „To nie słuchacze dostosowują się 
do kaznodziei, lecz właśnie kaznodzieja 
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powinien dostosować się do słuchaczy. 
Co zatem uczyni misjonarz? Czy będzie 
głosił kazania stereotypowe, niezmien-
ne w treści i formie, zawarte w sztyw-
nych ramach?”32 Trzeba więc dołożyć 
starań, aby poznać słuchaczy, przepro-
wadzić „wywiad” oraz poznać samego 
siebie.

Dalej ojciec Soulier precyzuje: 
„Przejdźmy teraz do czegoś całkiem 
praktycznego: »Studebunt, mówią na-
sze święte Reguły, novas ad proximas 
missiones comparare dicendorum  ma-
terias« (Poza tym będą się starali zbie-
rać nowe materiały do kazań na przy-
szłe misje). Godny uwagi jest fakt [...], 
że nasze święte Reguły żądają od nas 
ciągle czegoś nowego. I nie można ro-
bić różnicy między młodymi i starymi, 
nowicjuszami i weteranami, bo nakaz 
jest bezwzględny. Znaczy to, że nasze 
Reguły zakładają postęp i rozwój ducha 
w dziedzinie nauk teologicznych [...], 
że nie tracą z oczu wielkiej różnorodno-
ści zmieniających się słuchaczy nasze-
go słowa i uwzględniają odpowiednie 
zmiany, jakim powinny podlegać nasze 
kazania. Oto, dlaczego domagają się od 
nas nieustannie czegoś nowego”33. Przy-
toczona reguła (art. 297) dotyczy życia 
w domach i w dosłownym brzmieniu 
znajduje się już w Konstytucjach Mi-
sjonarzy Prowansji z 1818 roku. Wy-
szła więc spod pióra Założyciela. Trzeba 
podkreślić sposób, w jaki posługuje się 
nią ojciec Soulier. Można przypuszczać, 
że tym bardziej odnosi się to do misji za-
granicznych.

 c. Komentarz ojca Reslégo

Choć opublikowany w 1958 roku, 
napisany przez ojca Josepha Reslégo ko-
mentarz do Konstytucji i Reguł należy 
odnieść do okresu wcześniejszego. Po-
święca on Przedmowie tylko sześć stro-
nic i nie wspomina o nihil linquendum 
inausum.

 2. ODWAGA MISJONARSKA OKAZANA 
BARDZIEJ NIŻ KIEDYKOLWIEK

W 1859 roku ojciec Henri Grollier 
zakłada misję Good Hope w pobliżu 
koła podbiegunowego. W 1872 roku oj-
ciec Charles Arnaud, podążając śladami 
ojca Louisa Babela, nawiązuje kontakt 
z plemieniem Inuit z Labradoru. W 1917 
roku ojciec Arsène Turquetil udziela 
chrztu pierwszym katechumenom z ple-
mienia Inuit z Zatoki Hudsona.

W październiku 1865 roku ojciec Jo-
seph Gérard udziela pierwszych chrztów 
w wiosce Matki Bożej w Basutolandzie 
(Lesotho). Na Cejlonie (Sri Lanka) bi-
skup Christophe Bonjean zabiega o roz-
wój szkół katolickich. W 1876 roku roz-
poczyna wydawanie dziennika po an-
gielsku i tamilsku. W tym samym roku 
wyświęca pierwszego kapłana tubylcze-
go, który otrzymał formację w założo-
nym przez niego seminarium.

Jest to epoka Rycerstwa Chrystuso-
wego w Teksasie, nad Rio Grande. Oj-
ciec Yves Kéralum i wielu innych odda 
tam swoje życie. Na początku naszego 
wieku, w dzisiejszej Namibii, po trzech 
czy czterech bezowocnych próbach po-
wstaje misja w Okawango, kierowana 
przez ojca Josepha Gotthardta.

Trzeba do tego dodać pracę apo-
stolską w krajach chrześcijańskich, po-
czynając od bazyliki Sacré-Coeur na 
Montmartrze w Paryżu – przy której 
znaną rolę odegrali kardynał Hippoly-
te Guibert i oblaccy kapelani – a skoń-
czywszy na uniwersytecie w Ottawie. 
W 1868 roku oblaci osiedlają się w Lo-
well. Począwszy od roku 1932, pierw-
sza prowincja Stanów Zjednoczonych 
podejmuje duszpasterstwo wśród Czar-
nych.

Można tylko wspomnieć o funda-
cjach w Pilkomayo w 1925 roku, w Kon-
go Belgijskim w 1931, w Laosie w 1935, 
na Filipinach w 1939, na Haiti w 1943 
i w Brazylii w 1945 roku.
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Każda decyzja dotycząca wspomnia-
nych krótko fundacji pokazuje, że misjo-
narze, ojcowie i bracia, oraz ich przełoże-
ni decydują się iść naprzód, aż na krańce 
ziemi, aby niczego nie zaniedbać. Życie 
i misyjna posługa oblatów w tym okre-
sie streszczają się w dwóch wyrażeniach. 
Wyrażenie „specjaliści od misji trud-
nych” przypisuje się papieżowi Piusowi 
XI. Nieznani apostołowie ojca Duchaus-
soisa mówią o miejscu, jakie zajmują 
bracia w tej misyjnej ekspansji34. Obla-
ci działają z pełną odwagą i wyrażają to 
swym życiem, lecz nie umieją lub po pro-
stu nie ośmielają się o tym pisać.

 III. ODWAGA, WARTOŚĆ MISJO-
NARSKA WYRAŻONA (OD 1947 
ROKU DO NASZYCH CZASÓW)

 1. OJCIEC DESCHÂTELETS

Ojciec Léo Deschâtelets został wy-
brany na superiora generalnego 2 maja 
1947 roku. Dnia 13 czerwca zwraca się 
do całego Zgromadzenia w następują-
cych słowach: „Drodzy ojcowie i bracia, 
czy oczekujecie ode mnie w tej chwi-
li jakiegoś hasła? Powiem wam zgod-
nie z duchem naszej ostatniej kapituły: 
przemyślcie swoje święte Reguły. Przej-
rzyjcie je w XX wieku i w 1947 roku, ale 
w tym samym duchu, co nasz Założyciel 
i nasi pierwsi ojcowie [...], aby być męża-
mi życia prawdziwie wewnętrznego [...], 
autentycznymi zakonnikami [...], wzo-
rowymi kapłanami [...], prawdziwymi 
misjonarzami [...], zdobywcami ludów 
niewiernych [...]”. Następnie rozwija tę 
myśl: „Aby być prawdziwymi misjona-
rzami, mężami papieża i biskupów, ka-
znodziejami dla dusz jeszcze wiernych, 
ale umiejącymi odważyć się na wszyst-
ko – »nihil linquendum inausum« – aby 
sprowadzić do Boga masy ludzkie, które 
przez współczesne błędy zostały wyrwa-
ne z łona Kościoła świętego”35. Znajdu-

jemy tu pierwszą formalną wzmiankę 
o odwadze jako konstytutywnej warto-
ści misjonarza oblata.

W okólniku Nasze powołanie i nasze 
życie w ścisłym zjednoczeniu z Maryją 
Niepokalaną zachęca się nas, żebyśmy 
się zatrzymali przed „bogactwem nasze-
go powołania, aby przeprowadzić jego 
szczegółową i poważną analizę. W ten 
sposób lepiej zrozumiemy całą moc 
wyrażenia nihil linquendum inausum, 
tak bardzo inspirującego nasze święte 
Reguły”36. Ten tekst jest cytowany po 
raz drugi tam, gdzie jest mowa o pracy 
misjonarskiej.

W sprawozdaniu na kapitułę general-
ną z 1959 roku czytamy: „Troska o do-
skonałość w życiu duchowym powinna 
być dla nas natchnieniem także w życiu 
apostolskim. Nihil linquendum inausum 
zachowuje moc stymulującą i żałujemy, 
że nie robi tego jeszcze bardziej”37.

Nazajutrz po Soborze Watykańskim II, 
25 stycznia 1966 roku w przemówie-
niu ojca Deschâtelets’go z okazji otwar-
cia kapituły szczególny nacisk położony 
jest na odnowę. Generał mówi: „Założy-
ciel [...] nie życzyłby sobie wahania, nie 
życzyłby sobie trzymania się przeszłości 
dla samej przeszłości lub sytuacji, któ-
re uniemożliwiałyby odnowę. W swo-
im czasie nie wahał się śmiało powołać 
do istnienia nowego Zgromadzenia, któ-
re odróżniało się od dawnych zakonów, 
aby mogło skutecznie służyć Kościoło-
wi w jego kraju i w jego czasach [...]. 
Usunąłby wszystko, co okazałoby się 
przeszkodą. Uczyniłby tak, odwołując 
się zawsze do Kościoła i do swego cha-
ryzmatu Założyciela, do samego swego 
zmysłu profetycznego”38.

A nieco dalej: „Nasza kapituła po-
winna być kapitułą odnowy, zgodnie 
z samym tytułem dekretu soborowego 
De accomodata renovatione vitae re-
ligiosae [...]. Zgromadzenie oczekuje 
tej rewizji naszego życia; w nas pokła-
da nadzieję. Jego rozczarowanie byłoby 
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ogromne, gdybyśmy nie potrafili spełnić
tego świętego pragnienia. Dobrze czuje-
my tę odpowiedzialność, która nas nie 
przygniata, lecz pobudza i dodaje odwa-
gi: Nihil linquendum inausum”39.

 2. KONSTYTUCJE I REGUŁY Z 1966 
I 1982 ROKU

Konstytucje i Reguły z 1966 roku 
stwierdzają, że „zgodnie z żywą trady-
cją, [Zgromadzenie] jest gotowe do osta-
tecznych granic swych możliwości od-
powiadać na naglące potrzeby świata 
i Kościoła [...]” (K 3). Ważniejsza jest 
konstytucja 12: „Pod działaniem tego 
samego Ducha, [oblat] będzie się starał 
odważnie otwierać nowe drogi, aby 
wyjść naprzeciw temu światu, ofiarując
mu pokornie, ale z przekonaniem Słowo 
Zbawienia. Nie pozwoli się zachwiać 
przez żadną przeszkodę ani trudność 
[...]”.

Na marginesie podano trzy odsyła-
cze, z których dwa odnoszą się do de-
kretów Vaticanum II. Pierwszy, z Dzie-
jów Apostolskich 4, 13, 29-31 odsyła 
do pełnej odwagi Apostołów w głosze-
niu Słowa. W dekrecie o działalności 
misyjnej Kościoła jest mowa o zaletach 
misjonarza40. Wreszcie w dekrecie o po-
słudze i życiu kapłanów czytamy: „[...] 
Tenże Duch Święty pobudza Kościół 
do tego, aby otworzył nowe drogi pro-
wadzące do świata współczesnego”41. 
Redagując konstytucję 12, kapituła do-
dała do tego tekstu soborowego słowa: 
„z odwagą”, z pewnością nawiązując do 
Przedmowy oraz do pośrednich zachęt 
ojca Léona Deschâtelets’go.

Konstytucje i Reguły z 1982 roku 
zawierają bardzo podobne sformuło-
wanie: „Niech [oblaci] się nie boją jas-
no przedstawiać wymagań Ewange-
lii i niech mają odwagę otwierać nowe 
drogi, aby posłanie zbawienia dotar-
ło do wszystkich ludzi” (K 8). Trzeba 
podkreślić słowa: „dotarło do wszyst-

kich ludzi”: perspektywa musi być po-
wszechna i skuteczna. W ten sposób za-
wierała się ona już w liście Założyciela 
do ojca Tempiera z 20 marca 1826 roku 
i tak podkreśla ona wymóg okazania się 
odważnym42.

3. U SUPERIORÓW GENERALNYCH

Temat odwagi należy odtąd do ofi-
cjalnego słownictwa superiorów gene-
ralnych. Poprzestańmy na trzech przy-
kładach wybranych spośród wielu in-
nych.

„Mamy uczynić wszystko i w sposób 
odważny nihil linquendum inausum, pra-
cując bez wytchnienia acriter dla innych, 
gotowi w razie potrzeby poświęcić swe 
życie, nawet poprzez gwałtowną śmierć 
usque ad internecionem, aby zachęcać 
do wartości Królestwa Bożego”43.

„W czasie obecnej wizyty usłyszeli-
śmy jakby potrójne wezwanie: wezwa-
nie do większej odwagi, wezwanie do 
większego dzielenia się i wezwanie do 
głębszej nadziei. Wezwanie do więk-
szej odwagi. Trzeba umieć zejść z utar-
tych ścieżek, aby odpowiedzieć na nowe 
potrzeby świata ubogich. Dzisiaj sumie-
nie chrześcijańskie stało się dużo wraż-
liwsze na grzechy społeczne, takie jak 
wyzysk, brak sprawiedliwości społecz-
nej, pogarda dla praw człowieka. Jest to 
znak czasów, a dla nas, oblatów, staje się 
to wezwaniem Bożym do nowych form 
ewangelizacji”44.

„Wobec tej sytuacji [w Kanadzie] 
nasze powołanie wzywa nas, abyśmy 
nie zamykali się w sobie, tracąc ufność 
w siebie. Trzeba umieć wypłynąć na głę-
bię, to znaczy pozwolić, aby potrzeby 
misyjne dzisiejszego świata wstrząsnęły 
nami i szukać odpowiednich dróg, by na 
nie odpowiedzieć odpowiednio do po-
siadanych sił i możliwych środków. Jak 
za czasów Założyciela, trzeba zdobyć 
się na odwagę, zarówno w Kanadzie, jak 
i gdzie indziej”45.
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 4. ODWAGA MISJONARSKA

Słowo „odwaga” jest teraz czę-
sto używane przez oblatów w licznych 
publikacjach oficjalnych i nieoficjal-
nych. Oto jeden z przykładów. Prowin-
cje francuskie wydały w 1985 i 1986 
roku dwa dzieła. Pierwsze, o Założycie-
lu, nosi tytuł Odwaga wielka jak świat46. 
Dla drugiego, przedstawiającego Zgro-
madzenie, redaktorzy oblaccy wybrali 
tytuł Odważni dla Ewangelii47. Przyję-
cie, z jakim spotkały się obydwa tytuły, 
świadczy, że wyrażały one dobrze jedną 
z charakterystycznych cech oblatów.

W ramach tego artykułu niemożliwe 
jest odpowiedzieć na pytanie, czy od-
waga misjonarska nadal cechuje życie 
i praktykę dzisiejszych oblatów. Przypo-
mnijmy tylko niektórych spośród nich, 
zmarłych śmiercią gwałtowną: Maurice 
Lefebvre w La Paz, w Boliwii w 1971 
roku, Jean Franche w Inuvik, w Kana-
dzie w 1974 roku, Michael Rodrigo 
w Buttala, na Sri Lance w 1987 roku, bi-
skup Yves Plumey w Ngaoundéré, w Ka-
merunie w 1991 roku, trzej misjonarze 
belgijscy w Zairze w 1964 roku, sied-
miu misjonarzy francuskich i włoskich 
w Laosie w latach 1960-1969. Wszyst-
ko wskazuje na to, że zostali oni zamor-
dowani z powodu misyjnego zaangażo-
wania i podjętego ryzyka. Śmiało można 
ich nazwać „męczennikami oblackimi”.

 IV. ODWAGA – CNOTA MISJONAR-
SKA

 1. ODWAGA JAKO CNOTA 48

Psychologia zna specyficzne zacho-
wania ludzkie, gdy w ciągu życia osoba 
napotyka na trudności, groźby lub nie-
bezpieczeństwa. Wtedy zwykłe pragnie-
nie – „chciałbym” – nie wystarcza. Po-
trzebne jest napięcie w całym człowie-
czeństwie, które zmienia postawy i za-

chowania, w których występują niepo-
kój i odwaga, lęk i zawziętość, ustępo-
wanie i agresja. Mogą to być odruchy 
krótkotrwałe, passiones, jak mówi świę-
ty Tomasz z Akwinu. Dziś powiedzieli-
byśmy: emocje, poruszenia serca. Może 
chodzić również o trwalsze cechy tem-
peramentu: jedni są bojaźliwi lub zalęk-
nieni, inni lubią ryzyko, przygodę, spra-
wy wielkiej wagi.

Te namiętności, te cechy tempera-
mentu mogą występować w spontanicz-
nych reakcjach psychologicznych. Mogą 
też być zintegrowane z dynamizmem 
konkretnej osoby, i to w różny sposób. 
Jednym z tych sposobów jest cnota, któ-
ra nie wypiera się namiętności i cech 
temperamentu, lecz wprzęga je w służbę 
dobru, Bożemu zamiarowi. Ostatecznie 
może się to stać tylko dzięki łasce.

W takich ramach można mówić o od-
wadze. Celem jest realizacja planu. Ale 
pojawiają się niebezpieczeństwa. Trzeba 
ryzykować. Jak zachowa się człowiek?

Jedni zamkną się w strachu; inni 
uciekną, szukając terenów chronio-
nych, bardziej swojskich, gdzie poczu-
ją się bezpieczni; u jeszcze innych moż-
na mówić o rezygnacji. W każdym ra-
zie w powyższych wypadkach nie ma 
mowy o utrzymaniu dynamizmu pla-
nów, o ambicji. Inni, przeciwnie, czu-
ją smak ryzyka, przygody. Film Jamesa 
Deana jest zatytułowany Buntownik bez 
powodu. Czy trzeba wymieniać poszu-
kiwaczy, samotnych żeglarzy lub alpini-
stów, wyścigowych kierowców motocy-
klowych czy samochodowych i żołnie-
rzy? Z drugiej strony, można także my-
śleć o zakładających przedsiębiorstwa, 
o artystach poszukujących nowych 
dróg, o prorokach piętnujących niebez-
pieczne przyzwyczajenia, o liderach po-
litycznych. Chodzi o wytężenie całej 
energii, o to, aby nie dać zbić się z tropu 
przez ryzyko lub zagrożenia, o odwagę 
wprowadzania nowości i stawienia czo-
ła trudnościom.
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 2. MISJA

Apostoł, misjonarz – jak na to wska-
zuje etymologia – są wysłannikami. 
W ten sposób podkreśla się źródło tego 
posłania, którym jest Bóg, Duch Świę-
ty, Kościół, przełożeni. Być może nie 
zwracano dość uwagi na przeznaczenie. 
Są nim zawsze obce, a nie rodzinne stro-
ny, to zawsze gdzie indziej, poza grani-
cą. Piotr został wezwany do człowieka 
nie obrzezanego w Cezarei. Paweł został 
zachęcony, aby udać się do Europy, pod-
czas gdy Marek bał się iść z nim w góry 
Pizydii. Tak samo przedstawia się sprawa 
z Franciszkiem Ksawerym, Alexandre’em 
Tachém czy Józefem Gérardem.

Do jedenastu Zmartwychwstały Pan 
mówi najpierw: „Idźcie”, to znaczy: wy-
ruszajcie w drogę. A według świętego 
Jana: „Ja was wybrałem i przeznaczyłem 
was na to, abyście szli i owoc przynosi-
li” (J 15, 16). W sławnej formule, poda-
nej przez Łukasza (10, 2) i Mateusza (9, 
38): „Proście więc Pana żniwa, żeby wy-
prawił robotników na swoje żniwo”. Sło-
wem greckim, przetłumaczonym przez 
„wyprawił”, nie jest ani częste apostel-
lein, ani nawet nie Janowe pempein, lecz 
ekbalein, które znaczy: wyrzucać na ze-
wnątrz lub wypędzać złe duchy, co nie 
dzieje się bez zadania gwałtu. Słowo 
„idźcie” domaga się, aby misjonarz za-
dał sobie pewien gwałt w celu opuszcze-
nia własnego zakątka i udania się gdzie 
indziej.

To „gdzie indziej” należy rozumieć 
najpierw w sensie geograficznym, a hi-
storia misji kreśli jego etapy: od Cezarei 
i Antiochii po Korynt, a później Rzym, 
następnie z Augustynem po Anglię, 
z Franciszkiem Ksawerym po Japonię, 
dalej po obie Ameryki i Afrykę. Jest to 
aspekt najbardziej widoczny. Ale „gdzie 
indziej” jest przede wszystkim kulturo-
we. Począwszy od pogan, narodów No-
wego Testamentu aż po ludy Inuit, Ba-
soto i Hmong. To „gdzie indziej” kul-

turowe istnieje także tam, gdzie zacho-
dzi bliskość geograficzna i tożsamość 
językowa. Encyklika Misja Chrystusa 
Odkupiciela posługuje się wyrażeniem 
„współczesne areopagi”49 na oznaczenie 
tych „gdzie indziej” istniejących wspól-
not kościelnych.

Czy można powiedzieć, że nie ma 
misji bez wyjścia z własnego kręgu, bez 
przekroczenia granicy, bez przejścia na 
drugą stronę bariery, a zatem bez próby 
życia gdzie indziej, a co oznacza też: ży-
cie inaczej?

W przeszłości podróże geograficzne
były pełne trudności. Święty Paweł za-
znał ich niebezpieczeństw, „w niebez-
pieczeństwach na rzekach, w niebezpie-
czeństwach od zbójców [...], w niebez-
pieczeństwach na pustkowiu, w niebez-
pieczeństwach na morzu” (2 Kor 11, 26). 
Często podkreślano ciężkie warunki mi-
sjonarskiego życia, mrozy i śniegi polar-
ne, tropikalne upały, choroby, prowizo-
ryczne warunki mieszkaniowe. Najtrud-
niejsze jest przestawienie kulturowe, po-
cząwszy od poznania języków. Z regu-
ły nigdy nie dochodzi się do końca. To 
przekraczanie granic, te nigdy nie koń-
czące się przeskoki należą do istoty za-
dania misyjnego.

Aby pozostać wiernym Słowu Boże-
mu, powołanie misyjne wymaga odwagi 
a nawet zuchwałości:

– odwagi, aby wyruszyć gdzie in-
dziej i usiłować tam żyć, fizycznie i kul-
turowo;

– odwagi, aby w imię Ewangelii sta-
nąć w obliczu społeczności, do której 
zostało się posłanym, a zatem aby jej 
się sprzeciwić – „Czy myślicie, że przy-
szedłem dać ziemi pokój? Nie, powia-
dam wam, lecz rozłam” – i ponieść na-
stępstwa takiej postawy, często odrzuce-
nie, czasem wygnanie lub śmierć;

– odwagi do wprowadzania zmian 
i pomysłowości, ponieważ Duch nie po-
zwala się zamknąć w z góry ustalonych 
modelach metod misjonarskich, wspól-
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not, jakie należy tworzyć i posług, któ-
re trzeba wprowadzić. „Miłość ogarnia 
wszystko, a gdy trzeba, w nowych po-
trzebach znajduje nowe środki” – pisał 
biskup de Mazenod;

– można jeszcze dodać odwagę zno-
szenia krytyki, niekiedy bardzo suro-
wej, ze strony tych wspólnot kościel-
nych, które wysłały misjonarzy. Dzieje 
Apostolskie wielokrotnie dają tego przy-
kład.

 3. ODWAGA, CNOTA MISJONARSKA

Słownik Robert określa odwagę 
jako „usposobienie lub odruch skłania-
jący do nadzwyczajnych czynów bez 
względu na przeszkody i niebezpieczeń-
stwa”. Nie ma mowy o osobistej wierno-
ści Ewangelii ani o budowaniu Kościoła 
bez walki, bez podjęcia ryzyka, bez od-
wagi. Święty Paweł mówi, że „to, co jest 
głupstwem u Boga, przewyższa mądroś-
cią ludzi”. Mądrość tego świata – być 
rozsądnym – nie jest mądrością Ewan-
gelii. „Bóg wybrał właśnie to, co głupie 
w oczach świata, aby zawstydzić męd-
rców” (1Kor 1, 27).

Odważyć się to „przedsięwziąć, usi-
łować coś śmiało, odważnie, coś, co jest 
uznawane za trudne, niezwykłe lub nie-
bezpieczne” (słownik Robert). „Ewan-
gelia jest mocą Bożą ku zbawieniu dla 
każdego wierzącego”. Niemożliwe 
jest, aby Ewangelia dotarła do ludzi, do 
wszystkich ludzi, jeśli nie będzie głoszo-
na wszędzie, we wszystkich zakątkach, 
śmiało i odważne. Mówi o tym i potwier-
dza życiem każda kartka historii misji.

Pewnie, że mogą się przy tym zda-
rzać przesady i nadużycia. Odwaga jest 
wówczas brakiem roztropności, lekko-
myślnością, podjęciem nieuzasadnio-
nego ryzyka. Nie należy to do rzadko-
ści, lecz któż w takim przypadku może 
się uznać za sędziego, wszak rozeznanie 
jest sprawą delikatną i wymaga pokory. 
Natomiast brak odwagi, tchórzostwo, 

małoduszność, zamykanie się w sobie, 
w przyzwyczajeniach i własnym po-
czuciu bezpieczeństwa są dla Ewange-
lii brakami o całkiem innym ciężarze. 
Parrhesia, śmiałość, całkowita wolność 
słowa w imię Boże są zaletami misjonar-
skimi. Trzeba powrócić do lektury dru-
giego listu do Koryntian, rozdziałów od 
2 do 6. Trzeba ponownie usłyszeć „biada 
mi, gdybym nie głosił Ewangelii”.

Porównywano misjonarza z poszu-
kiwaczem przygód. Nigdy nie można 
wykluczyć zboczenia z drogi, a historia 
świadczy, że niektórzy dali się ponieść 
temu prądowi. W szeregach misjonarzy 
znajdowali się poszukiwacze przygód. 
Lecz wierze, wierności Duchowi Świę-
temu i gorliwości apostolskiej częściej 
udawało się pokierować i spożytkować 
pragnienie przygody i skłonność do po-
dejmowania ryzyka oraz odwagę do 
przekraczania granic. To, co było cechą 
temperamentu, staje się cnotą. W ob-
liczu trudności cnota wyraża się przez 
wytrwałość, stałość: nie upada się na du-
chu. Ujawnia się ona w spontanicznym 
dążeniu w kierunku dobra; człowiek 
nie lęka się, nie pozwala zbić się z tro-
pu albo przygnębić. Wreszcie oznacza 
ona radosną i spokojną pewność. Trzeba 
by też wspomnieć o fundamentalnej roli 
tej praktycznej mądrości, którą Tomasz 
z Akwinu nazywa roztropnością, a któ-
ra umie ocenić ryzyko i rozumnie mu się 
przeciwstawić, co niekiedy jest równo-
znaczne z szaleństwem Bożym!

Lecz chrześcijańska cnota męstwa 
nie jest powiązana z temperamentem. 
Rozwija się również u osób mniej dys-
ponowanych. Dzięki niej misjonarz po-
konuje lęki i nieśmiałość w realizowa-
niu ewangelizacji. Staje się zdolny do 
tego, aby iść naprzód, stawiać czoło, 
zmieniać, „odważyć się na wszystko”. 
Tomasz z Akwinu przypomina, że mę-
stwo jest nie tylko cnotą, lecz także da-
rem Ducha Świętego. Zestawia ten dar 
z błogosławieństwem: „Błogosławieni, 
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którzy łakną i pragną sprawiedliwości” 
(Mt 5, 6). To cały program!

Cnoty są przede wszystkim osobi-
ste. Lecz wspólnoty kościelne jako takie 
również mogą posiadać cnoty. Są wspól-
noty lękliwe albo zamknięte w sobie 
oraz wspólnoty odważne, a nawet wyzy-
wające. Odwaga jest istotną cnotą insty-
tutów misyjnych.

 4. SZALEŃSTWO KRZYŻA, GŁÓD I PRAG-
NIENIE SPRAWIEDLIWOŚCI

„Proszę czytać ten list u stóp krzy-
ża” – tak brzmi pierwsze wezwanie Eu-
geniusza de Mazenoda skierowane do 
księdza Tempiera50. Tutaj narodziło się 
Zgromadzenie oblatów. Krucyfiks jest
przypomnieniem „szaleństwa krzyża”, 
źródłem Ewangelii, zbawczą mocą dla 
wszystkich. Apostoła dręczy łaknienie 
i pragnienie sprawiedliwości. Wzorem 
jest tu święty Paweł, a ostatecznie – Je-
zus. W ślad za nimi oblaci są powołani, 
aby być mężami mającymi wolę i odwa-
gę kroczenia śladami Apostołów. W tym 
celu „trzeba się odważyć na wszystko”.
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Własną modlitwą Misjonarzy Oblatów 
Maryi Niepokalanej jest Litania do Świę-
tych Patronów Zgromadzenia. Modlitew-
nik oblacki precyzuje, że chodzi o „świę-
tych, do których nabożeństwo pielęgnuje 
się w Zgromadzeniu i którzy byli zwłasz-
cza kaznodziejami i misjonarzami”1.

Opierając się na modlitwach przepisa-
nych w 1816 i 1818 roku2 do szczegóło-
wego rachunku sumienia, ojciec Georges 
Cosentino utrzymuje, że „ta litania zreda-
gowana przez oblatów została u nas wpro-
wadzona w 1816 roku”3. Już 9 paździer-
nika 1815 roku ksiądz Eugeniusz de Ma-
zenod napisał do księdza Henry’ego Tem-
piera o swym zamiarze przyjęcia reguły, 
„której elementy zaczerpniemy ze statu-
tów świętych Ignacego, Karola dla obla-
tów, Filipa Neriego, Wincentego à Paulo 
i błogosławionego Liguoriego”4. Dnia 17 
listopada 1817 roku, usiłując przekonać 
swego stryja Fortunata do przyjęcia epi-
skopatu w Marsylii dodaje: „Weźmiemy 
za patronów i za wzory świętego Karola 
i świętego Franciszka Salezego”5.

„Nie znamy pierwotnego tekstu na-
szej litanii, bo pierwszy tekst, jaki znamy, 
pochodzi z pierwszego wydania modli-
tewnika z 1865 roku”6. Założyciel przy-
wiązywał jednak do niej wielką wagę. Do 
mistrza nowicjuszy 19 grudnia 1847 roku 
pisał: „Polecam ojcu nalegać, aby każdy 
nauczył się na pamięć i znał dobrze mod-
litwy, jakie są w użytku Stowarzyszenia, 
a przede wszystkim litanię i modlitwy, 
które po niej następują, a które wszyscy 
członkowie Stowarzyszenia powinni od-
mawiać około południa po szczegóło-
wym rachunku sumienia zarówno w po-
dróży, jak i w naszych wspólnotach”7.

Dziewiątego lipca 1853 roku przy-
pominał o tym obowiązku moderatoro-
wi scholastyków: „Trzeba by było, aby 
każdy znał na pamięć modlitwy odma-
wiane w Zgromadzeniu, a szczególnie 

te, które odmawia się po rachunku su-
mienia, bo bardzo mi zależy na tym, aby 
nigdy tego nie zaniedbywano niezależ-
nie od miejsca, w którym ktoś mógłby 
się znaleźć, w podróży czy gdzie indziej. 
Ta modlitwa łącznie z litanią jest czymś 
właściwym naszemu Stowarzyszeniu, 
czymś wyróżniającym i znakiem jednoś-
ci wszystkich członków rodziny”8.

Przed wydaniem modlitewnika z 1865 
roku za życia Założyciela wydrukowano 
kartkę z modlitwami, którą mógł on rozda-
wać swoim misjonarzom od 1854 roku: 
„Otrzyma Ojciec także mały druk, który 
Ojciec umieści w swoim brewiarzu, aby 
nie narażać się na zapomnienie codzien-
nego odmawiania litanii i modlitw, które 
po niej następują, a które są czymś szcze-
gólnym dla naszego Zgromadzenia. Bar-
dzo mi zależy, aby były odmawiane do-
kładnie tak, jak jest przepisane”9.

To naleganie biskupa de Mazenoda 
pozwala wierzyć, że „mały druk” z 1854 
roku zawierał już autentyczną listę Opie-
kunów Zgromadzenia, których wzywano 
z pamięci od początku. Jako taka znajdzie 
się ona w Modlitewniku i ceremoniale, 
jaki superior generalny, ojciec Joseph Fa-
bre, przedstawił Zgromadzeniu 25 maja 
1865 roku, oświadczając, że jest on „od 
dziś obowiązujący w naszych domach 
i rezydencjach. Proszę jak najszybciej po-
starać się o niego, ściśle się do niego sto-
sować i nic nie zmieniać ani w formułach, 
ani w poleconych ceremoniach”10.

Ta dokładność będzie później utrzy-
mana w pięciu innych wydaniach Mod-
litewnika i ceremoniału, które będą się 
pojawiały aż do 1932 roku. Aż do tego 
czasu wszelkie próby wprowadzenia no-
wych wezwań do własnej litanii Zgro-
madzenia były odrzucane przez kapitu-
ły generalne. Kapituła z 1938 roku nie-
śmiało dodała wezwanie do „Królowej 
naszego Zgromadzenia”, co do którego 
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początkowo spodziewano się, że pry-
watnie będzie dodawane do Litanii Lo-
retańskiej oraz wezwanie do „świętej 
Teresy od Dzieciątka Jezus”, którą bi-
skup Ovide Charlebois polecił ogłosić 
„Patronką Misji”11. Później Vademecum 
z 1958 roku dodało wezwanie do święte-
go Tomasza z Akwinu; Modlitewnik ob-
lacki z 1986 roku usunął imiona Micha-
ła Archanioła, świętych Fidelisa z Sigma-
ringen i Jana Franciszka Regisa, a dodał 
błogosławionego Eugeniusza de Maze-
noda, świętego Ignacego Loyoli i święte-
go Jana Leonardiego.

Jaka jest ta litania? Po prostu jest to 
„skrót litanii do wszystkich świętych”12. 
Pod zbiorowymi tytułami są tam wzywa-
ni wszyscy aniołowie i wszyscy święci, 
zgodnie z duchem Eugeniusza de Maze-
noda, którego wiara w świętych obco-
wanie była tak samo szeroka i wspania-
łomyślna jak jego ambicje apostolskie13. 
Rozumie się, że przede wszystkim zwra-
ca się on do „Świętej Maryi bez grzechu 
poczętej” – wszak pod tym tytułem Dzie-
wicza Matka Boża jest Patronką jego ro-
dziny zakonnej. Chciano to podkreślić 
jeszcze wyraźniej, nazywając Ją „Królo-
wą naszego Zgromadzenia”. Święty Józef 
zajmuje ważne miejsce; już Modlitewnik 
z 1865 roku nazywał go „głównym patro-
nem i specjalnym opiekunem Zgroma-
dzenia”; zawierał on bardziej kwiecistą14 
litanię do niego niż dzisiejsza.

Następnie pojawiają się święty Piotr i 
Paweł jako reprezentanci Apostołów, na 
których szlaki Eugeniusz chciał wprowa-
dzić swoich synów15. Ale tym, co bardziej 
wyróżnia „własną litanię Zgromadzenia”, 
jest powrót do świętych Założycieli daw-
nych zakonów, których istnienie i zapał 
ksiądz de Mazenod chciał wznowić16.

W litanii to wspomnienie dawnych 
zakonów nie sięga dalej niż do święte-
go Dominika (1170-1221), założyciela 
Zakonu Kaznodziejskiego i dwóch jego 
uczniów, Tomasza z Akwinu (1225- 
-1274) i Wincentego Ferreriusza (1350- 

-1419). Innym reprezentantem zakonów 
żebrzących jest tylko franciszkanin Leo-
nard z Porto Maurizio, który żył później 
(1676-1751).

Oprócz zakonów żebrzących tymi, 
którzy zwrócili na siebie uwagę i któ-
rych wzywamy, są głównie założyciele 
kleryków regularnych i zgromadzeń za-
konnych. Lista zaczyna się od szeregu 
naprawdę wyjątkowych biskupów: Ka-
rol Boromeusz (1528-1584), „pionier 
nowoczesnego duszpasterstwa”17; Fran-
ciszek Salezy (1567-1622), „doskona-
łość w zasięgu wszystkich”; Alfons Li-
guori (1696-1787), „ku biednym najbar-
dziej opuszczonym”; Eugeniusz de Ma-
zenod (1782-1861), „bezwarunkowo od-
dany Kościołowi”.

Potem, na czele z godnym podziwu 
Ignacym Loyolą (1491-1556) i jego to-
warzyszem Franciszkiem Ksawerym 
(1506-1552), patronem misji, następu-
ją po sobie Filip Neri (1515-1595), „ra-
dosny święty”, Wincenty à Paulo (1581- 
-1660), „ojciec ubogich”, Józef Kala-
santy (1556-1648), „całkowita dyspo-
zycyjność” i Jan Leonardi (1541-1609), 
założyciel Kleryków Regularnych Mat-
ki Bożej i współzałożyciel Seminarium 
Propagandy Wiary w Rzymie. W tym 
miejscu winien znaleźć się także ojciec 
Józef Gérad (1831-1914), „ojciec Koś-
cioła w Lesotho”.

Życie kontemplatywne ze świętą Te-
resą z Avila i świętą Teresą z Lisieux po-
winno być w poszanowaniu u oblatów 
ze względu na ich początki w Karme-
lu w Aix-en-Provence i na ich związek 
z misjami najtrudniejszymi.

Modlitewnik oblacki poucza, że „je-
śli odmawia się litanię, można dodać 
imiona świętych współczesnych oraz 
czczonych przez Kościół lokalny”18. To 
polecenie wiąże się nie tylko z obecną 
odnową kalendarza liturgicznego, lecz 
także z troską Eugeniusza de Mazeno-
da: „Zamęczam się od wielu lat domaga-
niem się imion świętych patronów tych 
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miejsc, w których prowadzono misję”19. 
Dotyczyło to specjalnej litanii odma-
wianej po różańcu. Problem był delikat-
ny, bo lista „świętych patronów miejsc 
ewangelizowanych” wydłużała się w 
nieskończoność wraz z ekspansją Zgro-
madzenia. Założyciel sądzi, że nie na-
leży się tym przejmować, bo rozdzieli-
my ich na dwanaście miesięcy w roku: 
„Dzięki temu nie będziecie musieli oba-
wiać się, że kiedykolwiek będziemy re-
cytowali martyrologium”20.

Wzywanie świętych stanowi niewąt-
pliwie wartość sięgającą początków Mi-
sjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. 
Jeszcze dziś przez fakt, że „własna lita-
nia Zgromadzenia” należy do elemen-
tów szczegółowego rachunku sumie-
nia, jest ona uprzywilejowanym środ-
kiem nie tylko do „pełnego poznania 
naszego ideału doskonałości zakonnej 
i misjonarskiej”21, lecz także do wyra-
żenia naszego przywiązania do Zgroma-
dzenia i do jego superiora generalnego, 
aby mógł „kierować Zgromadzeniem 
według ducha Eugeniusza de Mazenoda 
i był dla oblatów znakiem jedności”22.
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Zażyłość człowieka z Pismem Świę-
tym objawia jego duchową tożsamość. 
Właśnie w tej perspektywie rozważymy 
wierność Eugeniusza de Mazenoda co-
dziennej lekturze Biblii, wpływ niektó-
rych ważnych tekstów na jego życie du-
chowe i apostolstwo, jego wiarę w moc 
Słowa Bożego oraz wierność oblatów 
przykładowi ich Założyciela.

 I. CZYTANIE PISMA ŚWIĘTEGO 
WEDŁUG OJCA DE MAZENODA

Słowo Boże było zwyczajnym po-
karmem jego życia. „Przekazane przez 
Jezusa Chrystusa Apostołom poprzez 
wieki nie straciło nic ze swej skuteczno-
ści. Żywiono przekonanie, że wyszedł-
szy z ust Tego, który sam jest życiem 
wiecznym, wciąż pozostaje duchem 
i życiem”1.

 1. W LATACH MŁODOŚCI

To przeświadczenie utrwaliło się w 
sercu Eugeniusza de Mazenoda dzięki 
formacji religijnej, jaką otrzymał w We-
necji od don Bartolo Zinellego. Nie zna-
my dokładnie tego, co don Bartolo po-
lecił mu studiować. W dzienniku pisze 
po prostu: „To ten kapłan [...] pouczył 
mnie w sprawach religii i natchnął uczu-
ciami pobożności, które strzegły mojej 
młodości […]”2. Sądząc z reakcji mło-

dego Eugeniusza, to nauczanie musiało 
zawierać wprowadzenie w Biblię, aby 
w niej znajdować życiowy pokarm. Po-
wróciwszy kilka lat później do Aix, jesz-
cze jako świecki, poszukiwał w Piśmie 
Świętym odpowiedzi na konkretne ży-
ciowe problemy. Mamy tego wspaniałą 
ilustrację w liście, jaki napisał do młode-
go oficera armii francuskiej, Emmanue-
la Gaultiera de Claubry’ego, z którym 
związał się przyjaźnią podczas podróży 
do Paryża we wrześniu 1805 roku. Prag-
nąc dodać swemu przyjacielowi otuchy 
w trudnościach dawania świadectwa 
swej wierze, Eugeniusz przedstawia mu 
całą serię fragmentów biblijnych z takim 
komentarzem: „[…] zebrałem tutaj sło-
wa pociechy, jakie zaczerpnąłem z czy-
stego źródła Księgi życia, z tego prze-
dziwnego kodeksu, gdzie przewidzia-
ne zostały wszelkie nasze potrzeby oraz 
przygotowane środki zaradcze. Tak więc 
to nie Eugeniusz, to Jezus Chrystus, to 
Piotr, Paweł, Jan itd. ślą ci to zbawien-
ne pożywienie, które, przyjęte w duchu 
wiary, na jaki cię stać, z pewnością nie 
okaże się bezskuteczne”3. Po przytocze-
niu tego listu ojciec Achille Rey doda-
je: „Nie znamy bardziej wyczerpujące-
go i wzruszającego zestawienia tekstów 
zdolnych do ożywienia chrześcijańskiej 
odwagi, aby uczynić ją niezwyciężoną”4. 
Niestety, ojciec Rey nie cytuje żadnego 
z odniesień zastosowanych przez Euge-
niusza de Mazenoda. Ten list świadczy, 
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że już w tym okresie, pod koniec 1805 
roku, Biblia jest dla niego słowem życia. 
List ten ukazuje również jego rzeczywi-
stą zażyłość z Pismem Świętym.

 2. W SEMINARIUM

Ojciec Joseph Morabito starannie 
przestudiował nauczanie w seminarium 
Świętego Sulpicjusza5. Archiwa gene-
ralne oblatów przechowują teologicz-
ne zeszyty Eugeniusza. Wśród nich dwa 
są poświęcone Pismu Świętemu: 1. „Za-
piski o życiu Jezusa do chwili męki”; 2. 
„Cztery pierwsze rozdziały Księgi Ro-
dzaju oraz zapiski różne”. Kiedy mówi-
my o formacji biblijnej w seminariach 
ubiegłego stulecia, należy odróżnić na-
uczanie od medytacyjnej lektury Biblii. 
Jean Leflon podkreśla ubóstwo tego na-
uczania, pomimo intelektualnych kwali-
fikacji profesorów, ponieważ za bardzo
zajmowano się apologetyką6. Momen-
tem niedostatecznie zauważanym przez 
historyków, a jednak mającym pierwszo-
rzędne znaczenie, jest fakt, że ówcześ-
ni księża i seminarzyści poświęcali co-
dziennie co najmniej pół godziny na czy-
tanie Biblii, a to kształtowało ich men-
talność. Byli wierni Lectio divina. Cho-
ciaż seminarzyści tracili czas na wymie-
rzanie arki Noego, aby się dowiedzieć, 
czy mogła pomieścić wszystkie zwierzę-
ta w czasie potopu, to jednak przyswaja-
li sobie Biblię w sposób o wiele bardziej 
powiązany z życiem, czyniąc z niej po-
karm dla codziennej refleksji. I tak Eu-
geniusz de Mazenod i jego towarzysze 
będą postępowali do końca życia.

 3. OSOBISTA POSTAWA OJCA DE MAZE-
NODA

 a. Nauczyć się działać, tak jak Jezus 
Chrystus

W regulaminie przewidzianym na 
czas powrotu do Aix w październiku 

1812 roku Eugeniusz podejmuje takie 
oto postanowienie: Po prymie i po mar-
tyrologium „przez pół godziny będę czy-
tał Pismo Święte”7. Jego sposób mówie-
nia i zachowania świadczy, że zasadni-
czą częścią Pisma Świętego była dla nie-
go Ewangelia. Wystarczy zwrócić uwagę 
na to, jak często odwołuje się do Jezusa 
Chrystusa jako wzoru. Oto kilka przykła-
dów. W zapiskach w związku z przygo-
towaniem pierwszych kazań wielkopost-
nych w 1813 roku: „[...] Ewangelię na-
leży głosić wszystkim ludziom i to tak, 
aby była zrozumiała. Ubodzy, cenna czą-
skta rodziny chrześcijańskiej, nie mogą 
być pozostawieni w niewiedzy. Nasz 
Boski Zbawiciel przywiązywał do tego 
tak wielką wagę, że sam podjął się ich 
nauczania. A za dowód swego Boskie-
go posłannictwa podał fakt, że ubodzy 
są nauczani: Pauperes evangelizantur”8. 
Właśnie dlatego, żeby reagować tak jak 
Chrystus, od początku zwraca się w stro-
nę ubogich. To samo dotyczy odniesie-
nia do Jezusa Chrystusa jako Światło-
ści życia: „Jak postąpił nasz Pan Jezus 
Chrystus?” To zagadnienie, rozwinięte 
w Przedmowie, ojciec de Mazenod po-
dejmuje we wszystkich okolicznościach 
życia. Troszczy się o to, aby działanie 
i sposób myślenia Chrystusa były wzo-
rem postępowania. Aby dojść do takiej 
postawy, stałym przedmiotem oracji bę-
dzie „życie i cnoty naszego Pana Jezu-
sa Chrystusa, które członkowie nasze-
go Stowarzyszenia winni żywo w so-
bie odtwarzać”9. Dlatego lektura Biblii 
polega przede wszystkim na czytaniu 
Ewangelii, co nauczy go bycia takim jak 
Chrystus i życia w zjednoczeniu z Nim. 
Przygotowując się do przyjęcia biskup-
stwa, będzie mógł powiedzieć: „Ta księ-
ga świętej Ewangelii została mi powie-
rzona po to, abym, zgodnie z mym po-
wołaniem, albo lepiej, zgodnie z powie-
rzonym mi posłannictwem wyruszył 
i głosił dobrą nowinę o zbawieniu ludo-
wi, który mi powierzono”10.
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Ojciec de Mazenod tak bardzo 
chciał być wierny powziętemu w 1812 
roku postanowieniu codziennego czyta-
nia Pisma Świętego, iż za każdym ra-
zem, gdy go nie dotrzymał, nakładał 
sobie pokutę. W notatkach rekolek-
cyjnych z grudnia 1813 roku czytamy: 
„nałożę sobie pokutę za każde nieuspra-
wiedliwione uchybienie wobec mego 
regulaminu [...], gdyby zaś chodziło 
o czytanie Pisma Świętego – nazajutrz 
dwie godziny włosiennicy”11. Odnawia 
to postanowienie przy okazji rocznych 
rekolekcji w 1817, 1818 i 1824 roku12. 
Ponieważ pozostał mu wierny, w maju 
1837 roku, w chwili przejęcia stolicy 
biskupiej w Marsylii, może dziękować 
Panu, który go oświecał poprzez Pis-
mo Święte: „Dzięki Ci składam, o Pa-
nie, że sprawiłeś, iż to światło spłynęło 
ze świętego depozytu Twoich świętych 
Pism. Wskazując mi drogę, którą mam 
iść, i budząc we mnie pragnienie, aby 
nią iść, udzielisz mi przy tym potężnego 
wsparcia swojej łaski [...]”13. Tak samo 
pragnie postępować, aby być pasterzem 
według Serca Chrystusa: „Zasilać mi-
łość do Boga i wszelkie wypływające 
z niej cnoty poprzez codzienne składa-
nie Świętej Ofiary, przez orację, modli-
twę, czytanie Pisma Świętego, świętych 
Ojców, dobrych dzieł ascetycznych, ży-
wotów świętych”14. Regulamin, jakiego 
zamierza przestrzegać jako biskup Mar-
sylii, przewiduje godzinną lekturę Pis-
ma Świętego15. Krótka wzmianka wska-
zuje na to, że wykorzystywał również 
wolne chwile na czytanie Biblii „[…] 
na przyniesienie mi kawy będę ocze-
kiwał, zajmując się czytaniem Pisma 
Świętego”16. Zauważmy, że w posta-
nowieniach Założyciel używa zazwy-
czaj słowa „czytanie” Pisma Świętego, 
a nie „studium”, ponieważ pragnie być 
wierny tradycji Lectio divina, która jest 
powolnym czytaniem, podczas które-
go serce pozwala się kształtować przez 
Słowo Boże.

 b. Postrzegać tekst według ducha

„Bardziej istotna [...] jest refleksja
nad danym fragmentem celem uchwy-
cenia intencji autora [...], aby uniknąć 
błędu, przed którym ostrzega nas świę-
ty Paweł, a mianowicie, żeby nie trzy-
mać się litery, która zabija, ale ducha, 
który ożywia”17. Chodzi o wniknięcie 
w ducha tekstu, bo w grę wchodzi prze-
słanie skierowane nie tylko do rozumu, 
ale do całego człowieka. Ten zaś od-
powiada na przesłanie swoim życiem. 
Dla ojca de Mazenoda duch Ewange-
lii to przede wszystkim prostota praw-
dziwego misjonarza, który oddaje się 
do dyspozycji maluczkich, jak to wyra-
ża w jednym z kazań w kościele Świę-
tej Magdaleny: „[…] za wzorem Apo-
stoła, nie przybyliśmy, aby głosić wam 
Ewangelię Jezusa Chrystusa, błyszcząc 
słowem i ludzką mądrością […], ale pro-
ste Słowo Boże bez żadnych ozdób, do-
stępne – jak dalece mogliśmy to uczynić 
– dla najprostszych”18. Ojciec de Maze-
nod spotykał zbyt wielu takich błyszczą-
cych kaznodziejów, świetnych znawców 
Biblii, ale głoszących Słowo Boże, aby 
podkreślić swą wartość. „[…] oby z na-
szymi słowami nie było tak, jak to zbyt 
często widziałem u tylu innych głoszą-
cych te same prawdy, to znaczy, żeby-
śmy nie byli miedzią brzęczącą i dźwię-
kiem cymbałów brzmiących”19.

 c. Oddać prawdziwy sens Pisma Świę-
tego

Będzie to owocem rozumienia Pisma 
według ducha. Wymowny tego przykład 
mamy w paragrafie o spowiedzi w regu-
le z 1818 roku. Jest to oryginalna stro-
na, mimo iż zaczyna się od wzmian-
ki o świętych: Ignacym i Filipie Nerim. 
„Nie wiemy, skąd Założyciel zaczerp-
nął cały ten materiał”20. „Być może, że 
przy redagowaniu paragrafu o spowie-
dzi nasz Założyciel czerpał natchnienie 
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z niektórych przepisów Reguły święte-
go Ignacego”21. Jednak refleksje o cha-
rakterze duchowym pochodzą od same-
go Założyciela. Warto odnotować, iż po-
sługę spowiedzi nazywa on talentem po-
wierzonym przez Chrystusa swoim ucz-
niom. Taka interpretacja jest całkowicie 
zgodna z sensem przypowieści (zob. Mt 
25, 14-30). Pan powierza sługom „swój 
majątek”. Jest to całe bogactwo zbawie-
nia powierzone sługom, aby je pomna-
żali. W tym skarbcu znajduje się posłu-
ga pojednania. W ten sposób ojciec de 
Mazenod o wiele bardziej uwydatnia 
prawdziwe znaczenie przypowieści niż 
niektórzy kaznodzieje używający języ-
ka francuskiego, którzy w otrzymanych 
talentach widzą jedynie osobiste kwalifi-
kacje uczniów. Tymczasem przeciwnie, 
należy w nich widzieć całe bogactwo ła-
ski, które z woli Bożej powinno przez 
nas owocować. Tak właśnie tłumaczył 
on tę samą przypowieść podczas reko-
lekcji w 1814 roku, odnosząc ją do „nad-
zwyczajnych łask” życia kapłańskiego: 
„[...] to był właśnie talent, którego nie 
należało ukrywać [...]”22.

 4. WSKAZANIA OJCA DE MAZENODA

 a. W pierwszej Regule z 1818 roku

Przy redagowaniu tekstów dotyczą-
cych ślubów Założyciel w dużej mie-
rze inspirował się Regułą świętego Al-
fonsa. Otóż zaraz po artykułach mówią-
cych o wytrwaniu następuje paragraf po-
święcony skupieniu i milczeniu, dla któ-
rego ojciec Georges Cosentino nie zna-
lazł żadnego wzoru w innych regułach 
zakonnych, z których czerpał ojciec de 
Mazenod. W tym tekście Założyciel po-
nawia wezwanie do naśladowania nasze-
go Pana Jezusa Chrystusa i Apostołów, 
naszych pierwszych Ojców. „Za przykła-
dem tych wielkich wzorów jedną część 
życia poświęcą na modlitwę, wewnętrzne 
skupienie i kontemplację w zaciszu Bo-

żego domu, w którym wspólnie zamiesz-
kają”. A nieco dalej uściśla: „Kiedy mi-
sjonarze nie będą zajęci głoszeniem mi-
sji, z radością powrócą do zacisza swe-
go świętego domu, poświęcając czas na 
odnowę w duchu swego powołania, na 
rozważanie prawa Pańskiego, na zgłę-
bianie Pisma Świętego oraz świętych Oj-
ców [...]”. Odnajdujemy tutaj ideał ojca 
de Mazenoda: naśladować Apostołów 
w najbardziej czynnej gorliwości oraz 
w głębokim przywiązaniu do Osoby Je-
zusa Chrystusa, przy czym obie te posta-
wy wzajemnie się przyzywają. Milczenie 
jest konieczne, aby móc słuchać Jezusa 
Chrystusa przemawiającego w Biblii. 
To milczące słuchanie jest wielkodusz-
ne i przeniknięte głęboką miłością. Za-
łożyciel mówi, że oblaci są powołani do 
tego, aby właśnie tego doświadczać „w 
radości”. Doznawać szczęścia w intym-
nej bliskości Chrystusa, rozkoszując się 
Jego słowem. Wówczas usta będą mówić 
z obfitości serca (Mt 12, 34). Tak więc
lektura Pisma Świętego nie sprowadza 
się do studium, ale jest osadzona w kon-
tekście spotkania z Chrystusem i wobec 
tego jest słuchaniem Jego słowa przyję-
tego jako przesłanie osobiste.

 b. W tekście zatwierdzonym przez Ojca 
Świętego w 1826 roku

W tym samym kontekście milczenia 
i zażyłości z Chrystusem sytuuje się na-
stępujące polecenie: „Każdemu z człon-
ków Instytutu nakazuje się codzienne stu-
dium Pisma Świętego”23. Nie wiem, jaki 
nacisk klerykalny ograniczył to studium 
w Regule z 1926 roku do ojców i scho-
lastyków. Jakkolwiek by było, w wyda-
niach Reguły od 1826 do 1928 przepis ten 
jest poprzedzony paragrafem o oracji.

 c. W listach do oblatów

W początkach formacji młodzi obla-
ci powinni się przyzwyczaić do czytania 
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Biblii. Do ojca Henry’ego Tempiera, mi-
strza nowicjatu w Notre-Dame du Laus, 
ojciec de Mazenod pisze: „Należy [...] 
kontynuować zadawanie im do nauczenia 
się na pamięć codziennie kilku wersetów 
Nowego Testamentu [...]”24. Zalecenie 
Reguły wydaje się ojcu Jeanowi-Baptis-
te’owi Berne’owi, uczącemu w wyższym 
seminarium w Fréjus, dostatecznie ważne, 
aby prosić superiora generalnego o częś-
ciową dyspensę z obowiązku codzienne-
go czytania Biblii. Biskup de Mazenod 
odpowiada mu najpierw w sprawie czy-
tania duchownego, a następnie w sprawie 
Biblii: „[...] chętnie przystaję na zmniej-
szenie do dwudziestu minut, zamiast pół 
godziny, czasu, jaki Ojciec na to prze-
znacza. To samo dotyczy czytania Pisma 
Świętego, ponieważ rodzaj Ojca studiów 
często wymaga od Ojca korzystania z tej 
tak obfitej kopalni”25. Ten przykład jasno 
ukazuje, co w tamtym czasie Założyciel 
i oblaci rozumieli przez „czytanie Pisma 
Świętego”. Ojciec Berne wykłada w wyż-
szym seminarium. Ze względu na swe na-
uczanie musi studiować Biblię. Ale to nie 
wystarcza, potrzeba mu jeszcze ciągłego 
czytania świętej Księgi. Tak to, w ślad 
za Założycielem, oblaci pragną pozostać 
wierni tradycji Lectio divina.

 II. WYBÓR TEKSTÓW

Niektórzy założyciele zakonów zo-
stali opatrznościowo poruszeni jakimś 
tekstem Pisma Świętego, który radykal-
nie zmienił ich sposób życia. Można tu-
taj przytoczyć przykład świętego Anto-
niego, inicjatora życia cenobitycznego, 
który został wstrząśnięty tekstem Ewan-
gelii: „Jeśli chcesz być doskonały, idź, 
sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubo-
gim”. W życiu Eugeniusza de Mazenoda 
nie było nagłej zmiany pod wpływem ja-
kiegoś wersetu Ewangelii, ale na pewno 
są teksty biblijne, które głęboko nazna-
czyły jego życie26. Niewątpliwie najbar-

dziej podstawowym z nich nie jest ten 
czy ów werset Pisma, który by często po-
wracał pod jego piórem, ale całościowe 
opowiadanie o Męce Pańskiej. Przeży-
wając Mękę Chrystusa w modlitwie Koś-
cioła, został poruszony Jego bezgranicz-
ną miłością i zapragnął uczynić całe swo-
je życie wspaniałomyślną odpowiedzią 
na tę miłość. Najjaśniejszym tego wyra-
zem jest łaska Wielkiego Piątku z 1807 
roku. Można tu dodać następujące re-
fleksje: „Głosić, tak jak Apostoł, Jezusa
Chrystusa, i to Jezusa Chrystusa ukrzyżo-
wanego [...] nie w uwodzących słowach, 
lecz przez ukazywanie ducha”27. „Jeśli 
pragnie żyć życiem Jezusa Chrystusa, to 
według Apostoła musi nieustannie nosić 
w sobie konanie Jezusa Chrystusa, musi 
»w swoim ciele dopełniać braki udręk 
Chrystusa« (Kol l, 24)”28. „Ogólne po-
stanowienie o całkowitej przynależności 
do Boga [...], nieszukania niczego innego 
jak tylko Krzyża Jezusa i pokutowania za 
swoje grzechy [..]”29.

Podczas liturgii Wielkiego Tygodnia 
słuchamy w Lamentacjach Jeremiasza 
narzekania opuszczonej i prześladowa-
nej Jerozolimy. Tradycja liturgiczna wi-
działa w tym skargi Kościoła opłakują-
cego odstępstwo swoich dzieci. Od cza-
sów seminaryjnych Eugeniusz de Maze-
nod ulegał wpływowi tej tradycyjnej in-
terpretacji Lamentacji, jak o tym świad-
czy poniższa konferencja przed święce-
niami subdiakonatu: „[...] do głębi duszy 
przeniknęły nas te ciosy rozdzierające 
naszą Matkę i zawołaliśmy z bolesnym 
akcentem: Facta es quasi vidua Domi-
na gentium [...], O nie, nie, czuła i naj-
droższa Matko, nie wszystkie dzieci od-
dalają się w dniach twojego smutku. 
Niewielka wprawdzie, ale cenna przez 
ożywiające ją uczucia liczba skupia się 
wokół Ciebie, aby osuszyć łzy, jakie 
w goryczy bólu każe Ci wylewać ludz-
ka niewdzięczność”30. W Przedmowie 
do Reguły, w tonie bardziej powściągli-
wym, ojciec de Mazenod ponownie wy-



577 PISMO ŚWIĘTE

razi wolę udzielenia odpowiedzi na we-
zwanie znajdującego się w krytycznym 
położeniu Kościoła. Uważam zatem, iż 
najgłębiej przenikającą Założyciela stro-
ną Pisma Świętego jest opis Męki Pań-
skiej. Strona ta objawia Mu osobistą mi-
łość Chrystusa do niego, wartość każ-
dej duszy odkupionej Krwią Chrystusa 
oraz miłość Jezusa Chrystusa do wszyst-
kich ludzi. Od tej miłości do Chrystu-
sa Założyciel nie mógł oddzielić miło-
ści do Kościoła, ponieważ jest on owym 
„wspaniałym dziedzictwem Zbawiciela 
nabytym przez Niego za cenę Krwi”31. 
„Czyż jest rzeczą możliwą oddzielić na-
szą miłość do Jezusa Chrystusa od mi-
łości do Jego Kościoła? Te dwie miłości 
przenikają się przecież w sposób bardzo 
intymny: miłować Kościół znaczy mi-
łować Jezusa Chrystusa i vice versa”32. 
Kiedy więc rozważa on opis Męki Pań-
skiej, to nade wszystko odkrywa miłość 
Jezusa Chrystusa i nią się nasyca33.

Pośród znamiennych tekstów cyto-
wanych przez naszego Założyciela moją 
uwagę przykuwają najpierw cuda Pięć-
dziesiątnicy oraz początków życia Koś-
cioła, tak jak zostały one opowiedziane 
w Dziejach Apostolskich. Oblaci są apo-
stołami z daru Ducha Świętego. „Jeste-
ście przeznaczeni do tego, aby być apo-
stołami; pielęgnujcie zatem w waszym 
sercu święty ogień, jaki rozpala w nim 
Duch Święty […]”34. Kardynałowi Fran-
soniemu mówi o misjonarzach na Cej-
lonie: „Jestem przekonany, iż mają oni 
pewien udział w cudzie Pięćdziesiątnicy. 
Jak inaczej wyjaśnić fakt, iż w tak krót-
kim czasie byli w stanie wystarczają-
co poznać te trudne języki, aby nauczać 
i spowiadać tubylców tego kraju?”35 
Mocą Ducha Świętego oblaci dokonu-
ją cudów tak samo niezwykłych, jak 
te, które miały miejsce w początkach 
Kościoła. To właśnie stwierdza Założy-
ciel w liście do ojca Henri’ego Farau-
da: „Z najwyższym zainteresowaniem 
[...] przeczytałem właśnie [...] wspaniałe 

sprawozdanie, jakie mi przysłałeś na te-
mat Misji Narodzenia [...]. Jak mam Ci 
wyrazić wszystkie uczucia, jakie wzbu-
dziło ono w mojej duszy [...]. Trzeba się 
cofnąć do pierwszego kazania świętego 
Piotra, aby znaleźć coś podobnego. Je-
steś apostołem, tak jak on, posłanym, 
aby głosić Dobrą Nowinę tym narodom 
[...], pierwszym, który im mówi o Bogu 
i daje im poznać Jezusa Zbawiciela [...]. 
Jesteś tak uprzywilejowany pośród braci 
w Kościele Bożym, który Cię wybrał do 
dokonywania tych cudów, że trzeba by 
przed Tobą upaść na twarz”36. Raz jesz-
cze widzimy tutaj wpływ Lectio divina. 
Tekst biblijny nie tylko przypomina mi-
nione wydarzenie, ale jest drogowska-
zem na dzisiaj. Dlatego że Założyciel 
ma serce przepełnione podziwem dla cu-
dów dokonanych przez Apostołów, do-
strzega on doniosłość apostolstwa obla-
tów dzisiaj. W listach, które opowiadają 
mu o ich apostolskich wyprawach, sam 
Pan objawia mu swoje dziwy, tak jak 
w Dziejach Apostolskich. Taki akt wia-
ry tłumaczy apel do scholastyków, który 
wyraża w słowach skierowanych do ojca 
Mouchette’a: „Powinni wiedzieć, że ich 
posługa jest kontynuacją posługi apo-
stolskiej i że nie chodzi o nic mniejszego 
niż o czynienie cudów. O tym, że tak jest 
naprawdę, świadczą relacje dochodzące 
do nas z misji zagranicznych”37.

Dla zrozumienia ducha misyjne-
go świętego Eugeniusza pierwszorzęd-
ne znaczenie ma apostolski plan Jezusa 
(Łk 4, 18-19), mimo iż nie jest on zbyt 
często cytowany, przynajmniej w spo-
sób wyraźny. Kiedy Założyciel przyta-
cza ten tekst lub robi do niego aluzję, to 
po to, aby wyrazić swe szczęście, iż jest 
powołany tak jak Chrystus i pragnienie 
postępowania tak jak On. Tak jak Chry-
stus pozwala się prowadzić Duchowi 
Świętemu i mówi o „drobiazgowej wier-
ności najmniejszym poruszeniom Du-
cha Świętego”38. W liście skierowanym 
do ojca Tempiera, kilka dni przed świę-
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ceniami biskupimi, mówi o modlitwie 
Chrystusa za nas i dodaje: „Otóż właś-
nie na tym punkcie moc Ducha Święte-
go szczególnie koncentruje moją wolę 
i jest to owoc, jakiego oczekuję i jakiego 
się spodziewam po tych rekolekcjach. 
W tym końcowym okresie mego życia 
wydaje mi się, że jestem bardzo zdecy-
dowany, dzięki nadmiarowi łask, jakie 
otrzymam, zabiegać niestrudzenie o ta-
kie poddanie się woli Bożej, aby żadne 
włókno mego jestestwa nie zdołało świa-
domie jej się wymknąć”39. Jeżeli tak jak 
Chrystus pozwala się prowadzić Ducho-
wi Świętemu, jego apostolat nie będzie 
już jego dziełem, lecz dziełem Bożym.

Wiedziony przez Ducha, z Chrystu-
sem i tak jak On wielkodusznie oddaje 
się dziełu ewangelizacji ubogich. Dla zi-
lustrowania tego stwierdzenia trzeba by 
ukazać całe życie Założyciela. Ale wy-
starczy też przytoczyć kilka notatek z re-
kolekcji w 1831 roku. „Czy kiedykolwiek 
będziemy mieć odpowiednie pojęcie o 
tym wzniosłym powołaniu? Na to trzeba 
by było zrozumieć wzniosłość celu nasze-
go Instytutu, niezaprzeczalnie najdosko-
nalszego, jaki można sobie na tym świe-
cie wyznaczyć, ponieważ cel naszego In-
stytutu jest taki sam, jaki miał Syn Boży, 
przychodząc na ziemię: chwała Jego Ojca 
niebieskiego i zbawienie dusz. Został On 
w szczególności posłany, aby ewangeli-
zować ubogich [...]. Środki, jakie stosuje-
my, aby osiągnąć ten cel [...], są tak samo 
niezaprzeczalnie najdoskonalsze, ponie-
waż są to dokładnie te same środki, jaki-
mi posługiwał się nasz Boski Zbawiciel 
[...], szczęśliwe połączenie życia aktyw-
nego i kontemoplacyjnego, którego przy-
kład dał nam Jezus Chrystus i Apostoło-
wie, a które tym samym bezsprzecznie 
jest szczytem doskonałości, jaki dzięki 
łasce Bożej poznaliśmy, a którego nasze 
Reguły są rozwinięciem [...]”40. Oto, co 
rozważanie tego tekstu ukazuje jako istot-
ne dla Eugeniusza: być tak jak Chrystus, 
być z Chrystusem.

Będąc bardzo serdecznym wobec 
oblatów, Założyciel często cytuje sło-
wa świętego Pawła do Filipian (1, 3-9), 
zwłaszcza zaś werset 8: „gorąco tęsknię 
za wami wszystkimi ożywiony miłością 
Chrystusa Jezusa”. Ten tekst w sposób 
wyraźny naznaczył jego relacje z ob-
latami. Ponieważ przytacza go w cało-
ści na formularzu obediencji pierw-
szych misjonarzy w Kanadzie, może-
my poznać francuski przekład, jakim się 
posługiwał41. Przyjrzyjmy mu się, uka-
zując jego wpływ na mentalność Euge-
niusza de Mazenoda.

„Co do mnie, to dziękuję mojemu 
Bogu, ilekroć Was wspominam w każdej 
modlitwie”. Składać dziękczynienie to 
uświadamiać sobie, że pierwszym dzia-
łającym w apostolacie jest Bóg, i dzię-
kować Mu za to. „Otrzymałem również 
wiele pomyślnych listów od ojca Ricar-
da. Opowiada mi o wszystkim, co usiłują 
czynić nasi ojcowie w Oregonie w celu 
ewangelizowania i nawrócenia szcze-
pów, wśród których się znajdują. Niech 
dobry Bóg będzie uwielbiony za wszel-
kie dobro, jakie się dokonuje za sprawą 
naszych drogich oblatów [...]”42. A do 
ojców Charlesa-F. Gondranda i Charle-
sa Bareta pisze: „[...] Błogosławię Boga 
za powodzenie, jakim darzy wasze prze-
powiadanie […]”43. Tym dwóm młodym 
ojcom poleca unikać próżnej chwały, 
ponieważ wszelkie powodzenie powin-
no być przypisywane Bogu.

– Prosząc go z radością za was 
wszystkich. „Z radością”. Biskup de Ma-
zenod jest uradowany wiadomością, że 
apostolat oblatów jest tak owocny. „[…] 
moją pociechą będzie to, że pozostawię 
po sobie zastęp dobrych misjonarzy, któ-
rzy oddają życie na szerzenie Królestwa 
Jezusa Chrystusa i na wicie sobie koro-
ny chwały. Nie uwierzylibyście, ile ra-
dości sprawia mi ta myśl”44. Jest to ta 
sama radość, jakiej doświadczają misjo-
narze: „Nie dziwię się, że pociechy, ja-
kich Pan pozwala Wam kosztować przy 
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wypełnianiu Waszej szczytnej posługi, 
napełniają Wasze dusze radością i wy-
nagradzają wszystkie trudy. Samo wa-
sze opowiadanie o tym przepełnia mnie 
wdzięcznością wobec Boga […]”45.

– Z powodu waszego udziału w sze-
rzeniu Ewangelii. Misja powierzona jest 
wspólnocie, co czyni oblatów solidar-
nymi w ich apostolstwie. Są oni współ-
towarzyszami łaski, bo uczestniczyć 
w posłannictwie Syna Bożego jest łaską 
nadzwyczajną. Założyciel mówi za Pa-
włem: „udział w szerzeniu Ewangelii”. 
Właśnie dlatego, w takiej mierze, w ja-
kiej jest to możliwe, przekazuje swoim 
adresatom wieści z innych misji; na 
przykład w liście do ojca Farauda z taką 
refleksją: „Myślę, że te rodzinne szcze-
góły w powiązaniu z tym, co przekaza-
łem ojcu Bermondowi, sprawią Ci przy-
jemność. Powtarzam Ci, postąp i Ty ze 
swej strony tak samo. Wiesz, że wszyscy 
powinniśmy mówić w najszerszym zna-
czeniu omnia mea tua sunt, ponieważ 
wszyscy, zarówno w niebie, jak i na zie-
mi, stanowimy tylko Cor unum et ani-
ma una. W tym tkwi nasza siła i nasza 
pociecha46.

– Mam właśnie ufność, że Ten, któ-
ry zapoczątkował w was dobre dzieło, 
dokończy go do dnia Jezusa Chrystusa. 
Słusznie przecież mogę tak o Was my-
śleć, bo noszę Was wszystkich w sercu 
jako tych, którzy mają udział w mojej 
łasce. Albowiem Bóg mi świadkiem, jak 
gorąco tęsknię za Wami wszystkimi, oży-
wiony miłością Jezusa Chrystusa. Zało-
życiel miłuje oblatów czułością Chry-
stusa. Świadczy o tym wiele listów. Do 
ojca Farauda: „Po drugiej stronie wiel-
kiego jeziora znajduje się jeden ojciec, 
o którym nie należy zapominać; wiedz, 
że zawsze jesteś z nim, niezależnie od 
dzielących Was odległości [...]. Mało 
mnie znasz, jeśli nie wiesz, jak bardzo 
Was kocham”47. Do ojca Louisa-Tous-
sainta Dassy’ego: „Nie rozumiem, jak 
moje serce może pomieścić miłość, jaką 

żywi do Was wszystkich. Jest to cud ma-
jący w sobie coś z atrybutu Boga [...]. 
Nikt z Was nie może być kochany bar-
dziej niż przeze mnie”48. Z całą mocą 
może stwierdzić: „Towarzyszę Wam 
moją miłością w czułości Chrystusa” 
(Flp l, 8), jak temu daje wyraz w liście 
do ojca Mouchette’a: „Umiłowany mój 
Synu, wydaje mi się, że im bardziej ko-
cham takie istoty jak Ty, tym bardziej 
i lepiej kocham Boga, źródło i zwornik 
naszej wzajemnej miłości”49.

– Modlę się o to, aby miłość wasza 
doskonaliła. się coraz bardziej i bardziej 
w głębszym poznaniu i wszelkim wyczu-
ciu przez Jezusa Chrystusa. Najlepszym 
sposobem okazania miłości jest dla Zało-
życiela modlitwa za oblatów. „[...] gdy-
bym Wam powiedział, jak bardzo zaj-
muję się Wami przed Bogiem!”50 Mod-
litwa przed Najświętszym Sakramentem 
jest idealną chwilą na spotkanie obla-
tów w miłości Chrystusa. „Wyznaję, iż 
zdarza mi się niekiedy, że znajdując się 
w obecności Jezusa Chrystusa, doświad-
czam swoistego złudzenia. Wydaje mi 
się, że Wy Go adorujecie i modlicie się 
do Niego w tym samym czasie co ja i że 
przez Niego, który jest obecny zarów-
no w Was, jak i we mnie, rozumiemy się 
tak, jak byśmy byli bardzo blisko siebie, 
chociaż nie możemy się widzieć”51.

Kolejną refleksję nasuwa zdanie 
świętego Pawła, że rozeznanie jest owo-
cem miłości. Wynika to z dalszej czę-
ści tekstu, której biskup de Mazenod nie 
przytacza. „Aby miłość wasza doskona-
liła się coraz bardziej i bardziej w głęb-
szym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla 
oceny tego, co lepsze” (Flp 1, 9). Mimo 
iż Założyciel nie odwołuje się wyraź-
nie do tej myśli Pawłowej, jego sposób 
postępowania jest jej ilustracją. Decy-
zje podejmuje zawsze w klimacie miło-
ści do oblatów. Ponieważ naprawdę ich 
miłuje, domaga się od nich dokładnych 
sprawozdań z ich misji, aby móc im to-
warzyszyć i działać dla ich dobra. Weź-
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my po prostu dla przykładu jego relacje 
z pierwszymi oblatami wysłanymi do 
Kanady. „Jesteście przedmiotem mojej 
najczulszej troski; ustawicznie jesteście 
obecni w moim sercu, a serce to nie po-
trafiłoby kochać Was bardziej za waszą 
wierność, z jaką odpowiadacie na wasze 
powołanie [...]”52. „Zdajecie sobie spra-
wę z tego, jak bardzo przy dzielącej nas 
odległości najdrobniejsze szczegóły mu-
szą nam sprawiać przyjemność”53. Su-
periorowi tej grupy przypomina, że de-
cyzje powinny być podejmowane w kli-
macie wzajemnego zaufania: „[...] za-
niechaj brania na samego siebie odpo-
wiedzialności, która z konieczności win-
na być dzielona przez innych [...], dając 
świadectwo zaufania, okazując innym 
szacunek, umiejąc modyfikować własne
pomysły, aby przyjąć punkt widzenia in-
nych, zdobywa się ich sympatię, współ-
pracę i miłość”54. Zresztą Założyciel sto-
suje tę regułę do samego siebie, prosząc 
tego samego ojca Jeana-Baptiste’a Ho-
norata, aby był szczery wobec niego: 
„Nie trzeba obawiać się dania mi re-
pliki, ilekroć uważasz, że podjęta prze-
ze mnie decyzja zawiera jakieś niedo-
godności. Będzie tak prawdopodob-
nie dlatego, że nie będę dostatecznie 
poinformowany”55.

Te konkretne przykłady ilustrują gło-
szoną przez świętego Pawła zasadę, że 
rozeznanie jest owocem miłości. Do tych 
wersetów Założyciel dodaje 11 werset 
tego samego rozdziału: „ku chwale i czci 
Boga”.

Za Jezusem, który szukał wyłącznie 
chwały swego Ojca, święty Eugeniusz 
z entuzjazmem podziela takie samo dą-
żenie: „jakież może być bardziej chwa-
lebne zajęcie niż czynić wszystko tylko 
dla Boga, niż kochać Go ponad wszyst-
ko [...]. Na tym polega prawdziwy spo-
sób oddania Mu chwały, tak jak On tego 
pragnie”56. W jego pismach często znaj-
duje się następującą refleksję: „Zawsze
mając na uwadze przede wszystkim i je-

dynie jak największą chwałę Boga i zba-
wienie dusz”. Do ojca pisze: „Wszyst-
ko, czego możemy pragnąć, to aby Bóg 
został uwielbiony i aby czyniono dobro. 
Jedynie po to jesteśmy na ziemi”57.

Ten tekst świętego Pawła, często cy-
towany przez Założyciela, jest bardzo 
charakterystyczny dla duchowości mi-
syjnej: dziękczynienie, radość, udział 
w szerzeniu Ewangelii, miłość brater-
ska, modlitwa jednych za drugich, roze-
znanie, owoc miłości, ku chwale Boga. 
Dzięki wiernej lekturze Słowa Bożego 
te Pawłowe motywy ukształtowały du-
szę naszego Założyciela. Jego przesłanie 
jest zawsze aktualne.

 III. ŚWIADECTWO WIARY

Refleksje na temat orędzia wielko-
postnego z 1844 roku58.

Głosząc misje parafialne, ojciec de
Mazenod i jego współbracia oblaci do-
świadczali mocy Słowa Bożego, cho-
ciaż niewiele poświęcali czasu, aby 
o tym mówić. Okazja nadarzyła się bi-
skupowi de Mazenodowi w 1844 roku, 
kiedy ojciec Loewenbrück głosił kolej-
no misje parafialne w wielu kościołach
Marsylii. Biskup interesował się tym 
bliżej i uczestniczył w wielu elemen-
tach misji, co przypominało mu szczęś-
liwy czas, kiedy on sam oddawał się tej 
posłudze59. To doświadczenie nasunęło 
mu myśl, aby tematem orędzia wielko-
postnego w owym roku uczynić misje 
parafialne.

Nawet jeśli przy redagowaniu tego 
listu, podobnie jak przy pisaniu wie-
lu innych listów pasterskich, biskup de 
Mazenod korzystał z pomocy innych, 
to jest rzeczą oczywistą, iż ten list po-
wstał pod wpływem jego osobistego do-
świadczenia. Jest on zatem dla nas świa-
dectwem misjonarza, który głosił Sło-
wo Boże i doświadczał jego życiodajnej 
mocy. Dla wyrażenia swoich zapatry-
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wań nieustannie używa w liście tekstów 
biblijnych.

 1. WIARA W SŁOWO BOŻE

Eugeniusz wierzy w skuteczność 
świętego Słowa. „Przez wieki nie straci-
ło ono nic ze swej skuteczności. Czuje-
my, że ponieważ wyszło z ust Tego, któ-
ry sam jest życiem wiecznym, wciąż jest 
duchem i życiem”. Ponieważ jest „du-
chem i życiem” (J 6, 62), Słowo Boże 
daje życie. Jest to życiodajna moc, jaką 
Założyciel podziwia u wiernych, którzy 
to Słowo przyjmują. Parafrazuje on tu-
taj tekst, aby uwydatnić to, co uważa za 
jego ducha. Słowo Boże było jak „ogień 
gorejący, który wniósł w nie (w dusze) 
Boskie ciepło i nauczył je miłować pra-
wo Pańskie” (Ps 119 [118], w. 140). „To 
Pan sprawił, że blask Jego oblicza pro-
mieniował na Jego sługi, oni zaś na-
uczyli się chodzić Jego drogami” (Ps 
119 [118], w. 135). „Ewangelia przyda-
ła sił ich wierze” (Rz 1, 16). „Przyjęli 
mowę Pana, nakarmili się nią, odnajdu-
jąc radość i wesele serca, które powraca 
do Boga” (Jr 15, 16). Jak widać, porów-
nując te cytaty z samym tekstem Biblii, 
Eugeniusz nie waha się na swój sposób 
odczytywać świętych tekstów po to, aby 
wydobyć ukryte w nich przesłanie. W tej 
osobistej wykładni unika niebezpieczeń-
stwa fantazji dzięki temu, że jest pilnym 
czytelnikiem Biblii i został przepojony 
jej duchem. Taka już była metoda targu-
mu w Izraelu i taka była metoda stoso-
wana przez większość Ojców Kościoła.

Otrzymując wieści o misjach głoszo-
nych w jego diecezji, pozdrawia jutrzen-
kę zbawienia jak Zachariasz w Benedic-
tus: „niewymowne nawiedzenia, jakich, 
powstając na niebiosach, dokonuje Pan 
wśród swego ludu dzięki serdecznej li-
tości po to, aby mu dać poznać zbawie-
nie i odpuszczenie grzechów” (Łk l, 77- 
-78). Wciąż odnajdujemy tę samą postawę 
wiary. Słowo Boże wypełnia się dzisiaj.

Przez wiarę dostrzega on w misjona-
rzach samego Jezusa Chrystusa. Misjo-
narze łamią duchowy chleb „w imieniu 
samego Jezusa Chrystusa” (2 Kor 5, 20), 
i tak jak na Jezusie spoczął na nich Duch 
Pański, aby ich posłać głosić Ewangelię 
ubogim” (Iz 61, 1 i Łk 4, 18).

 2. UFNOŚĆ W MOC SŁOWA

Eugeniusz ufa, ponieważ Bóg dzia-
ła nawet jeszcze przed wystąpieniem ka-
znodziejów. „Oto nadejdą dni, gdy ze-
ślę głód na ziemię, nie głód chleba ani 
pragnienie wody, lecz głód słuchania 
słów Pańskich” (Am 8, 11). Komentarz 
do tego cytatu wyrasta z doświadczenia 
ojca de Mazenoda i wciąż zachowuje 
aktualność. „Często działanie łaski wy-
przedza głoszenie Ewangelii, a dotknię-
te nią serca doznają w pierwszych mo-
mentach tego cudownego przepowiada-
nia potrzeby otwarcia się [...] na przyję-
cie Bożego ziarna”.

Nawet jeśli u niektórych ludzi trzeba 
czasu, aby mogły się objawić owoce mi-
sji, jego ufność w Słowo pozostaje nie-
wzruszona, ponieważ jest przeświadczo-
ny o mocy tego Słowa, a ta ufność znów 
karmi się Pismem Świętym. „Słowo nie 
wraca bezowocne do tego, od którego 
wychodzi” (Iz 55, 11). „Żywe bowiem 
jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze 
niż wszelki miecz obosieczny, przeni-
kające aż do rozdzielenia duszy i ducha, 
stawów i szpiku, zdolne osądzić prag-
nienia i myśli serca” (Hbr 4, 12). „Jest 
ono tym jasnym przekazaniem Bożych 
przemówień, które daje zrozumienie na-
wet dzieciom” (Ps 119 [118], w. 130). 
W entuzjazmie swej ufności de Maze-
nod wzmacnia tekst psalmu, tak zresz-
tą jak i tekst świętego Jakuba, który po 
nim następuje: Słowo jest tym Boskim 
nauczaniem, które przenika, które wyci-
ska się60 głęboko w duszach i które ma 
moc je zbawić” (Jk 1, 21). Widzimy, ja-
kiej mocy może nabrać tekst poprzez 
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sposób, w jaki Eugeniusz de Mazenod 
go cytuje, a zawsze czyni to po to, aby 
wyrazić pewność, że Słowo Boże jest 
wystarczająco mocne, aby zwyciężyć 
wszelkie opory.

 3. UWIELBIENIE PANA

Chociaż długie doświadczenie w za-
kresie misji parafialnych dostarczyło Eu-
geniuszowi okazji do podziwiania dzia-
łania łaski, to jednak pozostaje takim 
samym entuzjastą jak na początku i nie 
szczędzi czasu, aby o tym pisać do wier-
nych swojej diecezji, przedstawiając 
zwłaszcza powrót grzeszników garną-
cych się do konfesjonału. Dziękuje za-
tem Bogu. „Czy sądzicie, że łaski Pana, 
które Król-Prorok pragnął opiewać na 
wieki (Ps 89 [88], w. 1), nie zasługują na 
to, aby były wysławiane z całą wspania-
łością jego natchnionego języka?” Oto 
dzieło miłosierdzia Bożego i naprawdę 
cudowna sprawa w oczach naszych (Ps 
118 [117], w. 23).

Działanie Boże jest tak potężne, iż 
pobudza ludzi do świętości. Jest to „nie-
mal nieodparty poryw popychający du-
sze ku Bogu, który każe im przebywać 
[...] różne stopnie usprawiedliwienia, 
wszystkie tajemnicze wzloty unoszące 
je ku Temu, który jest źródłem wszel-
kiej sprawiedliwości”. Grzesznicy „two-
rzą sobie wtedy nowe serce i nowego 
ducha” (Ez 18, 31). To nawrócenie jest 
zwycięstwem światła nad ciemnościami, 
a niebo tętni radością. „W niebie więk-
sza będzie radość z jednego grzesznika, 
który się nawraca, niż z dziewięćdziesię-
ciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy 
nie potrzebują nawrócenia” (Łk 15, 7). 
I dalej rozwija tę radość nieba: „Ojciec 
niebieski odzyskał utracone dzieci; Syn 
tych, za których poniósł śmierć, Duch 
Święty zaś odnowione serca, w których 
zamieszkuje; bracia zostali przywróce-
ni aniołom i świętym przebywającym 
w chwale”.

Na zakończenie listu pasterskiego bi-
skup de Mazenod wyraża radość, że do-
świadczył mocy Słowa Bożego w posłu-
dze misji parafialnych. I jest szczęśliwy,
iż Bóg dał mu „świętą rodzinę i ducho-
we potomstwo pracowników ewange-
licznych, przeznaczonych do tego same-
go posługiwania”. Posługując się wy-
rażeniem świętego Pawła, nazywa ich 
„swoją koroną i chwałą” (Flp 4, 7). Do 
oblatów należy teraz żyć tą samą wiarą 
w Słowo Boże.

 IV. SŁOWO BOŻE W ŻYCIU OBLA-
TÓW

 1. PRZYKŁAD NIEKTÓRYCH OBLATÓW

Cytowany wyżej przypadek ojca 
Berne’a jest przykładem wierności Lectio 
divina. W refleksji nad świadectwem nie-
których oblatów współczesnych Założy-
cielowi posłużę się niemal wyłącznie teks-
tami opublikowanymi przez ojca Yvona 
Beaudoina w drugiej serii „Écrits oblats”.

 a. Ojciec Tempier

Na wyklejce Nowego Testamentu 
przechowywanego w Aix-en-Provence 
ojciec Tempier wykaligrafował po ła-
cinie ten oto fragment księgi Jozuego: 
„Niech ta Księga Prawa będzie zawsze 
na twych ustach: rozważaj ją w dzień 
i w nocy, abyś ściśle spełniał wszystko, 
co w niej jest napisane, bo tylko wtedy 
powiedzie ci się i okaże się twoja roz-
tropność” (Joz 1, 8). Wiara w Słowo 
Boże dyktuje mu sposób postępowania 
jako superiorowi wyższego seminarium 
w Marsylii. Podczas gdy, zdaniem histo-
ryków, w ówczesnych seminariach du-
chownych Pismo Święte jest traktowane 
jak ubogi krewny, w Marsylii przypisuje 
mu się większe znaczenie. „Po przypo-
mnieniu, że »znajomość Pisma Święte-
go jest absolutnie konieczna i niezbęd-
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na dla osób duchownych«, regulamin 
sporządzony przez ojca Tempiera zobo-
wiązuje wszystkich alumnów do udziału 
w konferencjach, jakie odbywają się raz 
w tygodniu (art. 19) w czwartek rano. Na 
przestrzeni czterech lub pięciu lat konfe-
rencje te stanowiły dobre wprowadzenie 
do każdej z ksiąg obydwu testamentów, 
jak również egzegezę podstawowych 
fragmentów”61. Ojciec Tempier poleca 
ojcu Dassy’emu, aby nie poświęcał zbyt 
wiele miejsca archeologii „kosztem na-
uki Pisma Świętego”62.

 b. Błogosławiony Józef Gérard

Ojciec Gérard utrzymuje, że meto-
dę jego apostolstwa rozświetla przede 
wszystkim Ewangelia. Na pytania, ja-
kie sobie stawia w tej dziedzinie, „odpo-
wiedź znajduje się na wszystkich stro-
nach Ewangelii; należy je miłować, mi-
łować mimo wszystko i zawsze”63. Je-
śli w zapiskach rekolekcyjnych wyrzu-
ca sobie „częste zaniedbanie [...] Pisma 
Świętego”64, to dlatego, że jest ono dla 
niego bardzo ważne.

 c. Ojciec Casimir Aubert

Warto w całości przytoczyć jego no-
tatki z rekolekcji w 1828 roku. „Z tą 
samą starannością i z jeszcze większym 
szacunkiem będę się oddawał czytaniu 
Pisma Świętego. Podczas tej prakty-
ki zawsze będę trwał w postawie stoją-
cej i z odkrytą głową. Dopóki nie będę 
miał więcej czasu niż obecnie, w Piśmie 
Świętym będę szukał jedynie przedmio-
tu zbudowania, nie zaniedbując jednak 
nabycia w tym względzie takiego stop-
nia znajomości i wykształcenia, jaki jest 
niezbędny osobie oddającej się posłu-
dze duszpasterskiej. Nie powinienem 
jednak zadowolić się tym dość pobież-
nym poznaniem i, jak tylko czas mi po-
zwoli, powinienem się oddać poważne-
mu studium tej tak istotnej gałęzi nauki 

kościelnej. Oddam się zatem zgłębianiu 
każdej jej części szeroko i szczegółowo, 
posługując się najlepszymi komentarza-
mi, a przede wszystkim wiele się mod-
ląc. Będę tak oddawał się tej lekturze, 
jakby Bóg mówił do mnie przez świę-
tego autora i jakby to, co czytam, było 
listem, jaki Pan posyła mi z nieba, któ-
re jest moją prawdziwą ojczyzną”65. To 
ostatnie zdanie jasno wyraża to, co cała 
tradycja Kościoła rozumie przez Lectio 
divina.

 2. PO ŚMIERCI ZAŁOŻYCIELA

Ojciec Joseph Fabre (1861-1892) od-
wołuje się przede wszystkim do Konsty-
tucji i Reguł. Mówiąc o środkach docho-
wania wierności naszemu powołaniu, 
stwierdza: „Także codzienne studium 
Pisma Świętego i czytanie duchowne 
dostarczają naszej pobożności obfitego
pokarmu, zaczerpniętego z najlepszych 
źródeł”66. W sprawozdaniu na kapitule 
generalnej w sierpniu 1867 roku przy-
pomina o konieczności studium, nawet 
dla najstarszych i wszystkim stawia ta-
kie pytanie: „Jak wygląda nasze studium 
Pisma Świętego i teologii?”67 W okólni-
kach ojciec Fabre stwierdza, że Konsty-
tucje uczą nas, jak żyć w wierności, i że 
wystarczy je wprowadzać w życie.

Pod rządami ojca Fabre’a zlecono 
ojcu Alexandre’owi Audrugerowi zre-
dagowanie Dyrektorium misyjnego. Nie 
podpisał on tego dokumentu, ale jako 
wyraz aprobaty otrzymał list od kardy-
nała Hippolyte’a Guiberta, który posia-
dał doświadczenie w misjach parafial-
nych głoszonych pod kierunkiem Zało-
życiela i który z uznaniem wyrażał się 
o wierności Dyrektorium metodzie ojca 
de Mazenoda. Na temat niezbędnego 
przygotowania do misji Dyrektorium 
wyraża się w takich słowach: „Tym jed-
nak, co przede wszystkim powinniśmy 
znać, a zatem i studiować, jest Pismo 
Święte i teologia. Pismo Święte jest li-
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ber sacerdotalis w najwyższym stopniu 
– mówi święty Ambroży, nazywając je 
również substantia sacerdotii nostri. Jest 
to niewyczerpana kopalnia i potężny ar-
senał, z którego czerpali świeci Ojco-
wie i Doktorzy. Jest to księga, którą na-
leży pochłaniać: Comede volumen istud, 
et vadens loquere ad filios Israel [Zjedz 
ten zwój i idź przemawiać do Izraelitów] 
(Ez 3, 1). Accipe librum et devora illum 
[Weź książeczkę i połknij ją] (Ap l0, 9). 
Jest to księga Boża. Wszystko jest w niej 
zawarte: wykład prawdy, odparcie błę-
dów, potępienie występków, nauka do-
skonałości”. Tekst dodaje cytat z 2 Tm 
3, 1668.

W okólnikach ojca Louisa Soulliera 
(1893-1897) można wskazać dwa, w któ-
rych nieco więcej miejsca poświęca on 
Pismu Świętemu. Dnia 31 lipca l894 
roku Święta Kongregacja do spraw Bi-
skupów i Zakonników, z polecenia pa-
pieża Leona XIII, ogłosiła list na temat 
kaznodziejstwa. Ojciec Soullier nie za-
dowala się przekazaniem go do wiado-
mości oblatów, ale obszernie go komen-
tuje, głównie w oparciu o Konstytucje 
oraz Pismo Święte. Odniesienie się do 
Słowa Bożego – mówi – jest zasadni-
cze. Na przykład, gdy jest mowa o pro-
stocie przystosowanej do potrzeb ludzi, 
superior generalny stwierdza: „Czerpmy 
obficie z żywego źródła Pisma Święte-
go”. A następny paragraf rozpoczyna się 
tak: „Słowem, bądźmy misjonarzami”. 
Ojciec Soullier przypomina też przy-
kład Założyciela: „Zawsze przyświe-
cał mu tylko jeden cel: nawrócić du-
sze przez poznanie i umiłowanie Jezusa 
Chrystusa”69.

W okólniku zatytułowanym O stu-
diach Misjonarza Oblata Maryi stwier-
dza on obowiązującą od początku zasa-
dę: „Studium Pisma Świętego zajmuje 
pierwsze miejsce w naszych studiach”. 
Do rozwinięcia swojej myśli superior 
generalny dysponował dokumentem, 
który wywarł decydujący wpływ na stu-

dium Biblii w Kościele katolickim: en-
cykliką Providentissimus Deus. „Leon 
XIII ukazuje nam w niej – mówi ojciec 
Soullier – w jaki sposób Pismo Świę-
te jest równocześnie wielką mocą apo-
stolstwa oraz najskuteczniejszym na-
rzędziem osobistego uświęcenia”. Kła-
dzie on właśnie nacisk na te dwie łaski: 
studium Pisma Świętego jest niezbędne 
wszystkim oblatom zarówno ze wzglę-
du na apostolstwo, jak i na osobiste 
uświęcenie70.

Ojciec Cassien Augier (1898-1906) 
był superiorem generalnym w okresie 
bolesnym dla Zgromadzenia. We Fran-
cji był to czas prześladowania zakonni-
ków oraz ich wydalenia w 1903 roku. 
Ponieważ wielu oblatów było wówczas 
Francuzami, została w ten sposób do-
tknięta większość Zgromadzenia. Mó-
wiąc o tych bolesnych wydarzeniach, 
ojciec Augier odwołuje się do Biblii, do 
lamentacji starotestamentalnych: „ucisk 
i udręka” (Ps 116 [114-115], 3), unice-
stwienie wspólnot (Ps 132, 133), po-
zbawienie dóbr (Jl 26, 38 n.). Odwołuje 
się zwłaszcza do Męki Pańskiej: Getse-
mani (Mt 26, 38 n.) z przyjęciem woli 
Ojca (Łk 22, 42). Oblaci dźwigają krzyż 
z Chrystusem (Mt 10, 38), przeżywają 
los pierwszych chrześcijan, prześlado-
wanych Apostołów (Dz 5, 41), chrześci-
jan rozproszonych (Hbr 11, 38). Generał 
każe oblatom wsłuchać się w obietnicę 
Jezusa: „smutek wasz zamieni się w ra-
dość” (J 16, 20), „błogosławieni, którzy 
cierpią prześladowanie dla sprawiedli-
wości” (Mt 5, 10). Podtrzymywani sło-
wem Chrystusa oblaci pozostaną wierni 
do końca (Ap 2, 10). Ich wielką siłę sta-
nowi zalecona przez Chrystusa jedność 
braterska (J 17, 22)71. W ten sposób Sło-
wo Boże rozświetla wiarę i podtrzymu-
je odwagę oblatów w bolesnym okresie 
ich dziejów.

Zupełnie inaczej przedstawiają się 
sprawy u ojca Auguste’a Lavillardière’a 
(1906-1908). Na początku XX wie-
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ku kwestie egzegetyczne roztrząsano 
z pasją. W okólniku z 21 kwietnia 1907 
roku, po sprawozdaniu z kapituły gene-
ralnej z września 1906 roku, omawiając 
sytuację scholastyków, superior general-
ny cytuje kilku wpływowych autorów, 
takich jak Strauss, Baur, Harnack, Re-
nan. Promulguje dekret kapituły potę-
piający Loysy’ego i zakazujący naucza-
nia jego tez72. W tym czasie, kiedy kry-
zys modernistyczny niepokoi sumienia, 
ojciec Joseph Lemius współpracuje przy 
redagowaniu encykliki Pascendi, któ-
ra ukaże się 8 września 1907 roku. Je-
śli chodzi o studium Pisma Świętego, to 
reakcja superiora generalnego i kapituły 
polegała na podporządkowaniu się dy-
rektywom Ojca Świętego.

W okólnikach biskupa Augusti-
na Dontenville’a (1908-1931) i ojca 
Théodore’a Labourégo (l932-1944) nie 
ma żadnej szczególnej wzmianki doty-
czącej studium Biblii. Tu i ówdzie jakiś 
cytat ilustruje myśl superiora general-
nego. Zwróćmy tylko uwagę na przy-
toczenia Ewangelii zawarte w okólniku 
na Boże Narodzenie 1915 roku, który 
zapowiada obchody setnej rocznicy ist-
nienia Zgromadzenia. To ostatnie było 
na początku jak ziarno gorczycy, któ-
re się rozrosło. Tym, co spowodowa-
ło jego rozwój, była gorliwość oblatów 
wobec ubogich. W ten sposób Instytut 
stał się jakby potężnym drzewem ros-
nącym nad brzegiem rzeki (Ps 1, 3). Po-
stawę oblatów wyrażają niektóre słowa 
Jezusa: „Żal mi tego tłumu” (Mk 8, 2); 
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy 
obciążeni jesteście” (Mt 11, 28); „Gło-
sić Ewangelię ubogim” (Łk 4, 18). To 
jest misja, którą Jezus powierzył swoim 
uczniom: „Jak Ojciec Mnie posłał…” (J 
20, 21)73.

Nad ożywieniem studiów dużo pra-
cował ojciec Léo Deschâtelets (1947- 
-1972). W raporcie na kapitułę z 1953 
roku wzywa on do „powrotu do ducho-
wych źródeł, które powinny nas napoić 

i pobudzić: Pismo Święte, Reguła świę-
ta, duchowa nauka wszystkich świętych, 
nauczanie Kościoła świętego”74. Przed-
stawiając postanowienia kapituły, mówi, 
żeby „wykładowcy w scholastykacie 
specjalizowali się w dziedzinie, której 
nauczają, zdobywając, jeśli to możliwe, 
stopnie akademickie w tym zakresie... 
zwłaszcza w Piśmie Świętym [...], odby-
wając staż w Ziemi Świętej”75. Jak syg-
nalizuje ojciec Daniel Albers w raporcie 
na kapitułę z 1959 roku, większość pro-
wincji odpowiedziała na ten apel: „Jeśli 
chodzi o przygotowanie akademickie, 
to jest ono dobre i nadal szybko się do-
skonali dzięki wysiłkom podejmowa-
nym prawie wszędzie w tych ostatnich 
latach”76.

Na kapitule w 1959 roku ojciec De-
schâtelets nalega: „dostrzegamy jeszcze 
u nas pewien zarysowujący się nurt: po-
głębione studium Pisma Świętego, Bi-
blii postrzeganej jako pokarm dla ży-
cia duchowego [...]. Stwierdzamy głód 
Pisma Świętego, pragnienie owej żywej 
wody, które dawniej nie występowały 
tak wyraźnie. W ten sposób dla współ-
czesnego pokolenia oblatów, być może 
bardziej niż dawniej spragnionych po-
wrotu do najautentyczniejszych, najbar-
dziej ożywczych źródeł życia duchowe-
go, umieszczony w Regule z 1818 roku 
artykuł 255 odzyskuje cały ukryty w nim 
dynamizm”77.

Ojciec Deschâtelets podejmuje znów 
ten temat w sprawozdaniu na kapitułę 
z 1966 roku. Pragnie podkreślić punkt, 
do którego powracał wielokrotnie: „[...] 
punkt dotyczący aktualnego nurtu te-
ologii biblijnej. Jako oblatom i misjo-
narzom to podjęcie kontaktu z Pismem 
Świętym nie może być nam obce. Musi-
my być specjalistami od Słowa Bożego. 
Obowiązek ten tym bardziej winien nam 
leżeć na sercu, iż jest wyrazem myśli pa-
pieży oraz Kościoła soborowego”78.

W tym nurcie odnowy biblijnej Kon-
stytucje i Reguły zredagowane przez ka-
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pitułę w 1966 roku zawierają paragraf 
zatytułowany Spojrzenie wiary w świetle 
Słowa Bożego. Artykuły 54-58 wyraźnie 
traktują o roli Słowa Bożego w naszym 
apostolstwie.

Wystąpienia ojca Fernanda Jetté-
go (1974-1986) stanowią bardzo spójne 
przesłanie zmierzające do umocnienia 
oblatów w wierności powołaniu. Już w 
pierwszym liście cytuje on artykuł 137 
Konstytucji z 1966 roku: „Miłość do 
Ewangelii, która jest miłością do Jezusa 
Chrystusa i którą należy usiłować prze-
żywać w sposób absolutny [...] wśród 
ludzi, zwłaszcza najuboższych, oraz we 
wspólnocie apostolskiej, to znaczy, tak 
jak Dwunastu, którzy porzucili wszyst-
ko, aby być z Jezusem i iść głosić Ewan-
gelię (Mk 3, 14)”79.

Tak więc ojciec Jetté cytuje Pismo 
Święte, zwłaszcza Nowy Testament, 
w perspektywie powołania oblackiego. 
A w jeszcze większym stopniu u podło-
ża jego pism leży przykład i nauczanie 
Jezusa Chrystusa oraz mentalność Apo-
stołów ukazana w Ewangelii. Oto kilka 
przykładów.

– Miłość do Jezusa Chrystusa
Ojciec de Mazenod „spotkał Chry-

stusa we własnym życiu i doświadczal-
nie poznał cenę Krwi Chrystusowej”80. 
Po przypomnieniu łaski Wielkiego Piąt-
ku z 1807 roku ojciec Jetté dodaje: „Do-
minuje tutaj osobiste doświadczenie ta-
jemnicy Odkupienia, osobiste spotkanie 
z Chrystusem Zbawicielem”81. Aby żyć 
z Chrystusem, oblaci angażują się przez 
śluby. Szczególnie „ślub posłuszeństwa 
czerpie natchnienie [...] z postawy Chry-
stusa, który dobrowolnie aż do śmierci 
na krzyżu poddał się woli Ojca (J 4, 34; 
5, 30; Flp 2, 8; Hbr 10, 7) i nauczył się 
posłuszeństwa przez to, co wycierpiał 
(Hbr 5, 8) [...]. W oczach ludzi ten ślub 
w szczególny sposób świadczy o zba-
wieniu świata przez ofiarę krzyża [...]”82. 
Parę stron wcześniej ojciec Jetté mógł 
napisać: „Autentyczny jest dla mnie ob-

lat, który naprawdę wszystko porzucił, 
aby iść za Jezusem Chrystusem”83.

– Miłować świat
„Bóg tak umiłował ten świat, że 

Syna swego Jednorodzonego dał nie po 
to, żeby świat potępić, ale by go zbawić. 
Oblat będzie pamiętał, że to ta sama mi-
łość uświęca go i posyła”84. Stąd to ty-
powe, natchnione refleksją nad powo-
łaniem oblackim w świetle Ewangelii, 
zdanie: „Ewangelia to miłość do czło-
wieka aż po oddanie za niego życia, ale 
to także miłość Boga, Stwórcy i Ojca 
wszystkich ludzi”85.

– Posłani do ubogich
„Być w stanie usłyszeć dzisiaj woła-

nie ubogich [...]. Wołanie o życie bardziej 
ludzkie i mniej przytłaczające, wołanie 
o przezwyciężanie siebie i o miłość, wo-
łanie o zbawienie i o pełnię życia w Je-
zusie Chrystusie. »Ja przyszedłem po to, 
aby [owce] miały życie i miały je w ob-
fitości«, mówi Jezus (J 10, 10)”86.

– Na wzór Dwunastu
Wierność otrzymanej łasce. Dla 

nas łaską, którą należy ożywić, jest ła-
ska przekazana przez Założyciela. „Ta-
kiej rady udzielił Paweł Tymoteuszowi: 
ożywić dar, jaki Bóg w nim złożył przez 
włożenie rąk Apostoła (2 Tm l, 6)”87.

Wierność posłannictwu. „Święty Pa-
weł powie, że wszystkim, czego się wy-
maga od sługi Chrystusa, od szafarza 
tajemnic Bożych, jest »aby każdy był 
wierny« (1Kor 4, 2)”88.

Odwaga apostolska. Cytując przy-
kład pewnego misjonarza gotowego od-
dać życie, ojciec Jetté pisze: „przy czy-
taniu tych linii przychodziły mi na myśl 
słowa świętego Pawła: »nie otrzymali-
ście ducha niewoli, by się znowu pogrą-
żyć w bojaźni... (Rz 8, 15)«89. Mieć od-
wagę mówić o Jezusie Chrystusie: »Nie 
możemy nie mówić tego, cośmy widzie-
li i słyszeli«, stwierdzili Piotr i Jan przed 
Sanhedrynem (Dz 4, 20)”90.

Sługa. Dla zilustrowania tego tema-
tu ojciec Jetté przypomina teksty wie-



587 PISMO ŚWIĘTE

lokrotnie cytowane przez Założyciela. 
„Nie traćmy z oczu tego pięknego po-
wiedzenia świętego Pawła: Nos autem 
servos vestros per Jesum. W ten sposób 
można udźwignąć wszelkie przykrości 
i cierpienia”. „Kimkolwiek byśmy byli, 
pozostajemy sługami nieużytecznymi 
w domu Ojca rodziny”91.

To tylko kilka przykładów ukazują-
cych bogactwo refleksji nad życiem ob-
lackim w świetle Ewangelii oraz przy-
kładu Apostołów. Można z nich zebrać 
obfite żniwo w całokształcie tekstów
ojca Jetté’go cytowanych powyżej.

Kapituła z 1980 roku sytuuje Słowo 
Boże pośród zasobów duchowych, zasi-
lających życie oblata92.

W swoim komentarzu ojciec Jetté 
uwydatnia podwójny owoc Słowa Bo-
żego: „To Słowo jest równocześnie »po-
karmem dla ich życia wewnętrznego« 
oraz pokarmem »dla ich apostolstwa«. 
Kładzie on nacisk na sprawę podstawo-
wą: „Oblat pragnie »głębiej poznać Zba-
wiciela, którego miłuje«. Nie bez zna-
czenia jest ten afektywny, bardziej oso-
bowy aspekt […]. Ukazuje on dobrze, że 
pierwszą troską oblata jest głębsze prze-
niknięcie Słowa Bożego jako Zbawicie-
la. Uczy się on czytać Pismo Święte ser-
cem, »sercem uważnym« [....]”93.

 ZAKOŃCZENIE

Od czasów Założyciela dokonał się 
znaczny rozwój nauk biblijnych. Dziś 
przyjmujemy Słowo Boże, korzystając 
jak najpełniej z osiągnięć na polu badań 
biblijnych. Nasz święty Założyciel wraz 
z pierwszymi oblatami pozostaje dla nas 
wzorem wiary i przywiązania do prze-
słania, jakie kieruje do nas Pan. Zawsze 
możemy uznać za swoje postanowienie 
ojca Casimira Auberta: „Będę tak odda-
wał się tej lekturze, jakby Bóg mówił do 
mnie przez świętego autora i jakby to, co 
czytam, było listem, jaki Pan posyła mi 

z nieba, które jest moją prawdziwą oj-
czyzną”.

RENÉ MOTTE
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Celem tego artykułu jest studium nad 
takim ślubem posłuszeństwa, jak go ro-
zumiał Założyciel, jak go rozwijały ka-
pituły generalne i superiorzy generalni 
i jak go określają Konstytucje i Reguły 
z 1982 roku. Autor absolutnie nie ma za-
miaru opracowywać teologii czy ducho-
wości tego ślubu ani nie zamierza prze-
prowadzać studium nad cnotą posłu-
szeństwa.

 I. MYŚL ZAŁOŻYCIELA

W świetle pism Założyciela z lat 
1809-1857 widzimy, że jego myśl na 
temat ślubu posłuszeństwa jest inspiro-
wana doktryną powszechnie przyjmo-
waną w jego czasach. Opiera się ona na 
nauczaniu takich świętych jak Tomasz 
z Akwinu, Bonawentura, Teresa z Avi-
la lub czcigodny Caraffa, a zwłaszcza na 
doktrynie ślepego posłuszeństwa święte-
go Ignacego z Loyoli. Takie rozumienie 
pozostawało trwałe i prawie niewzru-
szone do końca jego życia.

 I. NATURA POSŁUSZEŃSTWA

W Konstytucjach i Regułach z 1818 
roku Założyciel nie proponuje żadnej de-
finicji posłuszeństwa. Podaje jednak po-
wody, dla których ślub ten powinien być 

uważany za „główny i najistotniejszy 
z wszystkich”1. Przyjmuje za swoją myśl 
świętego Tomasza z Akwinu, dla którego 
ślub posłuszeństwa jest tym, przez który 
„ofiaruje się Bogu więcej niż przez inne
śluby”: „zawiera on w sobie wszystkie 
inne” i „im bardziej jakaś rzecz zbliża 
nas do celu, dla którego została ustano-
wiona, tym jest doskonalsza”2.

Niemniej jednak, omawiając zakres 
posłuszeństwa, Założyciel wskazuje krót-
ko na istotne elementy tego ślubu: a) wy-
maga on podporządkowania „woli, a na-
wet rozumu”; b) przełożony jest tym, 
„który ma moc rozkazywania w imię 
Pana” i c) „słuchając, spełnia się pew-
niej wolę Bożą, niż czyniąc cokolwiek 
innego z własnego wyboru”3.

Posłuszeństwo zawsze miało donio-
słe znaczenie w zakonnym i kapłańskim 
życiu Założyciela. Według niego posłu-
szeństwo jest „fundamentem wszelkiej 
budowli zakonnej”4, a oblaci winni być 
„synami posłuszeństwa”5. Jego uznanie 
dla tej cnoty jest już widoczne w chwi-
li wstąpienia do seminarium Święte-
go Sulpicjusza. Oto jedno z jego posta-
nowień rekolekcyjnych z października 
1808 roku: „Absolutny posłuch zarzą-
dzeniom przełożonych, doskonałe pod-
porządkowanie się nawet najmniejszym 
ich życzeniom, jakkolwiek wydawały-
by się dziecinnymi, jakkolwiek mogły-

POSŁUSZEŃSTWO

SPIS TREŚCI: I. Myśl Założyciela: 1. Natura posłuszeństwa; 2 Cechy posłuszeństwa: 
a. Posłuszeństwo niezwłoczne; b. Posłuszeństwo pokorne; c. Posłuszeństwo po-
wszechne; 3. Motywy posłuszeństwa: a. Naśladowanie Chrystusa; b. Apostolat; 
c. Jedność Zgromadzenia; d. Pokój i szczęście podwładnych; e. Zasługa naszych dzia-
łań; 4. Pojęcie posłuszeństwa u Założyciela: a. Ślepe posłuszeństwo Ignacego z Loyoli; 
b. Charakter i szlachectwo Założyciela; II. Posłuszeństwo w Zgromadzeniu od 1861 
do 1965 roku: 1. Kapituły generalne; 2. Okólniki; III. Od Soboru Watykańskiego 
II do naszych czasów: 1. Kapituła z 1966 roku i okólnik ojca Deschâtelets’go; 
2. Kapituła z 1980 roku; 3. Główne idee posłuszeństwa: a. Środki wspólne; b. Środki 
własne. Zakończenie.
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by być trudne dla człowieka, który do 
26 roku żył w całkowitej niezależności. 
[...] Skrupulatne zachowanie reguły, na-
wet gdybym miał w oczach wielu moich 
współbraci wydawać się drobiazgowy”6. 
I dodaje: „Nic przeciw Bogu – to bez-
względnie konieczna dewiza każdego 
chrześcijanina”7.

Dla niego posłuszeństwo jest pew-
nym środkiem służącym do ustawicz-
nego wypełniania woli Bożej i zapew-
nienia sobie zbawienia. „O święte po-
słuszeństwo!, drogo pewna, która pro-
wadzisz do nieba, obym mógł nigdy nie 
zboczyć ze szlaku, jaki mi wytyczasz, 
obym mógł zawsze być uległy twoim 
najmniejszym radom. Tak, mój drogi 
Bracie, poza tą ścieżką nie ma dla nas 
zbawienia”8.

Było więc rzeczą normalną, że stając 
się Założycielem Zgromadzenia, wyma-
gał od wszystkich członków całkowite-
go posłuszeństwa. Kiedy dowiaduje się, 
że ojciec Jacques Santoni mówi o swoim 
braku porozumienia z Założycielem, pi-
sze do ojca Pierre’a Auberta, że życie za-
konne jest tam, „gdzie powinno się znać 
tylko posłuszeństwo”9.

 2. CECHY POSŁUSZEŃSTWA

Interesujące jest, że te same cechy 
wymienione w pierwszej redakcji Kon-
stytucji z 1818 roku powracają w drugim 
okólniku z 2 lutego 1857 roku10. W tych 
dwóch dokumentach Założyciel wyma-
ga, aby posłuszeństwo było niezwłocz-
ne, pokorne i powszechne. Takie same 
cechy będą występowały we wszystkich 
wydaniach Reguły aż do Soboru Waty-
kańskiego II.

 a. Posłuszeństwo niezwłoczne

Założyciel wydaje się wymagać pew-
nego rodzaju natychmiastowości w wy-
pełnianiu decyzji przełożonych. Do ojca 
Bermonda w roku 1842 pisze: „Potrze-

ba ludzi [...] absolutnego posłuszeństwa, 
którzy by działali niezwłocznie i chętnie 
wbrew własnym pomysłom”11. Oczeku-
je tego, żeby po podjęciu decyzji przez 
przełożonego podwładni zrezygnowali 
ze swych opinii i obiekcji, a całkowicie 
i zaraz przeszli do jej wykonania. Powin-
ni zaprzestać zastanawiania się do tego 
stopnia, że nawet jeśli decyzja wydaje 
się nierozsądna, powinna być wykona-
na. Do ojca Vincenta Mille’a pisze: „W 
imię Boga nie roztrząsaj nigdy, gdy cho-
dzi o posłuszeństwo. Zawsze najlepiej 
będzie zrobić to, co jest przepisane”12. 
Cała dyskusja i wszelkie roztrząsanie 
powinny zniknąć, „gdy nie ma już nic 
do dyskutowania i kiedy wyraziłem się 
w sposób jak najbardziej formalny”13.

W liście do ojca Casimira Auberta, 
w roku 1836 Założyciel powołuje się 
na alegorię, aby ukazać znaczenie nie-
zwłocznego posłuszeństwa: „Tym, cze-
go wymagam w tych bolesnych i kło-
potliwych okolicznościach jest to, aby 
kapitan dowodził w czasie burzy, aby 
cała załoga była posłuszna w milczeniu 
[...]”14. Tego niezwłocznego posłuszeń-
stwa domaga się ze względu na naglącą 
potrzebę wypełnienia dzieła, które Bóg 
mu powierzył.

 b. Posłuszeństwo pokorne

Dla Założyciela pokora w dziedzi-
nie posłuszeństwa przejawia się przede 
wszystkim w całkowitym zobojętnieniu 
na swoje upodobania i osobiste opinie, 
aby z całkowitym poddaniem przyjąć 
decyzję przełożonego. Taka obojętność 
zakonnika przy decyzjach podejmowa-
nych przez przełożonych wymaga głębo-
kiej pokory. W roku 1831 Założyciel pi-
sze do ojca Hippolyte’a Courtèsa: „Istot-
ne jest to, że zrywa się z posłuszeństwem 
i z absolutną obojętnością w stosunku do 
takiego czy innego zajęcia, w stosunku 
do takiego czy innego przełożonego; bez 
tego niczego nie osiągnięto”15.
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Założyciel wymaga pokory, która 
prowadzi zakonnika do unikania wszel-
kiego narzekania, wszelkiej krytyki, 
wszelkiej skargi na podjętą przez prze-
łożonego decyzję. Jest to pokora, która 
wymaga całkowitego wyrzeczenia się 
wszelkich upodobań i wszelkich we-
wnętrznych preferencji, jakie mogły-
by powstać. W roku 1831 pisze do ojca 
Mille’a: „W ten sposób, jeśli wyrzek-
niesz się całkowicie siebie, swoich upo-
dobań i samego roztrząsania, jakie mógł-
by Ci podsunąć umysł, dojdziesz do wy-
wiązywania się [...] z delikatnego urzę-
du, który został Ci zlecony”16.

W następstwie decyzji Założyciela, 
której nie mógł wypełnić, ojciec San-
toni, prowincjał misji w Kanadzie, zło-
żył Założycielowi rezygnację. Rozumie 
się, że ten jej nie przyjął, odpowiada-
jąc mu w następujących słowach: „Pro-
szę przeczytać święte Reguły na temat 
posłuszeństwa; (...) nie ma tam sprawy 
zrozumienia, (...) to rzekome zrozumie-
nie jest niedopuszczalne względem żad-
nego przełożonego; (...) brakuje Ojcu 
czegoś niezbędnego – łaski stanu. (...) 
Aby to zakończyć: w zakonie nie cho-
dzi o zrozumienie, znane jest tylko po-
słuszeństwo. (...) Nakazuję więc Ojcu na 
mocy świętego posłuszeństwa kontynu-
ować służbę Zgromadzeniu w charakte-
rze prowincjała”17.

Podporządkowanie woli, a nawet ro-
zumu, których wymaga Założyciel, za-
kłada u zakonników głęboką pokorę, po-
nieważ dotyczy wyrzeczenia się tego, co 
jest najbardziej osobiste i cenne w sercu 
człowieka.

 c. Posłuszeństwo powszechne

Według myśli Założyciela przeło-
żony może wymagać od podwładnego, 
czy to na mocy ślubu czy cnoty, każde-
go działania, które nie jest oczywiście 
grzeszne. W pewnym liście czytamy na-
stępujące słowa: „W naszym Instytu-

cie niedozwolone jest tylko to, co obra-
ża Boga. Wszystko inne podlega posłu-
szeństwu. [...] Zaangażowaliście się we 
wszystko, czego może wymagać posłu-
szeństwo, i wszystko, co nie jest grze-
chem, jest nim objęte. [..] Wszystko już 
powiedziano podwładnym, gdy otrzy-
mali obediencję [...]”18.

Oczywiście, Założyciel wymaga ta-
kiego posłuszeństwa tylko wówczas, 
gdy jego decyzja jest ostateczna, to zna-
czy „gdy [podwładni] otrzymali obe-
diencję”. A zatem posłuszeństwo nie 
ogranicza się do artykułów Konstytu-
cji i Reguł, lecz odnosi się do każdego 
działania, które nie jest grzechem. Dla 
Założyciela „ta zasada jest niepodwa-
żalna ”19.

Na podstawie takiego pojęcia posłu-
szeństwa Założyciel przyznaje przełożo-
nym władzę prawie nieograniczoną. Do 
ojca Henry’ego Tempiera, który ma prze-
prowadzić wizytację kanoniczną misji 
w Kanadzie, pisze: „Proszę postępować 
autorytatywnie, nie oszczędzać nikogo, 
gdy będzie chodziło o przywrócenie re-
gularności, posłuszeństwa [...]”20. Do 
ojca Mille’a pisze jeszcze: „Przełożony 
nie może zobowiązywać się do żadne-
go warunku”. Ten aspekt posłuszeństwa 
może dziś wydawać się przesadny. Lecz 
jeśli Założyciel, tak jak wszyscy zało-
życiele zakonów, wymagał całkowitej 
dyspozycyjności od wszystkich człon-
ków, to dlatego, aby wypełniła się misja 
Chrystusa powierzona Zgromadzeniu za 
pośrednictwem Kościoła.

 3. MOTYWY POSŁUSZEŃSTWA

Z jakich powodów Założyciel tak 
nalegał na konieczność posłuszeństwa? 
Można by ich podać wiele. Wystarczy 
jednak zwrócić uwagę na następujące: 
naśladowanie Chrystusa, apostolat, jed-
ność Zgromadzenia, pokój i szczęście 
zakonników oraz zasługa z dokonanych 
działań.
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 a. Naśladowanie Chrystusa

Całe życie Założyciela było skoncen-
trowane na naśladowaniu Zbawiciela. 
Już jako diakon w seminarium Świętego 
Sulpicjusza w konferencji duchowej pi-
sze: „Czy dlatego, że nie naśladowałem 
swego wzoru w niewinności, zostanie mi 
odmówione naśladowanie Go w poświę-
ceniu się dla chwały Jego Ojca i dla zba-
wienia ludzi?”21 Można powiedzieć, że 
był owładnięty przez Chrystusa i że je-
dynym jego pragnieniem było upodob-
nić się do Niego. Nic przeto dziwnego, 
że pierwszy artykuł Konstytucji i Reguł 
z 1818 roku podkreśla ten aspekt: „Ce-
lem Instytutu Misjonarzy Prowansji jest 
przede wszystkim stworzenie związku 
kapłanów, [...] którzy usiłują naślado-
wać cnoty i przykład naszego Zbawicie-
la Jezusa Chrystusa”22. W zapiskach re-
kolekcyjnych z 1831 roku pisze jeszcze: 
„Wszystko streszcza się w tym: niech 
usiłują naśladować cnoty i przykład na-
szego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Te 
słowa należy wyryć w swym sercu, wy-
pisać wszędzie, aby je mieć bez przerwy 
przed oczyma”23. Zachęcając do naślado-
wania Chrystusa, Założyciel zachęca nas 
do świętości. „Pracując rzetelnie, aby 
stać się świętymi” – mówi nam w Regule 
z 1818 roku24.

 b. Apostolat

Posłuszeństwo jest dla Założycie-
la narzędziem w służbie apostolskiemu 
planowi. Ślub nie ma przede wszystkim 
ani jedynie służyć stworzeniu wspólno-
ty. Nastawiony jest przede wszystkim na 
zadanie, które należy wypełnić. Wyni-
ka to z listu napisanego do ojca Casimi-
ra Auberta: „W tych bolesnych i kłopot-
liwych okolicznościach wymagam, aby 
kapitan dowodził w czasie burzy, aby 
cała załoga była posłuszna w milczeniu 
i aby mi oszczędzono skarg, które są nie 
w porę w naglących przypadkach, kiedy 

każdy powinien wypełniać swój obowią-
zek, jak może, na posterunku, który zo-
stał mu wyznaczony”25. Posłuszeństwo 
ma za cel tylko wierność całej wspólno-
ty wezwaniu Ducha Świętego do wypeł-
nienia misji.

 c. Jedność Zgromadzenia

Podobnie jak bywało w dawnych za-
konach monastycznych, Założyciel wi-
dzi w posłuszeństwie środek służący 
wprowadzeniu między członkami jed-
ności, dzięki której wszyscy są sobie na-
wzajem sługami. Jedną z fundamental-
nych wartości posłuszeństwa jest stwo-
rzenie braterskiej koinonia, gdzie każdy 
stara się kochać Boga i bliźniego. Kon-
stytucje i Reguły z 1818 roku wspomi-
nają, że „posłuszeństwo jest więzią jed-
ności w każdym dobrze zorganizowanym 
społeczeństwie”26. W liście do ojca Jea-
na Baptiste’a Honorata Założyciel wią-
że posłuszeństwo ze słowami z Dziejów 
Apostolskich „jedno serce i jedna dusza”: 
„[...] mając tylko jedno serce i jedną du-
szę, działając w tym samym duchu przy 
regularnej zależności, która ukazuje Was 
oczom wszystkich ludzi jako żyjących 
według dyscypliny swej reguły, w posłu-
szeństwie i miłości, oddanych wszelkim 
dziełom gorliwości zgodnie z tym posłu-
szeństwem [...]”27. Pisząc do wspólnoty 
na Cejlonie (Sri Lanka), mówi: „Bądźcie 
między sobą zjednoczeni, żyjąc w dosko-
nałym posłuszeństwie temu, który repre-
zentuje mnie albo, lepiej mówiąc, który 
wśród Was zastępuje Boga”28.

 d. Pokój i szczęście podwładnych

Przez posłuszeństwo oblaci będą mog-
li ponadto doświadczać głębokiego we-
wnętrznego pokoju i szczęścia. Założy-
ciel pisze do ojca Mille’a: „[...] jedy-
nie święte posłuszeństwo nadaje war-
tość wszelkim waszym działaniom”29. 
Ten temat pojawia się przede wszystkim 
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w jego listach, w których daje wska-
zówki oblatom, mającym tendencję do 
skrupułów. Do ojca Jacquesa-Antoine’a 
Jourdana, nękanego skrupułami, pi-
sze: „Niech pokój naszego Pana Jezusa 
Chrystusa będzie z Ojcem. Coś takiego! 
Czemuż nie miałby Ojciec posiadać tego 
drogocennego pokoju? [...] Ach! Gdyby 
tak było, mój drogi Przyjacielu, było-
by to tylko z Ojca winy. [...] Nasz Pan 
pragnie, aby Jego dzieci dały się prowa-
dzić drogą autorytetu i posłuszeństwa; 
w ten właśnie sposób okazuje On swo-
ją najświętszą wolę: qui vos audit, me 
audit”30. A do ojca Mille’a pisze: „[...] 
być zadowolonym ze wszystkiego i żyć 
naprawdę szczęśliwie pod słodkimi rzą-
dami posłuszeństwa [...]”31.

Ten pokój, o którym mówi Założy-
ciel, ma źródło w fakcie, że posłuszeń-
stwo daje zakonnikowi pewność pozna-
nia i wiernego wypełnienia woli Bożej. 
Jest dla niego jedynym środkiem pozna-
nia tej woli, a przez to zbawienia duszy.

 e. Zasługa naszych działań

W notatkach z rekolekcji z 1814 roku 
Założyciel pisze: „Nie powinienem za-
pominać, że w czasie choroby najwięcej 
bólu sprawiało mi to, że znajdowałem się 
w sytuacji, w której działałem tylko we-
dług swej woli, tak że nie wiedziałem, 
czy moje uczynki, które nie miały za-
sługi posłuszeństwa, były miłe Bogu”32. 
Do tej samej myśli powraca w liście do 
ojca Mille’a: „[...] jedynie posłuszeństwo 
może nadać wartość wszystkim waszym 
dziełom”33.

 4. POJĘCIE POSŁUSZEŃSTWA 
U ZAŁOŻYCIELA

 a. Ślepe posłuszeństwo Ignacego z Loyoli

To prawda, że Założyciel zaczerp-
nął wiele artykułów do Reguły z 1818 
roku od świętego Alfonsa Liguoriego. 

Dziwne, że wymienia go tylko dwa razy, 
podczas gdy Ignacego Loyolę wspomi-
na pięć razy. Jak słusznie mówi ojciec 
Yvon Beaudoin, wydaje się, że Założy-
ciel zaczerpnął od świętego Alfonsa lite-
rę Reguły, ale od świętego Ignacego za-
czerpnął „dużo więcej ducha, duchowo-
ści niż litery”34. Ojciec Beaudoin dodaje 
jeszcze: „Inspiracja ignacjańska jawi się 
w artykułach o posłuszeństwie [...]”35. 
Co więcej, w listach Założyciel „propo-
nuje ciągle jezuitów jako przykład”36.

Jest zatem istotne rozważenie posłu-
szeństwa ignacjańskiego, jeśli chce się 
zrozumieć posłuszeństwo, jakiego żądał 
Założyciel od pierwszych oblatów.

Posłuszeństwo, jakiego domaga się 
święty Ignacy od swoich uczniów, jest 
znane jako „posłuszeństwo ślepe”, któ-
re wykłada w znanym liście do ojców 
i braci w Portugalii w roku 1553. Ten 
List o posłuszeństwie wywarł znaczny 
wpływ na życie zakonne w ciągu czte-
rech ostatnich stuleci. Większość czyn-
nych zgromadzeń zakonnych przyjęła 
ignacjańską koncepcję posłuszeństwa.

To pojęcie ślepego posłuszeństwa 
zawiera następujące punkty37:

1. Posłuszeństwo jest wychwalane 
jako podstawa wszystkich innych cnót, 
a tylko wiara może motywować pod-
danie, które wyraża całkowite zaufanie 
Panu. List odsyła nas do tekstu świętego 
Pawła: „Uniżył samego siebie, stawszy 
się posłusznym aż do śmierci” (Flp 2, 8), 
który umieszcza posłuszeństwo w cen-
trum chrześcijańskiego misterium, oraz 
do tekstu Ewangelii według świętego 
Łukasza: „Kto was słucha, mnie słucha” 
(Łk 10, 16). Do tego właśnie tekstu od-
wołuje się Założyciel w cytowanym wy-
żej liście do ojca Jourdana38. Tylko wia-
ra może dyktować postawę zakonnika 
w tej dziedzinie.

2. List świętego Ignacego uwydat-
nia następnie wyrzeczenie konieczne 
do poddania swej woli woli przełożo-
nego. Posłuszeństwo jest „darem woli, 
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która wyrzeka się siebie pod wpływem 
światła wiary, aby pewniej spełniać wolę 
Bożą”39. Bez tego wyrzeczenia się włas-
nej woli posłuszeństwo jest iluzoryczne.

3. Święty Ignacy naucza, że posłu-
szeństwo nie osiąga doskonałości, jeśli 
nie pociąga za sobą u zakonnika ofia-
ry ze swego osądu przez uzgodnienie 
go z osądem przełożonego. Nie chodzi 
tylko o przezwyciężenie własnej woli, 
ale też o przekonanie samego siebie, że 
otrzymane rozporządzenie jest dobre, 
nawet jeśli według osobistego osądu jest 
przeciwnie. Tylko skok w wiarę może 
taką ofiarę uczynić możliwą i zdjąć
z niej całe wrażenie absurdu. Tu właśnie 
dotykamy głównego punktu Listu. Świę-
ty Ignacy siedem razy w nim „przypo-
mina, że zakonnik powinien stać się śle-
py na zalety i braki przełożonego”. Sie-
dem razy też ukazuje „tę ślepotę jako 
tylko drugą stronę albo konsekwencję 
wizji, którą jedynie wiara może uczynić 
olśniewającą”40. Święty Ignacy naucza, 
że na skutek współzależności naszych 
władz psychologicznie możliwe jest 
dla rozumu przyjęcie decyzji, która nie 
jest dla niego oczywista. „Z jednej stro-
ny do rozumu należy pociągnięcie woli 
do wykonania aktu, jaki jej przedstawia. 
Z drugiej strony wola wpływa na inte-
lekt, kierując jego uwagę na motywy, 
które mogą zmodyfikować jego osąd”41. 
Ten właśnie brak zgodności czyni posłu-
szeństwo nieznośnym i bezskutecznym. 
Posłuszeństwo osądu jest konieczne, po-
nieważ tylko ono czyni je miłym Bogu.

W zarządzaniu Zgromadzeniem Za-
łożyciel inspirował się oczywiście tym 
ignacjańskim pojęciem ślepego posłu-
szeństwa. W jego pismach odnajdujemy 
wszystkie elementy przedstawione przez 
świętego Ignacego, jak na przykład 
w następujących sformułowaniach: „[...] 
trzeba by było jeszcze, aby wola pod-
porządkowała się wewnętrznie”42; „[...] 
powinna podporządkować wolę, a nawet 
rozum”43. Pod koniec życia, w okólni-

ku z 2 lutego 1857 roku, pisze: „Prze-
de wszystkim będą ściśle przestrzegali 
posłuszeństwa [...] tak, żeby można było 
o nich powiedzieć, że w ogóle nie mają 
własnej woli, lecz całkowicie złożyli ją 
w ręce tych, którzy nimi rządzą [...]”44. 
W tym samym dokumencie przyjmuje 
za swoje słynne słowa świętego Ignace-
go: „W ich rękach należy być jak mięk-
ki wosk, który przybiera taką formę, 
jaką się chce. Należy uważać się za mar-
twe ciało, które z siebie nie ma żadnego 
ruchu”45. Bezpośrednio po tym następu-
je cytat ze świętego Franciszka Ksawe-
rego: „Trzeba poddać swoją wolę i osąd 
swoim przełożonym [...]”46.

4. Co wobec tego powiedzieć o obo-
wiązku koniecznej refleksji w celu od-
krycia woli Bożej przed podjęciem de-
cyzji? Według świętego Ignacego posłu-
szeństwo nie zwalnia z obowiązku re-
fleksji. Przełożony nie jest nieomylny,
a jego roztropność może być niedosko-
nała. Święty Ignacy uznaje sięgające do 
najstarszej tradycji monastycznej prawo 
robienia „przedstawienia”47. Przełożo-
ny powinien szukać oświecenia, a zatem 
uciekać się do refleksji swych zakonni-
ków. Z drugiej strony, zakonnik ma obo-
wiązek pomagać przełożonemu w wypeł-
nianiu jego zadania, ofiarując mu swoje
zdanie i rady, zachowując jednocześnie 
wewnętrzną dyspozycyjność, która po-
zostawia władzy ostatnie słowo.

Święty Ignacy posuwa tę konsultację 
jeszcze dalej, zezwalając swym zakon-
nikom na przedstawianie przełożonemu 
swojego zdania i opinii nawet po decyzji 
tego ostatniego; „Gdyby po decyzji prze-
łożonego rozmawiający z nim był prze-
konany, że coś innego byłoby lepsze, lub 
sądził, że ma uzasadnione powody, na-
wet bez tego wewnętrznego przekona-
nia, po trzech lub czterech godzinach 
mógłby przedstawić przełożonemu, że 
taka a taka rzecz byłaby dobra, zacho-
wując ciągle w swoim mówieniu i sło-
wach formę, która nie zdradza żadne-
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go niezadowolenia, żadnego braku zgo-
dy, nie wracając do decyzji poprzedniej. 
A nawet gdyby przełożony podtrzymy-
wał swą decyzję raz czy drugi, miesiąc 
później lub po upływie dłuższego czasu 
można na nowo przedstawić swoje zda-
nie. [...] Doświadczenie bowiem odsła-
nia z czasem wiele spraw i zdarza się na-
wet, że nabierają one innego wydźwięku 
dla tego samego człowieka”48.

Pomimo pozornej surowości Zało-
życiela w wymaganiach posłuszeństwa, 
pozostaje on otwarty na sugestie swych 
uczniów i wzywa do ich przedstawia-
nia. W Regule z 1818 roku pisze: „Bę-
dzie jednak można przedstawiać powo-
dy odmowy, jakie mogłyby zachodzić, 
ale uczyni się to z wielką skromnoś-
cią i poddaniem, ustosunkowując się, 
po przedstawieniu swych motywów, do 
woli przełożonego jak do decyzji sa-
mego Boga”49. Przy okazji wyniesienia 
Brunona Guiguesa do godności bisku-
piej Założyciel otrzymał wiele zarzutów 
przeciw tej nominacji. Odpowiada wów-
czas ojcu Jeanowi-Fleuryemu Beau-
drandowi: „Życzono sobie, aby do tego 
nie doszło. Bardzo dobrze. Do tego mo-
mentu nie było to jeszcze godne naga-
ny. Napisano w celu niedopuszczenia do 
tego, aby ta promocja się odbyła, przed-
stawiając powody, jakie po temu mia-
no. To jeszcze dobrze. Wolno mieć takie 
zdanie. Lecz [...] skoro sprawa stała się 
faktem dokonanym, nie potrafić w tym
uczestniczyć, podnosić okrzyki buntu, 
pozwalać sobie na posunięcie się aż do 
[...] podtrzymywania sądów, które naru-
szały i szacunek, i posłuszeństwo winne 
przełożonym [...], było szaleństwem”50.

Wydaje się, że Założyciel nie to-
leruje refleksji czynionych po podję-
tej przez przełożonego decyzji. Do ojca 
Mille’a pisze: „W imię Boga, nie zasta-
nawiaj się nigdy, gdy idzie o posłuszeń-
stwo. Zawsze będzie najlepiej robić po 
prostu to, co jest przepisane”51. Do ojca 
Eugène’a Guiguesa, który uważa jedną 

z jego decyzji za niemożliwą do wyko-
nania, Założyciel pisze: „Ojciec zastana-
wia się bez końca, podczas gdy nie ma 
już miejsca na dyskusję i kiedy ja wyra-
ziłem się w sposób najbardziej formalny. 
Powinien Ojciec jednak wiedzieć, że ta-
kie postępowanie nigdy nie jest dopusz-
czalne [...]”52.

Powodem, dla którego Założyciel 
nie wydaje się przyjmować przedsta-
wianych mu uwag po podjęciu decy-
zji, jest to, że prawie zawsze przybiera-
ją one formę krytyki, oskarżeń i szem-
rania: „[...] reklamacje. Jestem zdecydo-
wany ich nie słuchać”53. „Nie znoszę też 
tego zwyczaju skarżenia się bez powo-
du na mnóstwo rzeczy, jakby każdy pod-
władny był u nas powołany do rządzenia 
Zgromadzeniem”54. Przede wszystkim 
do szemrzących kieruje najbardziej ostre 
słowa: „Przeklęci są szemrzący, [...] są 
to prawdziwi poplecznicy piekła [...]”55.

Według myśli Założyciela po decy-
zji raz podjętej przez przełożonego, za-
konnik powinien przejść do działania, 
ponieważ posłuszeństwo jest przede 
wszystkim funkcjonalne i istotnie apo-
stolskie. Posłuszeństwo jest konieczne 
do najdoskonalszej realizacji zadania 
apostolskiego. Ma na celu tylko wier-
ność wspólnoty wobec wezwania Duch 
Świętego i jawi się jako narzędzie misji.

 b. Charakter i szlachectwo Założyciela

Jeszcze dwa inne czynniki prawdo-
podobnie formowały myśl Założyciela 
dotyczącą posłuszeństwa. W dokumen-
cie pisanym dla księdza Duclauxa przy 
wstąpieniu do seminarium Świętego Sul-
picjusza Eugeniusz mówi o sobie, że ma 
charakter żywy i porywczy. Dodaje przy 
tym: „Pragnienia, które w sobie wzbu-
dzam, są zawsze bardzo płomienne, cier-
pię przy najmniejszej zwłoce, a opóźnie-
nia są dla mnie nie do zniesienia”56. Obu-
rza się do głębi na przeszkody pojawia-
jące się przy wypełnianiu jego decyzji: 
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„[...] nic by mnie nie kosztowało, aby 
przezwyciężyć najtrudniejsze”57. Cała 
jego osoba buntuje się przeciw samemu 
pozorowi sprzeciwu, a jeśli sprzeciw się 
utrzymuje, pozostaje bardziej przekona-
ny, że stawia się opór jego woli tylko dla 
większego dobra. Można dodać, że jest 
skłonny do surowości, zdecydowanie ni-
gdy nie pozwalając sobie na najmniej-
sze rozluźnienie, ale też stanowczo nie 
mogąc go ścierpieć u innych. „Nie mogę 
ścierpieć żadnego rodzaju modyfikacji
czegokolwiek, co jest obowiązkiem”58. 
Hart jego charakteru bez wątpienia moc-
no wpłynął na pojęcie i praktykę posłu-
szeństwa w ciągu całego życia.

Eugeniusz był ponadto arystokra-
tą. W dzieciństwie otoczony służącymi, 
w czasie wygnania ocierał się o arysto-
krację włoską i niewątpliwie przyswoił 
sobie pewne postawy wspólne osobom 
z tej klasy społecznej. Podczas wygna-
nia otrzymał formację religijną od bra-
ci Zinellich, dwóch jezuitów, którzy 
prawdopodobnie wprowadzili go w na-
ukę świętego Ignacego. Wszystkie te do-
świadczenia wpłynęły na uformowanie 
z Eugeniusza przywódcy, którego Bóg 
przygotowywał do posługi w winnicy 
Pańskiej.

Pojęcie ślepego posłuszeństwa było 
do tego stopnia powszechne we wspól-
notach zakonnych w czasach Założy-
ciela, że o konsultacji i refleksji czę-
sto zapominano w praktyce posłuszeń-
stwa. Ta sytuacja przeważała przez czte-
ry wieki poprzedzające Sobór Watykań-
ski II. W odnowie, która go poprzedziła, 
a przede wszystkim w tej, która po nim 
nastąpiła, ślepe posłuszeństwo świętego 
Ignacego nie miało dobrej prasy w lite-
raturze zakonnej. Jak to słusznie ujmu-
je M. Dortel-Claudot w odniesieniu do 
wspólnot żeńskich w wyczerpującym 
studium o posłuszeństwie: „[...] przeło-
żona miejscowa przed Soborem sprawo-
wała nad siostrami władzę zbyt uciążli-
wą, tłumiąc ich osobowość i ogranicza-

jąc ich inicjatywę”59. Ta sama uwaga 
dotyczy wspólnot męskich, zwłaszcza 
przed drugą wojną światową z lat 1939-
1944. To posłuszeństwo przyczyniło się 
jednak do świętości wielkiej liczby za-
konników i do rozszerzenia Królestwa 
Bożego w całym świecie.

 II. POSŁUSZEŃSTWO W ZGROMA-
DZENIU OD 1861 DO 1965 ROKU

Po śmierci Założyciela w roku 1861 
kapituły i superiorowie generalni w okól-
nikach wypracowali i opatrzyli komenta-
rzem pojęcie posłuszeństwa oblackiego 
oraz usiłowali przystosować je do wciąż 
zmieniających się warunków społecz-
nych.

W Zgromadzeniu do dzisiaj odbyły 
się trzydzieści dwie kapituły generalne, 
a superiorowie generalni napisali prze-
szło trzysta okólników. Dokumenty te 
stanowią niewyczerpalne źródło świat-
ła dla wszystkich aspektów życia obla-
ckiego.

 I. KAPITUŁY GENERALNE

Przed Soborem Watykańskim II czte-
ry kapituły z lat 1850, 1867, 1908 i 1926 
poddały Regułę rewizji. Po Vaticanum II 
dwie inne kapituły musiały ją przereda-
gowywać. Kapituła z roku 1966 zreda-
gowała nowy tekst Konstytucji i Reguł, 
aby uzgodnić je z dyrektywami soboro-
wymi. Kapituła z 1980 roku wypraco-
wała i zatwierdziła tekst ostateczny.

Większość z trzydziestu dwóch kapi-
tuł, które odbyły się między 1818 a 1992 
rokiem, podejmowała problem posłu-
szeństwa. Określały one przede wszyst-
kim zasięg ślubu. Kapituła z roku 1850 
włączyła do Konstytucji i Reguł zda-
nie: „u nas składa się ślub posłuszeń-
stwa”; Konstytucje i Reguły z roku 1826 
nie wspominają wyraźnie o składaniu 
tego ślubu. Kapituła ta określiła też ta-
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kie kwestie jak konieczne pozwolenie na 
słuchanie spowiedzi i na drukowanie ja-
kiegoś dzieła oraz wiele aspektów urzę-
du przełożonego miejscowego, a w koń-
cu inne aspekty ślubu60.

Kapituła z 1898 roku zadeklarowała, 
że u nas ślub posłuszeństwa jest absolut-
ny, to znaczy, że nie może być ograni-
czony żadnym warunkiem czy zastrze-
żeniem; w konsekwencji superior gene-
ralny może wyznaczyć każdego zakon-
nika do posługi tam, gdzie tego wymaga 
dobro Zgromadzenia61.

Kapituły z lat 1908 i 1926 musiały 
jednak uzgodnić Konstytucje i Regu-
ły z nowymi postanowieniami Stolicy 
Świętej. W roku 1901 Kongregacja do 
spraw Zakonów w dokumencie pod tytu-
łem Normae, opublikowała listę zmian, 
jakie wszystkie zgromadzenia zakonne 
miały wprowadzić do swych konstytu-
cji. Aby odpowiedzieć na te normy, ka-
pituła z 1908 roku wprowadziła defini-
cję ślubu posłuszeństwa, używając ter-
minów zaczerpniętych z tego dokumen-
tu. Pierwotna Reguła bowiem nie zawie-
rała definicji ślubu; było więc trudno
znaleźć różnicę między ślubem a cnotą 
posłuszeństwa62.

Dawna Reguła ponadto nie określa-
ła zakresu ślubu, to znaczy „kiedy jeste-
śmy zobowiązani na mocy ślubu, a kie-
dy tylko na mocy cnoty?”63 Wprowa-
dzono zatem dwa artykuły, zaczerpnięte 
dosłownie z tych norm64. „Na mocy ślu-
bu profes jest obowiązany do posłuszeń-
stwa tylko wtedy, gdy prawowity przeło-
żony wyraźnie rozkazuje »w imię nasze-
go Pana« lub »w imię posłuszeństwa«. 
Przełożonego rozkazującego w zwy-
kły sposób jest obowiązany słuchać tyl-
ko na mocy cnoty” (K i R z 1908 roku, 
art. 236). „Przełożeni będą rozkazywać 
w imię posłuszeństwa rzadko, przezor-
nie, roztropnie i tylko z ważnego powo-
du, i to wtedy, gdy ważne dobro wspólne 
lub osobiste będzie się wydawało tego 
wymagać. Ponadto poleca się, aby taki 

formalny rozkaz dawali na piśmie albo 
przynajmniej wobec dwóch świadków” 
(K i R z 1908 roku, art. 237). W koń-
cu, aby odpowiedzieć na nowe zarządze-
nia, kapituła z 1908 roku sprecyzowała 
moc wiążącą Reguły i posłuszeństwo 
przełożonym65.

W roku 1917 ukazał się kodeks pra-
wa kanonicznego, który pierwszy raz 
w historii Kościoła zawierał całe jego 
prawodawstwo. W następstwie tego fak-
tu Kongregacja do spraw Zakonów, de-
kretem z 26 czerwca 1918 roku, zobo-
wiązała wszystkie zgromadzenia za-
konne do przeprowadzenia rewizji swo-
ich konstytucji w celu uzgodnienia ich 
z nowym kodeksem. Co więcej, 26 paź-
dziernika 1921 roku ta sama Kongrega-
cja oświadczyła, że w tej pracy należy 
zmieniać tylko konstytucje niezgodne 
z kodeksem oraz że, jak dalece to moż-
liwe, „należy posługiwać się formułami 
z samego kodeksu”66. Takie było zadanie 
kapituły z 1926 roku. Ponieważ kapituła 
z 1908 roku już zrewidowała Konstytu-
cje i Reguły stosownie do norm z 1901 
roku, kapituła z roku 1926 „poza kilko-
ma poprawkami formy, [...] zmieniła ar-
tykuły dotyczące zakresu ślubu posłu-
szeństwa, posłuszeństwa papieżowi i bi-
skupom, posłuszeństwa Regułom, po-
słuszeństwa przełożonym, zastępcom 
przełożonych, przedstawiania do świę-
ceń, pozwolenia spowiadania, posłu-
szeństwa prefektowi zakrystii i zezwole-
nia na publikacje”67.

Nie podejmuję się oceny tych wszyst-
kich zmian, ale byłoby rzeczą pożytecz-
ną podkreślić następujące punkty:

a. W tym, co dotyczy zakresu ślu-
bu, kapituła z roku 1926 dodaje do teks-
tu określenie „wyraźnie”, żeby zazna-
czyć, że aby w grę wchodził ślub, musi 
chodzić „o prawdziwy rozkaz dotyczący 
konkretnego przypadku, a nie życia za-
konnego w ogólności”68.

b. Kapituła postanawia, że należy 
być posłusznym papieżowi „nawet na 
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mocy posłuszeństwa”, jako najwyższe-
mu przełożonemu Zgromadzenia. Do-
daje też artykuł o posłuszeństwie bi-
skupom nie na mocy ślubu, lecz z cnoty 
posłuszeństwa69.

c. Ta sama kapituła oświadcza tak-
że, że wszyscy członkowie Zgromadze-
nia, podwładni i przełożeni, powinni żyć 
według wymagań Konstytucji i dążyć do 
doskonałości własnego stanu. Aby osiąg-
nąć te cele, oblaci powinni złożyć swoją 
wolę w ręce przełożonych oraz pokornie 
poddać się wszystkim swoim braciom, 
którzy piastują nad nimi władzę70.

 2. OKÓLNIKI

Większość okólników została na-
pisana z okazji kapituł generalnych, 
czy to jako raporty o stanie Zgroma-
dzenia w momencie odbywania się ka-
pituły, czy to jako komentarze podję-
tych przez nią decyzji. Niemożliwe 
jest oczywiście przeprowadzenie tu-
taj pogłębionego studium nad zawartą 
w tych okólnikach nauką o posłuszeń-
stwie. Wystarczy przypomnieć tyl-
ko niektóre z nich, aby podkreślić ich 
wpływ na praktykę ślubu posłuszeń-
stwa w Zgromadzeniu.

a. W okólniku napisanym dziesięć 
lat po śmierci Założyciela z okazji pub-
likacji akt kapituły z 1867 roku, jego na-
stępca, ojciec Joseph Fabre przypomi-
na, że posłuszeństwo powinno być „nie-
zwłoczne, pokorne, powszechne, nie 
tylko efektywne, ale i afektywne; oto 
cechy, jakie powinno mieć posłuszeń-
stwo prawdziwego zakonnika: czy na-
sze posiada te cechy?”71 Zauważa on, 
że w owym czasie posłuszeństwo stwa-
rzało „wielkie trudności”72 i przypomina 
nauczanie Założyciela o posłuszeństwie 
afektywnym, takim, które poddaje nie 
tylko wolę, lecz także osąd prawowitym 
przełożonym.

Okólnik ten ma za zadanie przypo-
mnieć oblatom piękno i świętość ich po-
wołania oraz obowiązek, który na nich 
ciąży: aby na nie wielkodusznie odpo-
wiedzieć.

b. W następnym roku adresuje on 
inny okólnik do superiorów miejscowych 
i do dyrektorów rezydencji73. Ojciec Fa-
bre wyjaśnia w nim misję przełożonego 
miejscowego oraz obowiązki związane 
z tą funkcją. Jest to list podobny charak-
terem do listów Założyciela, ponieważ 
pochodzi z serca i wydaje się bardziej 
wylewem jego ojcowskiej duszy i ser-
ca niż wyrazem jego władzy superiora. 
Po powiedzeniu przełożonym, że powin-
ni „utrzymywać ducha rodzinnego”74, 
szerzyć „umiłowanie naszego świętego 
powołania”75, „zajmować się ciążącym 
na nich obowiązkiem utrzymywania w 
domu ducha miłości pomiędzy człon-
kami, którzy go stanowią”76, ojciec Fa-
bre przypomina, że „wszyscy stanowi-
my jedną rodzinę; samo posłuszeństwo 
wyznacza nam wspólnotę, której mamy 
stanowić cząstkę. Niewątpliwie naszym 
obowiązkiem jest poświęcać się dla do-
bra tego domu i utrzymywać z naszy-
mi braćmi, którzy w nim mieszkają ra-
zem z nami, stosunki stałej i zwyczajnej 
miłości”77. Obawia się, „aby duch nie-
zależności, niepodporządkowania się, 
który panuje w świecie, nie przeniknął 
zbytnio nawet do wspólnot”78. Dlatego 
właśnie prosi przełożonych: „Przykład! 
Przykład! moi umiłowani ojcowie, [...] 
pamiętajmy o nieodpartej skuteczności 
tego środka działania wewnątrz naszych 
wspólnot”79. Przełożony – zaleca sta-
nowczo – „musi dać się lubić w swoim 
domu oraz zdobyć w nim zaufanie pod-
władnych, [...] jest on przełożonym dla 
dobra swoich braci”80.

Na temat obowiązków przełożone-
go ojciec Fabre daje następujące za-
lecenia: „Niech wpływa na przestrze-
ganie Reguły, to jego obowiązek, ale 
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niech potrafi uczynić to jarzmo tak słod-
kim, jak to możliwe. Niech jego działa-
nie będzie działaniem ojca, a nie roz-
kazującego pana. Niech okazuje praw-
dziwe zainteresowanie wszystkim swo-
im zakonnikom, niech zawsze przyj-
muje ich z dobrocią, niech współczuje 
im w bólach i cierpieniach, niech jego 
słowa nie pochodzą tylko z umysłu, ale 
niech się czuje, że pochodzą z oddane-
go serca”81. W końcu wymaga od prze-
łożonego miejscowego „pozostawienia 
każdemu, zgodnie z Regułą, swobody 
działania koniecznej do czynienia do-
bra w świętej posłudze, a także do wy-
pełnienia zadań, które mogą być powie-
rzone w domu lub poza nim. [...] Nie 
wypada, aby bezpośrednio interwenio-
wał we wszystko i osobiście mieszał się 
do wszystkiego. Niech pozostanie na 
swym miejscu”82.

List ten zasługuje na przeczytanie 
i przemyślenie przez wszystkich ob-
latów pełniących funkcję przełożone-
go miejscowego. Ojciec Fabre pragnie 
utemperować rygory posłuszeństwa, 
zalecając przełożonym cnoty łagodno-
ści, dobroci i miłości w wypełnianiu 
swej funkcji. List ten jest przepełnio-
ny zdrowym rozsądkiem, delikatnością 
i ewangeliczną miłością. Te same rady 
zostały powtórzone w innym okólni-
ku, też skierowanym do przełożonych 
miejscowych83.

c. W raporcie na kapitule z 1887 
roku ojciec Fabre zauważa, że posłu-
szeństwo w Zgromadzeniu upada. „Jako 
zakonnicy musimy przede wszystkim 
cenić posłuszeństwo. Otóż zrozumie-
nie, umiłowanie i praktyka tej podsta-
wowej cnoty obniża się, i to bardzo. Ni-
gdy nie traci się z widoku swych praw-
dziwych lub domniemanych praw. [...] 
Władza jest uważana za surową; jest 
ganiona i nie uznawana”84. Generał do-
daje, że nie chodzi „tylko o tendencję, 
lecz o okrutną rzeczywistość”85. Ten 

brak posłuszeństwa przypisuje „wielo-
ści dzieł zewnętrznych”, które stały się 
„jedną z wielkich przeszkód w zacho-
waniu Reguły”86. Aby zaradzić tej sytu-
acji, przypomina: „W Zgromadzeniu nie 
może, nie powinno być żadnego osobi-
stego dzieła. Wszystkie dzieła powin-
ny być wykonywane zgodnie z Regu-
łą, to znaczy zgodnie z posłuszeństwem 
[...]”87. Trzeba zatem, aby wszyscy obla-
ci poddawali „swe działania pod kontro-
lę posłuszeństwa”88.

d. List ojca Louisa Soulliera z 26 
marca 1894 roku89 jest utrzymany w zu-
pełnie innym tonie. Przedstawia militar-
ną koncepcję zakonnego posłuszeństwa, 
nacechowaną dystansem i chłodem mię-
dzy przełożonymi i podwładnymi. „W 
armii dyscyplina ma takie znaczenie, jak 
sama armia. Dyscyplina u nas od strony 
przełożonego to rządzenie sprawiedliwe 
i dobre, sprawowane w imię niezmien-
nej i prawomocnej reguły, [...] a od stro-
ny poddanego to wielkoduszne i synow-
skie posłuszeństwo [...], które czyni mi-
sję [przełożonych] łatwą przez prakty-
kowanie głębokiego i delikatnego sza-
cunku. [...] Dyscyplina jest duchem cia-
ła, umiłowaniem sztandaru, mężną wier-
nością każdemu poleceniu, nawet gdyby 
miała prowadzić do wielkich niebezpie-
czeństw, wielkich cierpień, a nawet do 
śmierci”90.

W tym samym liście ojciec Soullier 
utrzymuje, że zakonnik powinien być 
posłuszny Regule, ale zawsze zgodnie 
z interpretacją przełożonego. „Podwład-
ni składają ślub posłuszeństwa przeło-
żonym stosującym Regułę, a nie Regule 
niezależnie od woli przełożonego. Żywa 
władza stoi ponad martwą literą”91. Co 
więcej – precyzuje – kandydat do ży-
cia zakonnego nie może stawiać warun-
ku sine qua non, że będzie miał prawo 
do wysłania go na misje zagraniczne. 
„Ślub posłuszeństwa – podkreśla – jest 
składany bez zastrzeżeń, [...] nie ma 
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wyjątku”92. Dodaje jednak, że „ci, któ-
rzy są prawdziwie powołani przez Boga, 
mogą być pewni, że będą posłani na mi-
sje”, ponieważ „upodobaniom nigdy nie 
będzie się stanowczo sprzeciwiać, bo ni-
gdy nie można ich całkowicie oddzielić 
od uzdolnień”93.

e. W okólnikach z 19 marca 1899 i z 
2 lipca 1905 roku94 ojciec Cassien Augier 
ubolewa nad stanem niesubordynacji, 
który istnieje w Zgromadzeniu: „Znie-
cierpliwienie wszelkim brzemieniem, 
[...] życie całkowicie emocjami i nerwo-
wą aktywnością, przesiąknięte sprawa-
mi zwyczajnymi i ludzkimi (sprawiają, 
że) dom zmierza do przekształcenia się 
w zwyczajną gospodę, w spotkania w go-
dzinach posiłku i wypoczynku”95.

f. W okólniku z 19 marca 1927 roku96 
biskup Augustin Dontenwill promulguje 
decyzje kapituły generalnej z roku 1926. 
Ważną część tego dokumentu poświęca 
ślubowi posłuszeństwa. Powtarza po-
wszechnie w tym czasie przyjętą na-
ukę świętego Ignacego. Po przypomnie-
niu, że „ślub posłuszeństwa jest w wy-
bitnym znaczeniu ślubem zakonnym”97, 
dodaje, że święte Reguły „rozróżniają 
trzy stopnie posłuszeństwa: posłuszeń-
stwo efektywne, posłuszeństwo afek-
tywne i posłuszeństwo osądu98. „Posłu-
szeństwo efektywne polega na posłu-
szeństwie zewnętrznym; czyni się to, co 
jest nakazane, a unika się tego, co jest 
zabronione”99; „posłuszeństwo afektyw-
ne idzie dalej: jest to wola, która się ugi-
na, to duch, który towarzyszy zewnętrz-
nemu aktowi”100. Biskup następnie sze-
roko omawia posłuszeństwo osądu. Za-
chodzi ono wtenczas, gdy podwładny 
kieruje swoją wolę na ujrzenie „Boga 
w przełożonym, gdy otrzymujecie Jego 
rozkaz i gdy otrzymujecie go jako taki. 
Otóż to właśnie stanowi przedmiot po-
słuszeństwa osądu”101. Bez tego przy-
miotu posłuszeństwo będzie niedo-

skonałe, będzie „pozbawione wznio-
słości, zasługi, wszelkiego charakte-
ru nadprzyrodzonego”102. Zgodnie z tą 
doktryną „posłuszeństwo osądu zawsze 
będzie nie tylko możliwe, ale i koniecz-
ne, jeśli chcemy być posłuszni w sposób 
nadprzyrodzony”103.

g. Wreszcie ojciec Léo Deschâte-
lets definiuje w okólniku z 15 sierpnia
1951 roku104, czym jest posłuszeństwo 
oblackie. „Jest tylko jeden rodzaj po-
słuszeństwa oblackiego – pisze – a mia-
nowicie taki, który nie pozostawia żad-
nej możliwości życia według własnej 
woli, słowem – afektywne i efektyw-
ne posłuszeństwo woli Bożej ukaza-
nej przez wolę przełożonych. Jest się 
oblatem tylko za tę cenę”105. Takie po-
słuszeństwo jest konieczne, aby lepiej 
wypełnić dzieło powierzone nam przez 
Kościół. W Kościele można czynić do-
bro „tylko pod warunkiem trzymania 
w rękach woli wszystkich podwładnych, 
aby ich skierować do wypełnienia zadań 
najtrudniejszych”106.

W liście z 8 grudnia 1953 roku107 oj-
ciec Deschâtelets przedstawia decyzje 
kapituły z 1953 roku. W numerze 9 tego 
dokumentu kapituła porusza problem 
posłuszeństwa: „Ponieważ posłuszeń-
stwo zakonne jest źle rozumiane, a oso-
bista niezależność rozpowszechniona, 
żąda się od kapituły generalnej zara-
dzenia temu”. Na to żądanie ta ostatnia 
odpowiada: „Niech podwładni ze swej 
strony, przypominając sobie prawdziwy 
motyw i absolutną konieczność posłu-
szeństwa, podporządkują się pokornie 
wszystkim prawowitym zarządzeniom 
swych przełożonych i usiłują wejść do-
głębnie w ich ducha”108.

Konkludując, zauważmy, że zarówno 
wszystkie decyzje kapituł generalnych 
dotyczące posłuszeństwa, jak i wszyst-
kie okólniki superiorów generalnych po-
ruszające ten problem, były motywowa-
ne rozpowszechnionymi nadużyciami 
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wśród członków Zgromadzenia. Jedy-
nym dokumentem, który omawia ten te-
mat, wypracowując pozytywne naucza-
nie, jest okólnik ojca Fabre’a z 5 mar-
ca 1872 roku. Dlaczego właśnie ślub ten 
nie stanowił przedmiotu pogłębionego 
studium od czasów Założyciela. Teksty 
przypominają jedynie tradycyjną naukę 
świętego Ignacego o ślepym posłuszeń-
stwie, łagodząc ją tylko upomnieniami 
skierowanymi do przełożonych, zachę-
cając ich, aby byli miłymi, rozsądnymi 
i zatroskanymi o wspólne dobro powie-
rzonej im wspólnoty.

Co więcej, wszystkie te dokumen-
ty nalegają na obowiązek posłuszeń-
stwa wobec decyzji przełożonych we 
wszystkim, co nie jest grzechem. Wła-
dza przełożonych wydaje się nieograni-
czona, chociaż powinna być sprawowa-
na zgodnie z Konstytucjami i Reguła-
mi. Określenie posłuszeństwa podwład-
nych jako „powszechnego” zakłada, że 
przełożeni są nieomylni w swoich de-
cyzjach i zawsze wyrażają wolę Bożą. 
Wspomina się jednak, choć bardzo 
rzadko, że przełożeni ze swej strony 
powinni szukać woli Bożej i podejmo-
wać odpowiednie środki, aby ją odkryć. 
Wprawdzie wszyscy przełożeni mają 
swe rady, które mają ich w tym stara-
niu wspomagać, ale ani w dokumentach 
kapitulnych, ani w okólnikach nie znaj-
dujemy żadnej wzmianki o obowiązku 
konsultacji ze wspólnotą czy zaintere-
sowaną osobą. Nie znaczy to, że ślepe 
posłuszeństwo jest błędne; rzeczywi-
ście, przyczyniło się ono do uświęce-
nia wielu zakonników. Musi być jed-
nak uzupełnione koniecznym rozezna-
niem przy podejmowaniu decyzji przez 
przełożonego. Do tej pory dokumenty 
ustanawiające władzę nalegały na po-
słuszeństwo, które miało iść w ślad za 
decyzjami przełożonych. Przez cały ten 
okres władza była głosem Boga i tylko 
trochę było miejsca na aktywny wkład 
podwładnego109.

 III. OD SOBORU WATYKAŃSKIE-
GO II DO NASZYCH CZASÓW

Wraz z Soborem Watykańskim II 
i odkryciem potrzeby rozeznawania, któ-
re powinno poprzedzać decyzje władz za-
konnych, pojęcie posłuszeństwa odzysku-
je równowagę. Sobór przypomina naj-
pierw zakonnikowi, że powinien uczy-
nić ze swojej woli całkowity dar dla Boga 
i że powinien się podporządkować z sza-
cunkiem i pokorą przełożonym, zgodnie 
z Konstytucjami i Regułami, w duchu 
wiary i umiłowania woli Bożej110. Następ-
nie dodaje: „[...] Niech [przełożeni] wdra-
żają podwładnych do tego, ażeby w peł-
nieniu obowiązków i w podejmowaniu 
zadań współpracowali przez posłuszeń-
stwo aktywne i z poczuciem odpowie-
dzialności. Niech więc przełożeni chętnie 
słuchają zdania członków i pobudzają ich 
do wspólnego wysiłku dla dobra instytu-
tu i Kościoła, jednak bez ujmy dla swojej 
władzy decydowania i nakazywania tego, 
co należy uczynić”111. Ta orientacja w kie-
runku posłuszeństwa zawierającego dia-
log z podwładnymi zaalarmowała wielu 
ojców soborowych. Ponad 450 z nich do-
magało się, aby to pojęcie zostało wykre-
ślone z dokumentu ze względu na ducha 
demokratycznego, który mógłby zostać 
wprowadzony do wspólnot.

Sobór Watykański II zobowiązał 
wszystkie zgromadzenia zakonne do od-
nowy według ducha i zasad, jakie przy-
jął i, aby osiągnąć ten cel, do odbycia 
w miarę potrzeby trzech kapituł general-
nych w celu przedstawienia ostateczne-
go tekstu przed rokiem 1980.

 1. KAPITUŁA Z ROKU 1966 I OKÓLNIK OJCA 
DESCHÂTELETS’GO

Zgromadzenie oblatów było jednym 
z pierwszych w Kościele, które odpo-
wiedziało na to życzenie Soboru Waty-
kańskiego II. Zaledwie półtora miesią-
ca po jego zakończeniu oblaci rozpoczę-
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li w styczniu 1966 roku kapitułę, której 
celem była odnowa Zgromadzenia. Ka-
pituła ta całkowicie przepracowała Kon-
stytucje i Reguły, których dział o posłu-
szeństwie, „przedstawia najbardziej wy-
pracowaną część odnowionej wizji na-
szych ślubów”112.

W roku 1968 ojciec Deschâtelets na-
pisał okólnik zatytułowany „Duch odno-
wy w Zgromadzeniu”113, w którym wyli-
cza i rozwija wszystkie elementy odno-
wy zawarte w decyzjach kapituły z 1966 
roku. Oto główne tezy tego okólnika:

a. „Kościół [...] deleguje część swo-
jej władzy wspólnocie – przełożonym 
i członkom – aby ułatwić jej zadanie 
głoszenia Ewangelii. Nie może być ina-
czej.

b. We wspólnocie [...] zasadą i nie-
widzialną więzią koordynującą wszyst-
kie wole [...] jest Duch Chrystusa [...].

c. Ta wewnętrzna jedność [...] po-
winna wyrażać się na zewnątrz; potrzeb-
ny jest jej znak. Potrzebny jest jej ani-
mator. [...] Tym kierownikiem, tym zna-
kiem jedności w Chrystusie jest przeło-
żony [...].

d. Przełożony [...] zachęca ich [pod-
władnych] do działania razem z nim. 
Daleki od narzucania decyzji z góry, po-
budza swój zespół do przygotowania ich 
wraz z nim, a po podjęciu swych decy-
zji, podtrzymuje w ich wypełnianiu. [...] 
Pozostawia im pole do inicjatywy i oso-
bistego działania [...].

e. Odniesienie głowy do członków 
stanowi sprawowanie władzy i na od-
wrót: odniesienie członków do głowy 
buduje podstawy posłuszeństwa.

f. Przełożony nie jest ponad, a tym 
bardziej poza wspólnotą, [...] wszyscy 
poszukują woli Bożej i wspomagają się 

wzajemnie w jej wypełnianiu pod na-
tchnieniem Ducha Świętego. [...] Duch 
miłości ułatwia ich współpracę i pod-
danie się decyzjom, które, choć podję-
te w szczerym i otwartym dialogu, mog-
łyby stać w opozycji do ich osobistego 
odczucia”114.

Ojciec Deschâtelets kończy tę część 
okólnika, stawiając następujące pytanie: 
„Czy nie powinniśmy na nowo przemy-
śleć posługi, jaką w jedności i miłości 
ma zapewnić [posłuszeństwo]?”115

 2. KAPITUŁA Z 1980 ROKU

Kapituła z roku 1980 zakończyła gi-
gantyczne dzieło odnowy naszych Kon-
stytucji i Reguł. Tekst został zatwierdzo-
ny przez Kongregację do spraw Zakon-
ników dekretem z 3 lipca 1982 roku. Za-
gadnienie posłuszeństwa jest omówione 
w konstytucjach od 24 do 28 oraz w re-
gułach 18 i 19. Te Konstytucje i Regu-
ły określają posłuszeństwo oblackie 
w świetle zasad Vaticanum II i zawierają 
wiele zasad z kapituły z 1966 roku. Dla-
tego komentarz do Konstytucji z 1966 
roku, Dans une volonté de renouveau 
(W woli odnowy), wraz z napisaną przez 
ojca Fernanda Jettégo ostateczną wersją, 
O.M.I., Homme apostolique (OMI, Mąż 
apostolski)116 stanowią dwa najlepsze 
komentarze do zagadnienia oblackiego 
posłuszeństwa we współczesnym świe-
cie.

W nowych Konstytucjach duch jest 
ten sam, lecz z nowym akcentem poło-
żonym na zaangażowanie każdego, na 
odpowiedzialność, na jego „wolność 
umocnioną przez posłuszeństwo”117. Zo-
stała przywrócona równowaga, a zasady 
odnowy Vaticanum II w pełni wcielone 
w życie Zgromadzenia. Posłuszeństwo 
obejmuje nie tylko obowiązek zakonni-
ka bycia posłusznym względem wszyst-
kich decyzji przełożonych. Wymaga tak-
że, aby każda decyzja była przygotowa-
na przez rozeznanie bądź to wspólno-
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ty, bądź przełożonego z zainteresowa-
nym, aby wspólnie odkryć wolę Bożą. 
Bez pomniejszania władzy przełożone-
go, obowiązek posłuszeństwa jest teraz 
zrównoważony przez obowiązek przeło-
żonego poszukiwania tej woli w konte-
kście rozeznania i dialogu, przy zacho-
waniu jego prawa do decyzji.

Konstytucje z roku 1982 zachowują 
nietkniętego ducha posłuszeństwa, ale 
z nowym naleganiem na zaangażowanie 
każdego, na jego odpowiedzialność, na 
„wolność umocnioną przez posłuszeń-
stwo”. Część traktująca o ślubie zawiera 
pięć konstytucji i dwie reguły. Kapituła 
z roku 1986 dodała do konstytucji 26 pa-
ragraf, który zobowiązuje zakonników 
do uzyskania od swego wyższego prze-
łożonego pozwolenia na wszelkie publi-
kacje o charakterze religijnym. Ten do-
datek został zasugerowany przez Kon-
gregację do spraw Zakonników w celu 
uzgodnienia Konstytucji i Reguł z no-
wym kodeksem krawa kanonicznego z 
1983 roku118.

Od czasu założenia Zgromadzenie 
zebrało spuściznę ważnych punktów od-
niesienia, które należało uzupełnić no-
wym wkładem Soboru Watykańskiego 
II. Dziełem kapituły z 1980 roku było 
zintegrowanie zasad soborowych z obla-
ckim dziedzictwem.

 3. GŁÓWNE IDEE POSŁUSZEŃSTWA

Jakie są zatem według nowych Kon-
stytucji i Reguł z roku 1982 przewodnie 
idee, które powinny inspirować każdego 
oblata w dziedzinie posłuszeństwa?

a. Dziś tak samo jak w poglądach 
Założyciela posłuszeństwo jest uważa-
ne za podstawowy sposób naśladowa-
nia Chrystusa. Vaticanum II mówi nam: 
„Za przykładem Jezusa Chrystusa, któ-
ry przyszedł, aby wypełnić wolę Ojca 
[...] zakonnicy, pobudzeni przez Du-
cha Świętego, ulegają z wiarą przełożo-

nym (...)”119. Pierwszy artykuł Konsty-
tucji o posłuszeństwie zaczyna się taki-
mi słowami: „Pokarmem Chrystusa było 
»wypełnić wolę Tego«, który Go posłał 
(J 4, 34)” (K 24). Nasze posłuszeństwo 
ma zatem za fundament teologiczny po-
słuszeństwo samego Chrystusa. Powin-
no zakorzenić się w postawie Chrystu-
sa i być zgodne z Jego posłuszeństwem. 
W ten sposób przeżywamy wraz z Chry-
stusem Jego posłuszeństwo Ojcu i od-
twarzamy je w sobie samych. Naśladu-
jąc Go, utożsamiamy się z Nim w całko-
witym zawierzeniu Jego jestestwa Ojcu. 
Miał On tylko jedno pragnienie: podo-
bać się Bogu. Nasze posłuszeństwo po-
winno zawsze opierać się na posłuszeń-
stwie Chrystusowym, które pozostaje 
podstawą i racją bytu naszego ślubu.

b. Posłuszeństwo wprowadza nas 
w zbawczy plan Boga. Oblat składa ślub, 
„żeby bez reszty oddać się wypełnia-
niu Jego zbawczej woli” (K 24). „Przez 
ten ślub – mówi Paweł VI w adhortacji 
Evangelica testificatio – [...] czynicie 
całkowitą ofiarę ze swej woli i bardziej
zdecydowanie i pewniej uczestniczycie 
w Jego zbawczym planie”120. Nieco da-
lej podejmuje ten sam temat: „Chodzi 
o służenie w swych braciach zamysło-
wi miłości Ojca”121. Celem naszych ak-
tów posłuszeństwa jest pozwolić Bogu 
„realizować przez nas Jego jedyny plan 
zbawienia ludzi w Jezusie Chrystusie. 
Inaczej mówiąc, przez posłuszeństwo 
uczestniczymy w misji Chrystusa”122.

c. Posłuszeństwo pozostaje miste-
rium wiary. Konstytucje mówią nam: 
„[...] z wiarą uznamy władzę [...]” (K 
26). Ten ślub pozostaje misterium, któ-
rym trzeba żyć w mroku wiary i przez 
miłość do Chrystusa. Spojrzenie na na-
sze życie i na świat przez pryzmat wiary 
zawsze pomaga być posłusznym, ponie-
waż „to przynagla nas do zwrócenia się 
ku samemu Bogu”123. Nasze posłuszeń-
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stwo zanurza nas w centrum tajemnicy 
Chrystusa przez przyjęcie w sobie roz-
darć i śmierci, jakie ten ślub za sobą po-
ciąga. Wiara ta powinna występować na 
wszystkich etapach posłuszeństwa: naj-
pierw w poszukiwaniu woli Bożej, na-
stępnie w zgodzie woli na decyzje prze-
łożonych, a przede wszystkim, kiedy 
ślub tego wymaga, w braku przywiąza-
nia i w śmierci dla samego siebie. Trze-
ba opuścić własne drogi, aby wejść na 
drogi Ojca.

d. Ślub posłuszeństwa zobowiązuje 
nas do poszukiwania woli Bożej. „Jako 
osoby [...] ponosimy odpowiedzial-
ność za poszukiwanie woli Bożej” (K 
26). Bóg przekazuje swe wezwania każ-
demu zakonnikowi i okazuje mu swą 
wolę. Oblat powinien więc posługiwać 
się wszelkimi środkami, których uży-
wa Bóg, aby okazać swoją wolę. Kon-
stytucje zapoznają nas z tymi środkami. 
Niektóre są wspólne wszystkim chrześ-
cijanom poszukującym woli Bożej, po-
nieważ zakonnik jest najpierw chrześci-
janinem tak jak inni. A zatem „niektóre 
środki, których używa Bóg, aby dać po-
znać zakonnikowi swą wolę, będą takie 
same jak te, którymi Bóg posługuje się, 
aby dać poznać swą wolę obojętnie ja-
kiemu chrześcijaninowi”124. Inne środ-
ki są właściwe życiu zakonnemu, po-
nieważ zaangażowanie w to życie, które 
jest drugim chrztem, bardziej utożsamia 
zakonnika z Chrystusem i dostarcza mu 
środków odpowiednich do odkrycia woli 
Ojca.

– Środki wspólne. Bóg przemawia 
do nas przede wszystkim przez środki 
wspólne wszystkim uczniom Chrystusa.

Najważniejszym środkiem wspól-
nym, który musi zawsze zajmować na-
czelne miejsce, jest oczywiście Pismo 
Święte. „[...] Słowo Boże jest pokarmem 
ich życia wewnętrznego i apostolstwa 
[...]” (K 33, § 2).

Następnie jawi się Kościół, który 
„wielkim głosem woła do swoich sług, 
którym powierzył najdroższe sprawy 
swego Boskiego Oblubieńca, aby sło-
wem i przykładem robili wszystko, co 
w ich mocy, żeby na nowo ożywić wiarę 
gasnącą w sercach wielkiej liczby jego 
dzieci” (Przedmowa). Dlatego nasze 
Konstytucje zobowiązują nas „do posłu-
szeństwa Ojcu Świętemu” (K 27).

Na trzecim miejscu można umieścić 
świat, wydarzenia życiowe, innych, ubo-
gich itd. „Nasze życie jest regulowane 
przez wymagania naszej misji apostol-
skiej i przez wezwania Duch Świętego, 
już obecnego w tych, do których jeste-
śmy posłani” (K 25, § 2).

– Środki właściwe. Zakonnik jest 
jednak chrześcijaninem obdarzonym 
szczególnym powołaniem; należy do 
zgromadzenia zakonnego. A zatem nie-
które środki służące do wyrażenia woli 
Bożej będą specyficzne dla życia zakon-
nego „w tym sensie, że Bóg nie używa 
podobnych środków, aby ukazać swą 
wolę chrześcijaninowi, który nie jest 
zakonnikiem”125. Istnieją następujące 
środki właściwe zakonnikowi:

Najważniejszym środkiem właści-
wym są oczywiście Konstytucje i Re-
guły. „Przez ślub oblaci zobowiązują się 
do posłuszeństwa [...] swoim prawowi-
tym przełożonym we wszystkim, co do-
tyczy bezpośrednio lub pośrednio za-
chowania Konstytucji i Reguł” (K 27). 
I jeszcze dodaje się: „Oblaci dostosują 
swoje życie i działalność misjonarską 
do Konstytucji i Reguł Zgromadzenia” 
(K 28). Konstytucje zawsze były pierw-
szym przedmiotem ślubu posłuszeństwa. 
Dlatego właśnie podczas ceremonii ślu-
bów otrzymujemy egzemplarz Konsty-
tucji i Reguł wraz ze słowami: „To czyń, 
a będziesz żył”.

Drugim właściwym środkiem życia 
oblackiego jest przełożony, a pod tym 
określeniem należy rozumieć przełożo-
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nych na różnych szczeblach: general-
nym, prowincjalnym i lokalnym. „Przez 
ślub oblaci zobowiązują się do posłu-
szeństwa [...] swoim prawowitym prze-
łożonym” (K 27). Konstytucje przypo-
minają nam, że przełożony jest „zna-
kiem naszej jedności w Chrystusie” (K 
26) i „obecności Pana, który jest wśród 
nas, aby nas animować i prowadzić” 
(K 80). „Jedność wspólnoty zakonnej – 
przypomina ojciec Jetté – polega w du-
żej mierze na ich działaniu i na naszym 
do nich stosunku”126.

Wreszcie według Konstytucji sposo-
bem poznania woli Bożej jest wspólnota. 
„Nasze postanowienia w większym stop-
niu odzwierciedlają tę wolę, gdy są pod-
jęte po wspólnotowym rozpoznaniu i na 
modlitwie” (K 26, § l). Nie chodzi tutaj 
o wprowadzenie systemu demokratycz-
nego, w którym każda decyzja musi być 
podejmowana większością głosów. Kon-
stytucje są jasne w tym punkcie: „Będzie-
my lojalnie popierać powzięte decyzje 
oraz – w duchu współpracy i inicjatywy 
– poświęcimy swoje talenty, aktywność, 
a nawet samo życie naszej misji apostol-
skiej w Kościele” (K 26, § 2). Reguła 18 
proponuje jednak, co następuje: „W waż-
niejszych decyzjach i sprawach dotyczą-
cych życia i posłannictwa całej wspólno-
ty przyjmiemy taki sposób rozeznania, 
który sprzyja zgodzie”. Aby ułatwić taki 
dialog i takie rozeznanie, Konstytucje 
wymagają, aby na przełożonego wybie-
rać osobę, która posiada „zdolność ani-
mowania wspólnoty, by potrafiła dzie-
lić się i prowadzić dialog w atmosferze 
wzajemnego zaufania i akceptacji” oraz 
„zmysł rozeznania i zdolność podejmo-
wania decyzji po konsultacji” (K 81). Ten 
dialog i to rozeznanie jest ważne przede 
wszystkim, „zanim [przełożeni] powie-
rzą komuś nowe obowiązki” (R 19). Przy 
tej okazji przełożony powinien skonsul-
tować się z zainteresowanym i pozwolić 
mu „przedstawić własny punkt widzenia” 
(R 19).

Klimat dialogu nie zwalnia przeło-
żonego z odpowiedzialności za podję-
cie ostatecznej decyzji. Podczas dialogu 
zakonnik lub wspólnota i jej przełożony 
powinni odczytywać znaki woli Bożej. 
Na początku zakonnik ma prawo i obo-
wiązek przedstawić przełożonemu zna-
ki woli, które dostrzega w zdarzeniach. 
Przełożony powinien traktować serio 
współpracę z zakonnikiem. Lecz gdy 
nadchodzi czas decyzji, podjęcie jej na-
leży do niego, i to przed Bogiem. Od tej 
chwili zakonnik powinien być posłusz-
ny.

e. Posłuszeństwo nie jest rezygnacją 
z ludzkiej wolności, lecz powierzeniem 
się natchnieniom Ducha Świętego, który 
nas prowadzi ku prawdziwej wolności. 
Konstytucje stwierdzają, że „jeśli wspól-
nie przyjmujemy wolę Boga, ewange-
liczna wolność staje się dla nas rzeczy-
wistością” (K 25, § l). Ta zasada była 
już głoszona w dokumencie soborowym 
Perfectae caritatis: „Takie posłuszeń-
stwo zakonne nie tylko nie umniejsza 
godności osoby ludzkiej, ale owszem, 
doprowadza ją do pełnej dojrzałości, 
pomnażając wolność dzieci Bożych”127. 
Ślub posłuszeństwa, daleki od pomniej-
szania roli naszej osobowości, dopeł-
nia ją przez włączenie jej w osobowość 
Chrystusa i przez doprowadzenie jej do 
pełnego rozwoju poprzez zjednoczenie 
naszej woli z wolą Bożą.

f. W końcu Konstytucje przypomina-
ją nam, że posłuszeństwo przybiera cha-
rakter profetyczny dla naszych czasów. 
„Przez nie przeciwstawiamy się duchowi 
panowania i chcemy świadczyć o tym no-
wym świecie, w którym ludzie uświada-
miają sobie swoją ścisłą wzajemną zależ-
ność” (K 25, § l). Nasze posłuszeństwo 
jest już głoszeniem Królestwa Bożego, 
które może zrealizować się tylko w mi-
łości, pokorze i służbie. Przez nasze po-
słuszeństwo świadczymy o tym nowym 
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świecie, w którym człowiek nie szuka już 
panowania nad swym bratem i w którym 
wszelka władza staje się służbą innym. 
Dobrze przeżywane posłuszeństwo spra-
wia, że rodzą się więzy komunii. W ten 
sposób staje się dobrą nowiną dla współ-
czesnych mężczyzn i kobiet oraz świad-
czy o świecie na nowo stworzonym przez 
Boga-Miłość.

 ZAKOŃCZENIE

Przez posłuszeństwo oblat składa 
Bogu całkowitą ofiarę z siebie samego,
„ofiarę bez zastrzeżeń, aby być dla Je-
zusa Chrystusa i przez to, aby być po-
słanym dokądkolwiek w świecie, w za-
leżności od potrzeb, aby współpracować 
w Jego zbawczym dziele”128. Ojciec Jet-
té dobrze wyraził podstawową rzeczy-
wistość, która wchodzi w grę w dzie-
dzinie posłuszeństwa: „Niech wszyscy 
oblaci jako osoby odnowią się w posta-
wie całkowitej dyspozycyjności. Niech 
będą gotowi poświęcić swoje osobi-
ste upodobania, własne plany apostol-
skie [...], aby oddać się na służbę Zgro-
madzeniu i poświęcić się ewangelizacji 
ubogich poprzez priorytety apostolskie 
Zgromadzenia”129.

Uczucia nurtujące Założyciela w cza-
sie pierwszego poprawiania Konstytucji 
z roku 1850 mają jeszcze wartość dla 
dzisiejszego oblata. W liście z 2 sierp-
nia 1853 roku pisał: „Całą moją nadzie-
ją, moi najdrożsi Synowie, jest to, że to 
drugie ogłoszenie naszych praw wzbu-
dzi w sercu każdego z Was nowy zapał, 
że spowoduje jakiś rodzaj odnowienia 
waszej młodości [...]”130.

FRANCIS L. DEMERS
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Wielu oblatów komentowało na-
sze Konstytucje i Reguły1. Niektórzy 
z nich tylko krótko zatrzymywali się nad 
Przedmową, proponując kilka refleksji
o charakterze historycznym lub ducho-
wym. Nie mam zamiaru wypełniać tej 
luki, ale po prostu chcą ustalić odpo-
wiedź na pytanie co napisano o historii, 
źródłach i znaczeniu Przedmowy do na-
szych Konstytucji i Reguł.

 I. POCHODZENIE

Przedmowa w aktualnej formie zo-
stała zredagowana w 1825 roku, na krót-
ko przed przedstawieniem Reguł w Rzy-
mie w celu ich zatwierdzenia2. Istniała 
jednak w innej formie w pierwszym rę-
kopisie Reguł z roku 1818. Jest bowiem 
wynikiem połączenia Nota bene, które 
następowało po pierwszym rozdziale 
pierwszej części z wprowadzeniem do 
tekstu z roku 1818.3

To wprowadzenie stanowi, z pewny-
mi modyfikacjami, treść paragrafów 8,
9 i 10 aktualnej Przedmowy. Natomiast 
znaczna część Nota bene znajduje się 
w pierwszych siedmiu paragrafach.

 Reguły z 1818    Przedmowa z 1826
 Wprowadzenie Paragrafy 8-10
 Nota bene Paragrafy 1-7

Wprowadzenie stwierdzało, że pew-
ne reguły życia są konieczne, by zapew-
nić jedność ducha i działania między ka-
płanami, „których Pan natchnął pragnie-

niem połączenia się we wspólnotę, żeby 
skuteczniej pracować nad zbawieniem 
dusz i własnym uświęceniem”.

Nota bene następowało po rozdziale 
przedstawiającym cele Instytutu. Wyjaś-
niało trzeci cel, dokonując analizy kry-
tycznej sytuacji Kościoła i jej przyczyn, 
z których „główną”, „korzeniem” innych 
jest „lenistwo, nonszalancja i zepsucie 
kapłanów”; dlatego, by odpowiedzieć 
na najbardziej palące potrzeby, istnieje 
konieczność znalezienia mężów praw-
dziwie apostolskich, którzy między in-
nymi pracowaliby nad zreformowaniem 
kleru.

Przenosząc Nota bene do Przedmowy4, 
Założyciel opuścił pierwszy bardzo ważny 
paragraf; usunął „pewne wyrażenia zbyt 
ostre i zbyt oratorskie”5 oraz wszystko to, 
co zbyt negatywnie przedstawiało złych 
kapłanów, by w ten sposób nadać Przed-
mowie szerszy i bardziej pozytywny cha-
rakter.

W Rzymie po uwagach kardynała 
Pediciniego również kilka zdań tekstu 
zostało zmienionych przez Założycie-
la i biskupa Marchettiego6. I tak zdanie 
z pierwszego paragrafu: „Kościół [...] 
rodzi mu już prawie same potwory” 
zmieniono na: „ta umiłowana Oblubie-
nica, opłakując sromotne odstępstwo 
dzieci, które zrodziła”, ponieważ Koś-
ciół nie rodzi potworów. W tym samym 
paragrafie łacińskie wyrażenie, którego
nie było w tekście francuskim: criminum 
suorum mensuram implevere zamienio-
no na: irritavere justitiam divinam sce-
leribus suis, ponieważ nie można ustalać 
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miary Bożej sprawiedliwości. Początek 
drugiego paragrafu został źle przetłuma-
czony przez Divinis rebus ita flebiliter
compositis, dokonano zatem dosłowne-
go tłumaczenia z francuskiego: In hoc 
miserrimo rerum statu.

We wszystkich kolejnych wydaniach 
Reguł ten tekst pozostał identyczny, 
poza kilkoma minimalnymi poprawka-
mi. Przedmowa napisana po francusku 
była publikowana w wersji łacińskiej we 
wszystkich wydaniach od 1827 do 1966 
roku. Od roku 1966 jest publikowana 
w językach różnych wydań Konstytucji 
i Reguł.

Wbrew regułom konstrukcyjnym 
prawa rzymskiego, w 1826 roku włą-
czono Przedmowę do Reguł jako inte-
gralną część. I tak jest jeszcze po dzień 
dzisiejszy7.

 II. ŹRÓDŁA

Komentatorzy Reguł są zgodni w tym, 
że Przedmowa została zredagowana 
przez ojca de Mazenoda i jest owocem 
jego przemyśleń i przeżyć. Uznają jednak 
istnienie różnych wpływów.

Ojciec Georges Cosentino pisał 
w 1955 roku: „Chociaż Przedmowa do 
naszych Reguł może uchodzić za ory-
ginalne dzieło naszego Założyciela, 
(zawiera) wiele reminiscencji sulpi-
cjańskich. I tak na przykład, znajdu-
jemy w niej kilka myśli, które spotyka 
się u Tronsona i u Oliera; były to myśli 
o kapłaństwie i duchu kościelnym, które 
wpajano w seminarium Świętego Sulpi-
cjusza. Ponadto na potwierdzenie tego, 
w konferencji na dzień święceń, którą 
nasz Założyciel wygłosił w seminarium 
(23 grudnia 1809 roku), znajdujemy róż-
ne myśli z naszej Przedmowy; były to 
myśli, które mu zostały wpojone w cza-
sie pobytu w seminarium”8.

W 1956 roku ojciec Léo Deschâte-
lets dokonał porównania tekstu Przed-

mowy z różnymi listami i konferencjami 
Eugeniusza z lat 1808-1818. Pisze on na 
ten temat: „Wydaje się, że w Przedmo-
wie łatwo można znaleźć reminiscencje 
z wcześniejszych pism. Pewne jest, że 
Przedmowa ukazuje nam najbardziej in-
tymne myśli Założyciela, które przeżył 
bardzo głęboko”9.

Ojciec Deschâtelets potwierdza w ten 
sposób to, co utrzymywał ojciec Cosenti-
no. Seminarzysta Eugeniusz czytał i na-
siąkał pismami Tronsona, Oliera i innych 
na temat kapłaństwa. Jego pisma od 1808 
roku są odzwierciedleniem tych myśli 
w stopniu, w jakim je sobie przyswoił. 
Stają się one jego własnymi i pojawiają 
się w paragrafach Przedmowy, gdzie jest 
mowa o złych kapłanach i o konieczności 
zjednoczenia sił dobrych kapłanów, któ-
rzy dążą do doskonałości i chcą poświę-
cić życie dla zbawienia świata (paragrafy 
2, 3, 4, 6 i 8).

W 1967 roku ojciec Jean Drouart 
przeprowadził krótkie studium nad Re-
gułami, a szczególnie nad wyrażeniem 
„mężowie apostolscy”, które znajduje 
się w 4 paragrafie Przedmowy. Dostrze-
ga on w nim wpływ pierwszego listu 
świętego Pawła do Koryntian, który za-
pewne ojcu de Mazenodowi był dobrze 
znany. Zobaczymy dalej na ten temat 
komentarz napisany przez ojca Drouar-
ta, który jest jednym z najlepszych, jakie 
posiadamy10.

Wreszcie ojciec Fernand Jetté w ko-
mentarzu do Konstytucji i Reguł stwier-
dza tak: „Nie ma żadnej wątpliwości, że 
(Przedmowa) jest dziełem Eugeniusza 
de Mazenoda. To on ją napisał zgodnie 
z własnym doświadczeniem i starając 
się nią żyć. W owym czasie zresztą wie-
lu chrześcijan cierpiało z powodu zła 
w Kościele i szukało sposobów, by mu 
dopomóc”11.

Ojciec Jetté w tym punkcie prze-
pisuje wiele stron dzieła Félicitégo de 
Lamennais’go, zatytułowanego Réfle-
xions sur l’état de l’Église en France 
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pendant le dix-huitième siècle et sur sa 
situation actuelle (Refleksje na temat
stanu Kościoła we Francji w XVIII wie-
ku i jego aktualnej sytuacji). Książka ta 
wydana w 1809 roku, ale zakazana przez 
Napoleona, została opublikowana po-
nownie w roku 1814. Félicité de Lamen-
nais posłał ją jednak księdzu Émery’emu 
w 1809 roku. Eugeniusz bez wątpienia 
znał ją od tego czasu. Podczas letnich 
wakacji w 1809 roku doszło bowiem 
do spotkania księdza Émery’ego, J.- 
-M.-Roberta de Lamennais’go i innych, 
do których należał Eugeniusz, w celu 
wymiany poglądów na sprawy Kościoła 
i wspomnianego dzieła12.

Wydaje się wysoce prawdopodob-
ne, że ojciec de Mazenod korzystał z tej 
książki, przede wszystkim w pierwszych 
paragrafach Przedmowy o stanie społe-
czeństwa, Kościoła i kleru (zob. tabelę 
porównawczą w załączniku).

Myśl Félicitégo de Lamennais’go 
jest obszerniejsza, w niektórych punk-
tach bardziej rozwinięta i bardziej stono-
wana w ocenach stanu duchowieństwa, 
lecz w Przedmowie i na początku Reguł 
można znaleźć ten sam ton, wiele takich 
samych idei i nieraz te same wyrażenia: 
sromotne odstępstwo chrześcijan, godne 
pożałowania postępowanie kleru,wielkie 
zapotrzebowanie na mężów prawdziwie 
apostolskich, moc wiary, prostota Ewan-
gelii, znaczenie krzyża itd.

Félicité de Lamennais bardzo pod-
kreśla ignorancję religijną mieszkańców 
wiosek i znaczenie misji. Tej właśnie 
metodzie apostołowania Założyciel re-
zerwuje miejsce uprzywilejowane i tych 
mieszkańców wiosek wybiera, aby ich 
ewangelizować, ale mówi o tym prze-
de wszystkim w artykułach dotyczą-
cych głównego celu Instytutu i misji. 
W Przedmowie nie wspomina wiosek, 
a o misjach mówi tylko raz, w paragrafie
10, chociaż ta sprawa stanowi jej istotę. 
Treść Przedmowy bardzo odzwierciedla 
jej pochodzenie, czyli fakt, że była naj-

pierw refleksją nad artykułami dotyczą-
cymi reformy kleru, co stanowiło drugo-
rzędny cel Zgromadzenia.

 III. OGÓLNE ZNACZENIE PRZED-
MOWY

Ojciec Jetté, mówiąc o wpływie de 
Lamennais’go, konkluduje: „Przedmo-
wa do naszych Konstytucji podejmuje 
na swój sposób i zgodnie z doświadcze-
niem naszego Założyciela te same ele-
menty, które przeżywał i nad którymi 
przemyśliwał (Lamennais). Dotknął on 
nieszczęść Kościoła, widział Kościół 
opuszczony i zdradzony przez swoich 
członków, znał słabości i zgorszenia 
kleru, widział, czym była nieznajomość 
wiary i upadek życia chrześcijańskiego 
w wioskach [...]. Odczuwał to wszystko 
tak samo mocno jak potrzebę uformowa-
nia dobrego kleru [...]. Słyszał apel Koś-
cioła w głębi serca i chciał na niego od-
powiedzieć darem z życia. O tym właś-
nie mówi nam Przedmowa do naszych 
Konstytucji. Równocześnie wyraża ona 
radość, że »widok tego zła poruszył ser-
ca kilku kapłanów gorliwych o chwałę 
Bożą, kochających Kościół i gotowych 
poświęcić siebie – gdyby było potrze-
ba – dla zbawienia dusz«. Przedmowa 
jest tekstem do wielokrotnego czytania. 
Powinna głęboko nas przeniknąć, po-
nieważ nadaje prawdziwy sens naszym 
Konstytucjom”13.

Wszyscy komentatorzy Reguł pod-
kreślali wagę Przedmowy dla oblatów 
i jej znaczenie ogólne. W roku 1883 
ojciec Toussaint Rambert mówił o ca-
łości Reguł: „Reguły Oblatów Maryi 
Niepokalanej są głównym dziełem ojca 
de Mazenoda, pozwalają nam poznać 
go lepiej niż wszystkie inne jego dzieła. 
W nich jest zawarty jego duch, wola, 
serce, życie wewnętrzne i cała dusza. 
Tam właśnie, jak każdy założyciel, 
przelał on wszystkie skarby swojego 
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doświadczenia, mądrości, cnoty, jak też 
całą czułość i delikatność ojcowskiej 
miłości [...]”14.

Ojciec Alfred Yenveux w komenta-
rzu do Reguł pisał również w roku 1903: 
„Przedmowa odpowiada na pytanie: z ja-
kich powodów zostało założone Zgroma-
dzenie i jakie opatrznościowe drogi do 
tego doprowadziły. Wśród wszystkich 
pism naszego czcigodnego Założyciela 
nie ma bardziej godnego podziwu niż te 
stronice, na których biskup de Mazenod 
rozwija wzniosły cel, który mu przy-
świecał przy zakładaniu Zgromadzenia, 
tak piękny zamiar, jaki powziął, i wznio-
słą doskonałość, jakiej wymaga od swo-
ich dzieci. Tę naukę można doskonale 
zrozumieć jedynie wówczas, gdy się ją 
rozważa przed świętym tabernakulum 
[...]”15.

Ojcowie Jean-Marie-Rodrigue Ville-
neuve i Joseph Reslé w 1929 i 1958 roku 
dodają z kolei: „W Przedmowie można 
znaleźć ducha czcigodnego Założyciela 
oraz poniekąd podstawowe cechy jego 
duchowości, które będą potem rozwija-
ne w różnych artykułach [...]”16.

Quamvis nullam contineat praes-
criptionem disciplinarem, est tamen pro 
nobis maximi momenti: revelat spiritum 
et cor Patris Fundatoris, formam sive 
ideale viri vere apostolici seu Oblati, 
prout illud ipse concepit (Nie zawiera 
ona wprawdzie żadnego przepisu dy-
scyplinarnego, ale stanowi dla nas naj-
większą wartość: ukazuje nam ducha 
i serce naszego Ojca Założyciela, postać 
lub ideał męża prawdziwie apostolskie-
go lub takiego oblata, jakiego on sobie 
wyobrażał)”17.

 IV. PODZIAŁ I TYTUŁY PARAGRA-
FÓW PRZEDMOWY

Tylko w trzech różnych pracach oma-
wiających Przedmowę proponowany jest 
podział – logiczny przez ojca Reslégo, 

bardziej praktyczny przez ojca Jettégo18 
i bardzo filozoficzny przez ojca Gérarda
Blancharda19. Oto te podziały w formie 
tabeli porównawczej:

 1. JOSEPH RESLÉ

Przedmowa przedstawia życie apo-
stolskie Założyciela i oblatów:

a. w jego pochodzeniu (przyczyna 
bliższa, powód):
§ 1. stan Kościoła,
§ 2. obciążenie (kler),
§ 3. zrozumienie, szlachetna 

wola kilku kapłanów,

b. jego celu (dzieło do wykonania):
§ 4. dzieło możliwe do zreali-

zowania, optymizm,

c. w jego boskim kształcie:
§ 5. Chrystus,

d. w jego zasadniczych środkach:
§ 6. uświęcenie osobiste
§ 7. działalność kapłańska 

i apostolska
§ 8. we wspólnocie
§ 9. i 10. Pod regułą i wspólną 

dyscypliną.

 2. FERNAND JETTÉ

a. Wizja Kościoła.
b. Wezwanie Kościoła.
c. Jak postąpił nasz Pan Jezus Chry-

stus?
d. Jak my postąpimy?
e. Owoce zbawienia.
f. Konieczność istnienia pewnych 

reguł.

W artykule, który ukazał się w Étu-
des oblates, w 1947 roku, ojciec Blan-
chard przedstawia studium filozoficznej
struktury Przedmowy do Reguł. Dzieli ją 
na trzy części:
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a. An sit? (§ 1-3)

b. Quid sit?
definicja oblata: mąż apostolski 
(§ 4)
wyjaśnienie definicji:

przez przyczynę wzorczą: Je-
zus Chrystus (§ 5)
przez przyczyny wewnętrzne:

rodzaj: mężowie cnotliwi 
itd., (§ 6)
różnica specyficzna: gorli-
wi itd., (§ 7)

c. Quale sit?
Jakość, która umożliwia definicję
(§ 8-10).

Ten artykuł ojca Blancharda jest bar-
dzo zwięzłą refleksją filozoficzną i du-
chową i obok artykułów ojców Jeana 
Drouarta i Fernanda Jettégo należy do 
najlepszych tekstów na temat Przedmo-
wy.

 V. KOMENTARZ DO KAŻDEGO 
PARAGRAFU

Chociaż wszyscy komentatorzy Re-
guł podkreślają duże znaczenie Przed-
mowy dla dobrego zrozumienia myśli 
Założyciela i ducha zawartego w licz-
nych artykułach Reguł z 1818 i 1825-
1826 roku, niezbyt chętnie zatrzymują 
się na wyjaśnianiu poszczególnych pa-
ragrafów.

Wydaje się, że ojciec Jetté jest pierw-
szym, który mówi wyraźnie o sensie 
Przedmowy i podejmuje kilka refleksji
na temat czterech głównych idei: kochać 
Kościół, formować męża apostolskiego, 
udać się do szkoły Chrystusa, przyjąć re-
guły życia i apostolatu.

Przed nim ojciec Drouart spisał wiele 
głębokich przemyśleń na temat wyraże-
nia mąż apostolski z czwartego paragrafu, 
który wyjaśnia w świetle tekstu z pierw-

szego paragrafu Nota bene z 1818 roku: 
„są oni powołani, aby być współpracow-
nikami Zbawiciela, współodkupicielami 
rodzaju ludzkiego”. Ciekawe, że to zda-
nie znikło w trakcie modyfikacji tekstu
w 1825 roku i nie pojawiło się w Regu-
łach nigdzie indziej.

Można powiedzieć, że istnieje tyl-
ko jeden komentarz do całej Przedmo-
wy i do każdej z jej części. Można go 
znaleźć w formie dwudziestu medytacji 
w długim artykule ojca Paula-Émile’a 
Charlanda, który komentuje paragrafy 
w świetle Ewangelii i artykułów Reguły 
z 1827 roku, zachowanych w Regułach 
z roku 192820.

Oto krótki komentarz do każdego 
z paragrafów:

 1. PARAGRAF 1

Sytuacja Kościoła

„Kościół, misterium Kościoła, stoi 
w centrum Przedmowy. To właśnie dla 
niego Eugeniusz de Mazenod założył 
Zgromadzenie” – pisze ojciec Jetté21. 
Jeśli Felicité de Lamennais mógł mieć 
wpływ na ojca de Mazenoda, to jednak 
jest rzeczą pewną, że w tej kwestii zain-
teresowanie tego ostatniego, jego troska 
i miłość pojawiają się dużo wcześniej 
przed poznaniem dzieła tego autora. 
Sięgają pobytu w Wenecji i spotkań, na 
jakie codziennie zbierali się u Zinellich 
duchowni włoscy i francuscy. Tam właś-
nie mówiono o Kościele22.

Z drugiej strony, ojciec i stryjowie 
Eugeniusza, którzy mieli na niego duży 
wpływ, oceniali stan społeczeństwa i 
Kościoła we Francji jako katastrofalny 
i  beznadziejny23.

Można zauważyć, że od 1805 roku 
Eugeniusz z drżeniem mówi o ignoran-
cji religijnej i barbarzyństwie, które jest 
„jeszcze bardziej nieznośne niż to, które 
istniało w VI wieku” (zob. tabelę porów-
nawczą).
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Sytuacja Kościoła była jednym z 
głównych motywów, które zadecydowa-
ły o tym, że postanowił wstąpić do semi-
narium i zostać kapłanem. W latach od 
1808 do 1812 często rozmawiał o tym 
z matką, utrzymując, iż kapłanów jest 
mało, dlatego że Kościół jest ubogi, że 
mało powołań wywodzi się ze szlachty24, 
że panuje apostazja, że Kościół jest 
opuszczony przez wszystkich25, że ist-
nieje niebezpieczeństwo schizmy, że 
grozi prześladowanie26 itd.

Pierwszy paragraf zawiera słowa i 
wyrażenia często stosowane przez Euge-
niusza. Opisał więc tutaj to, co odczuwał 
i przeżywał od dłuższego czasu: pewien 
rodzaj współcierpienia z Kościołem cier-
piącym po rewolucji.

Jak można wywnioskować z analizy 
tabeli porównawczej, ostateczny tekst 
pierwszego paragrafu jest dłuższy niż 
ten z roku 1818, lecz mniej negatywny 
i mniej prowokujący.

 2. PARAGRAF 2

Pogorszenie sytuacji Kościoła z powodu 
złych kapłanów – Apel Kościoła

W stosunku do pierwszego paragra-
fu są tu dwie nowe idee: apel Kościoła 
i smutny stan kleru. Chociaż ojciec de 
Mazenod mógł tutaj być inspirowany 
przez Félicitégo de Lamennais’go, to 
jednak pozostaje również pod wpływem 
seminarium Świętego Sulpicjusza. Ale 
podobnie jak w pierwszym paragrafie
streszcza tutaj idee, które przyswoił so-
bie dawno, i rzeczywistość, którą odczu-
wał głęboko.

Już 23 grudnia 1809 roku mówił 
o apelu Kościoła27. Co się zaś tyczy ma-
łej liczby kleru, a zwłaszcza złych ka-
płanów, to często o tym mówił w latach 
1812-1818. Niewielu kapłanów wyda-
wało tak surowy sąd o stanie kleru, jak 
go wyraził ojciec de Mazenod w trzech 
artykułach Reguły z 1818 roku, mówią-

cych o reformie kleru i w następującej 
po nich Nota bene. Jakie smutne do-
świadczenie przeżył, że był tak radykal-
ny? Mógł spotkać na Sycylii i w Aix ka-
płanów mało gorliwych, chociaż w jego 
pismach nic nie wskazuje na to, żeby 
spotkał kapłanów przewrotnych i gorszą-
cych. Wiedział jednak dobrze, że w cza-
sie rewolucji wielu kapłanów ożeniło się 
i złożyło przysięgę na państwową Kon-
stytucję kleru. W Paryżu sulpicjanie 
mocno nalegali na konieczność formo-
wania świętych kapłanów i niewątpliwie 
musieli przypominać słabości części 
kleru w poprzednich wiekach oraz pew-
ne ostre oceny wyrażane przez święte-
go Wincentego à Paulo o klerze w jego 
czasach28. Eugeniusz musiał więc rea-
gować energicznie, skoro ksiądz Ducl-
aux pewnego dnia zwrócił mu uwagę, że 
ma temperament reformatorski, i skoro 
22 listopada 1812 roku napisał mu, by 
nie zachowywał się jak reformator, gdy 
przybędzie do Aix29.

Jest pewne, że jesienią 1815 roku, 
gdy przygotowywał założenie Zgroma-
dzenia, zamierzał już oddać się głoszeniu 
misji ludowych i reformie kleru. Mówił 
o tym księdzu Duclauxowi. Posiadamy 
odpowiedź tego ostatniego z 2 paździer-
nika 1815 roku: „Mogę jedynie podzię-
kować mojemu dobremu Mistrzowi za 
wszystkie pobożne uczucia, które Księ-
dzu podsuwa. Proszę z całych sił konty-
nuować pracę nad odrodzeniem religii; 
głosić kazania, nauczać, oświecać Fran-
cuzów co do przyczyny zła, które ich 
przygniata; niech wasz głos będzie sły-
szalny we wszystkich częściach Prowan-
sji; dobry Bóg oczekuje jedynie naszego 
nawrócenia, by nas napełnić swoimi ła-
skami. Ale przede wszystkim kształtuj-
cie ducha kościelnego wśród kapłanów. 
Nie dokonacie wielkiego dobra, dopóki 
na czele parafii nie będzie wspaniałych
kapłanów. Zachęcajcie więc wszyst-
kich duchownych, by byli świętymi; 
niech czytają życiorysy świętego Karo-
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la, świętego Wincentego à Paulo, a zo-
baczą, czy kapłan, duszpasterz może żyć 
ozięble i bez gorliwości. Zapewniam 
Księdza, że nie przestaję o Księdzu my-
śleć i dziękować Bogu za odwagę, jaką 
Księdzu daje. Mam nadzieję, że Ksiądz 
wiele zdziała, ponieważ szczerze kocha 
dobrego Boga i Kościół [...]30.

Ale, jako wciąż bardzo wrażliwy, 
Eugeniusz musiał żywo odczuwać kry-
tyki i przeszkody, jakie proboszczowie 
w Aix stwarzali jego pracy apostolskiej, 
szczególnie z młodzieżą31, zwłaszcza 
między rokiem 1816 a 1818, kiedy to 
zbyt dużo pracował i cierpiał na różne 
dolegliwości32. Jego cięte osądy złych 
kapłanów są bez wątpienia w dużej mie-
rze uogólnieniem i przesadnym przed-
stawieniem sądów o postępowaniu pro-
boszczów w Aix. Dowodem tego są nie-
które listy adresowane do ojca Henry’ego 
Tempiera w 1817 roku. Na przykład 12 
sierpnia pisał: „Kapłani występni bądź 
złośliwi są wielką raną Kościoła. Podej-
mujmy wszelkie wysiłki, by złagodzić 
ten żrący wrzód, tworząc odrębną grupę 
tak pod względem uczuć, jak zachowa-
nia [...]”, a 24 listopada: „Czy jest możli-
we, aby nasza cierpliwość nie uśmierzyła 
gniewu tych dobrych proboszczów? Je-
dyne, co w tym wszystkim mnie martwi, 
to fakt, że ci ludzie w tak przeciwnym 
miłości usposobieniu nie powstrzymują 
się od przystępowania do ołtarza [...]. 
Żal mi ich z całego serca [...]”33. W tych 
listach rozpoznajemy wyrażenia, któ-
rych Eugeniusz używa w artykułach Re-
guł i w paragrafach Przedmowy na temat 
reformy kleru.

 3. PARAGRAF 3

Szlachetna wola kilku kapłanów

Paragraf 3 jednym zdaniem przedsta-
wia to, co najbardziej charakteryzuje Za-
łożyciela: jego miłość, jego serce, tego, 
który żył „tylko sercem”34 i z którego „w 

pewnym sensie wyszło”35 całe Zgroma-
dzenie. W trzech liniach są zawarte trzy 
słowa, które wyrażają ten aspekt jego oso-
bowości: „poruszył serca”, „gorliwych 
o chwałę Bożą”, „kochających Kościół”. 
Ale już w 1809 i 1816 roku stan opusz-
czenia Kościoła „poruszył” i „wzruszył” 
jego wrażliwość (zob. tabelę porównaw-
czą). Félicité de Lamennais również zo-
stał „żywo poruszony cierpieniami tej 
czułej matki”. Był to czas romantyzmu, 
zawsze przesadnego w formułowaniu 
uczuć.

Trylogia: chwała Boża, miłość Koś-
cioła i zbawienie dusz, którą w paru wa-
riantach spotyka się trzykrotnie w Przed-
mowie, pojawia się w pismach Eugeniu-
sza de Mazenoda od 1808 roku i będzie 
występować aż do jego śmierci. Spotyka 
się ją również w pismach sulpicjanów36.

 4. PARAGRAF 4

Dzieło do zrealizowania

W czwartym paragrafie ojciec Reslé
podkreśla szczególnie optymizm: „Do-
szli do przekonania”, „można by było 
żywić nadzieję, że w krótkim czasie uda 
się na powrót przywieść zbłąkanych lu-
dzi do... ich obowiązków”37.

Skąd ten optymizm? Z siły atrakcyj-
ności i dobrego przykładu mężów cnotli-
wych i apostolskich, w przeciwieństwie 
do wad złych kapłanów; z mocy Słowa 
Bożego (por. 1 Tes 4, 16).

Szczegóły dotyczące cnót i gorli-
wości mężów apostolskich pojawiają 
się w paragrafie 6. Komentatorzy Reguł
zatrzymują się tu jednak na kilku istot-
niejszych wyrażeniach. Ojciec Léonard 
Leyendecker38 zaznacza, że bezintere-
sowność (po łacinie: non turpis lucri 
cupidi) jest cnotą często wspominaną 
przez świętego Pawła39. Ojciec Reslé40 
komentuje słowa „prawdziwie cnotli-
wi”, cytując błogosławionego Antonie-
go Chevriera (1826-1879), założyciela 
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Prado w Lyonie: „Wprowadźcie świę-
tego kapłana do drewnianego kościoła, 
otwartego na wszystkie kierunki, a on 
przyciągnie i nawróci więcej ludzi niż 
inny kapłan w kościele ze złota [...]. 
A dzisiaj jednak wkłada się dużo więcej 
pracy w budowę pięknych kościołów 
i plebanii niż w formowanie świętych. 
Dlatego, że łatwiej jest wybudować 
piękny kościół, niż uformować świętego 
[...]. Nie stawiajmy rekwizytów przed 
istotnymi rzeczami, kamieni przed cno-
tami, ozdób przed świętością [...]”41.

Ale wyrażeniem, które ojciec Drouart 
uważa za fundamentalne, jest tutaj „mąż 
apostolski”, którego brak w odpowied-
nim paragrafie Reguł z 1818 roku. Wyra-
żeniem tym posługuje się Jean-Jacques 
Olier, Félicité de Lamennais i Założyciel 
przed 1825 rokiem (zob. tabelę porów-
nawczą).

Ojciec Drouart wyjaśnia je bardzo 
pięknym tekstem z początku Nota bene z 
1818 roku, opuszczonym w 1825-1826 
roku, który dzięki temu został odzyska-
ny. Cytuję kilka fragmentów jego tekstu: 
„Wydaje mi się, że jedno zdanie z pierw-
szej redakcji Reguły z 1818 roku zawie-
ra syntezę całej myśli duchowej Założy-
ciela w momencie fundacji: »Jakiż cel 
może być wznioślejszy niż cel ich Insty-
tutu? Ich Założycielem jest Jezus Chry-
stus, Syn Boga samego; ich pierwszymi 
ojcami – Apostołowie. Są oni powołani 
do tego, aby być współpracownikami 
Zbawiciela, współodkupicielami rodza-
ju ludzkiego. Chociaż z uwagi na obec-
nie zbyt szczupłą ich liczbę oraz na bar-
dziej naglące potrzeby otaczającego ich 
ludu, muszą na razie ograniczyć swą 
gorliwość do ubogich z naszych wiosek 
i miast, jednak ich ambicje powinny 
ogarniać świętymi pragnieniami rozle-
gły obszar całej ziemi«”.

Tam zawarta jest definicja męża apo-
stolskiego w perspektywie tajemnicy 
zbawienia: jego osobisty stosunek do 
Chrystusa, taki jak Apostołów i  jego re-

lacja do świata i do Kościoła sięgająca 
poza terytorium, na którym wypełnia się 
jego posłannictwo.

Założyciel widział w Apostołach na-
szych »pierwszych ojców« (K i R z 1928 
roku, art. 287), nasze »wzory« (art. 288). 
Określa ich w Przedmowie jako mężów 
wybranych przez Chrystusa, uformowa-
nych przez Niego, napełnionych przez 
Niego Jego Duchem i posłanych przez 
Niego, by głosić zbawienie całemu 
światu.

W centrum wszystkiego Założyciel 
widzi tajemnicę zbawienia, które jest 
kontynuowane w Kościele [...]. Można 
powiedzieć, że jego apostolska ducho-
wość wypływa z pierwszych rozdziałów 
pierwszego Listu do Koryntian, w któ-
rych, podobnie zresztą jak w drugim, 
święty Paweł umieszcza powołanie apo-
stolskie na przedłużeniu tajemnicy krzy-
ża [...].

Współpraca ze Zbawicielem jest tam 
źródłem wszystkich wymogów powoła-
nia apostolskiego. Głosić na sposób Apo-
stoła Christum, et hunc crucifixum, non
in sublimitate sermonis, sed in ostensio-
ne spiritus (1 Kor 2, 1, 2, 4), nie znaczy 
po prostu o Nim mówić, ale być Nim 
głęboko przenikniętym i Nim żyć (art. 
98). Posługa oblata jest naprawdę owoc-
na tylko w takiej mierze, w jakiej nosi 
on w swoim ciele konanie Jezusa (2 Kor 
4, 10); dlatego ma on upodobanie w sła-
bościach, w obelgach, w prześladowa-
niach, w uciskach z powodu Chrystusa 
(2 Kor 12, 10). W tym zawarty jest cały 
artykuł 263; znaczy to, że ta współpraca 
nie obejmuje samej naszej działalności, 
lecz całe głębokie jestestwo [...]”42.

Ojciec Jetté pisze ze swej strony: 
„Mąż apostolski czy też misjonarz, 
w myśli Założyciela, jest kapłanem na-
tchnionym przez ducha Jezusa Chrystu-
sa, szczególnie przez ducha Apostołów, 
i kroczącym ich śladami. Usłyszawszy 
wezwanie Jezusa, porzucił wszystko, by 
iść za Nim, być Jego towarzyszem, żyć 
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Jego życiem i aby być posłanym przez 
Niego do świata – nie prowadzi osiadłe-
go trybu życia – po to, by głosić Dobrą 
Nowinę o zbawieniu. W mężu apostol-
skim można zawsze znaleźć dwa nieroz-
dzielne elementy: gorliwość duchową 
i zapał misjonarski. Drugi element nie 
wystarcza; potrzebny jest też pierwszy. 
I w Przedmowie dla oblatów jako osób 
i jako Stowarzyszenia obydwa elementy 
są obecne [...]”43.

 5. PARAGRAF 5

Chrystus

Ojciec Jean-Marie-Rodrigue Ville-
neuve pisał w 1929 roku: „Widać, że 
– zgodnie z doktryną – przedmiotem 
(myśli Założyciela) jest przede wszyst-
kim Chrystus; Chrystus, nasz Zbawiciel 
i Kościół, który jest Jego dziedzictwem 
nabytym za cenę Jego Krwi”44.

Odnośnie do Chrystusa ojciec Jetté 
czyni następującą refleksję: „Stowarzy-
szenie mężów apostolskich nie może 
żyć bez reguł, [...] pierwszą regułą dla 
nas jest Jezus Chrystus [...]”45.

Lecz tutaj znów przede wszystkim 
ojciec Drouart zgłębia paragraf 5 i 6, ko-
mentując je w świetle różnych artykułów 
Reguł. Pisze on: „Dochodzimy tutaj do 
sedna apostolskiej duchowości Założy-
ciela. Osoba żyjąca Chrystusem Zbawi-
cielem, którego prawdziwymi współpra-
cownikami będziemy wtedy, gdy będzie-
my Go naśladować we wszystkim (K i R 
z 1928 roku, art. 287), tak jak pozwala 
na to ludzka słabość, idąc Jego ślada-
mi. Celem Zgromadzenia jest głoszenie 
Ewangelii ubogim, gorliwie naśladu-
jąc cnoty i przykład Chrystusa Zbawcy 
(art. 1) [...]. Wynika stąd, że Założycie-
lowi nie chodzi po prostu o naśladowa-
nie zewnętrzne, o czysty „mimetyzm”, 
lecz o głęboką przemianę wewnętrzną 
własnego ja. Formacja kapłańska polega 
na „formowaniu Chrystusa” w nas (art. 

62); w sumie idzie o „sequela Christi”, 
na którą nalega dekret Perfectae Cari-
tatis.

„A – to wydaje mi się zasadnicze – dla 
Założyciela ta wewnętrzna przemiana nie 
jest dziełem tylko kontemplacji oderwa-
nej od działania, lecz dokonuje się jed-
nocześnie w kontemplacji i w działaniu. 
Oczywiście celem kontemplacji Zbawi-
ciela jest doprowadzenie nas do »odtwo-
rzenia w nas Jego cnót« (art. 254); ale 
nie chodzi o kontemplację oderwaną od 
działania, a tym bardziej o przeciwstawną 
działaniu. Wynika to jasno z całych Re-
guł, ale wyraźnie zostało wyrażone w ar-
tykule 290, który stanowił syntezę dwóch 
części jednego i tego samego życia, a któ-
re nie są sobie przeciwstawne: »Jednakże 
zarówno w zaciszu domu [...] jak i na mi-
sjach [...], ich główną troską będzie to, by 
stać się drugim Jezusem Chrystusem«46. 
Innymi słowy, posługa apostolska, jeśli 
jest naprawdę »współpracą ze Zbawicie-
lem«, jednoczy i utożsamia nas z Nim 
[...]”47.

 6. PARAGRAF 6

Jak mamy postępować? Stać się świę-
tymi

Założyciel opisuje tu, kim jest mąż 
apostolski. Trzeba mimochodem zauwa-
żyć, że w Przedmowie nie ma nawet jed-
nej wyraźnej wzmianki o życiu zakon-
nym.

Paragraf rozpoczyna się od wylicze-
nia dyspozycji i cnót osobowych według 
trzech stopni: 1. rzetelnie pracować, aby 
stać się świętymi; 2. całkowicie wyrzec 
się siebie; 3. odnawiać się nieustannie.

Ksiądz Olier mówi prawie o tych 
samych warunkach: wyniszczenie lub 
ogołocenie i odnowa (zob. tabelę po-
równawczą).

Założyciel dodaje do tego długą listę 
cnót, postępując od najmniejszych do 
najważniejszych: pokora i łagodność, jak 
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u księdza Tronsona (zob. tabelę porów-
nawczą), cnoty stanu zakonnego i wresz-
cie miłość Boga i bliźniego.

Paragraf rozwija się dalej i kończy 
się na gorliwości aż do całkowitego daru 
z siebie i na zaufaniu w Bogu. „Dopie-
ro po uzbrojeniu swoich misjonarzy od 
stóp do głów w tę solidną zbroję z cnót, 
jak pisze ojciec Yenveux, biskup de 
Mazenod godzi się powiedzieć: następ-
nie pełni ufności [...]”48. A więc ufność 
w moc Bożą, ale po wspaniałomyślnej 
współpracy, po walce do ostatniego 
tchu, po poświęceniu mienia, zdolności, 
wypoczynku i własnej osoby miłości do 
Jezusa Chrystusa, na służbę Kościołowi 
i dla zbawienia bliźniego.

Tekst księdza Tronsona jest prawie 
podobny (zob. tabelę porównawczą). 
Założyciel mocno nalega na ten całko-
wity dar. Wraz ze swymi przysłówkami 
i kolejnymi przymiotnikami paragraf 6 
doskonale wyraża to wymaganie abso-
lutnego daru: „rzetelnie pracować [...], 
iść odważnie [...], całkowicie wyrzec 
się [...], troszczyć się jedynie o chwa-
łę Bożą [...], odnawiać się nieustannie 
[...], wytrwała wola [...], pracując bez 
przerwy [...], gotowi poświęcić wszyst-
ko [...], walczyć aż do ostatniego tchu”. 
Już w paragrafie 3 czytamy: „gotowych
poświęcić siebie – gdyby było potrzeba 
– dla zbawienia dusz”.

Ojciec Villeneuve konkluduje tę część 
takimi słowami: „Naszą zatem mistyką: 
kontemplacja Chrystusa; naszym ascety-
zmem: odtwarzanie Jego cnót; a wypełnie-
niem naszej roli kapłańskiej i apostolskiej: 
zbawienie dusz”49.

 7. PARAGRAF 7

Działalność kapłańska i apostolska

„Paragraf ten – pisze ojciec Yenve-
ux – wytycza w przejmujący sposób 
ogromne pole otwarte dla misjonarskiej 
gorliwości”50. Ojciec Blanchard, mimo 

iż jest filozofem, staje się tu poetą. Wy-
raża się następująco: „Jak ogromne 
pole otwiera się przed nimi! Jak wiel-
kie i święte przedsięwzięcie! Słowa te 
brzmią tak samo, jak słowa wyrywające 
się z piersi alpinisty na widok panoramy 
z wyniosłego szczytu, który zdobył. Czy 
na ogół nie ze szczytu zdobytej dosko-
nałości oblat zwraca oczy ku równinie, 
którą opuścił i którą kontempluje jako 
pole swojego przyszłego apostolatu? 
Zadanie, które przedtem go przerażało, 
teraz z wysokości, na jakiej się znajdu-
je, jawi się we właściwych proporcjach, 
które, choć jeszcze są ogromne, nie są 
już przesadne. Pierwszym obrazem, któ-
ry uderza wzrok, to obraz najbardziej 
wstydliwej ignorancji [...]”51.

Oblat powinien zwalczać niewiedzę 
w dziedzinie wiary, nauczając, kim jest 
Chrystus, oraz zepsucie obyczajów, bu-
dząc szacunek dla wszelkiego rodzaju 
cnót i wpływając na ich praktykowanie. 
Wreszcie powinien „czynić wszystko”, 
aby zastąpić królestwo szatana króle-
stwem Chrystusa. Ta praca powinna być 
realizowana etapami: najpierw trzeba 
sprawić, aby ludzie byli istotami rozum-
nymi, potem – chrześcijanami, a wresz-
cie świętymi.

W tym sensie paragraf ten podej-
muje częściowo to, co powiedziano 
o stanie Kościoła i o znaczeniu głosze-
nia Bożego Słowa. Myśli te znajdują się 
u Jeana-Jacquesa Oliera, Félicitégo de 
Lamennais’go i u Eugeniusza de Ma-
zenoda przed rokiem 1818 (zob. tabelę 
porównawczą).

 8. PARAGRAF 8

W stowarzyszeniu (we wspólnocie)

Tę działalność kapłańską i apostolską 
oblaci prowadzą w stowarzyszeniu, „vi-
ribus unitis”. Na ten temat można by po-
wiedzieć wiele. Ojciec Drouart w czasie 
wizytacji kanonicznej w Zairze poświęca 
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tej kwestii kilka stron52. Akta kongresu 
Stowarzyszenia Studiów i Poszukiwań 
Oblackich, jaki odbył się w sierpniu 
1987 roku w Ottawie na temat „Posłan-
nictwa we wspólnocie apostolskiej”, zo-
stały opublikowane w „Vie Oblate Life” 
w 1990 roku. Ojciec Domenico Arena, 
misjonarz z Senegalu, napisał ważną 
rozprawę z misjologii pod tytułem „Uni-
té et mission” (Jedność i posłannictwo). 
W zasadzie jest to obszerny komentarz 
do „viribus unitis”. W „Vie Oblate Life” 
znajduje się również wiele artykułów na 
temat oblackiej wspólnoty, szczególnie 
autorstwa ojców Marcello Zago i Fabio 
Ciardiego53.

 9. PARAGRAF 9 I 10

Reguły

Paragrafy 9 i 10 dowodzą wresz-
cie, że działalność apostolska oblatów 
jest rozwijana w zależności od regu-
ły i wspólnej dyscypliny. Założyciel 
w korespondencji setki razy zachęca 
oblatów do regularności do tego stopnia, 
że zwłaszcza od czasów ojca Josepha 
Fabre’a w Zgromadzeniu istniał rodzaj 
rozdźwięku między „regularnym” ży-
ciem zakonnym i życiem apostolskim. 
Ojciec Reslé, a przede wszystkim ojciec 
Drouart poświęcają kilka stron swych 
komentarzy wyjaśnianiu, że tego roz-
dźwięku w myśli Założyciela i w samym 
tekście Reguł nie było54.

 VI. SUPERIORZY GENERALNI

Wszyscy superiorzy generalni w okól-
nikach wspominali o Przedmowie do 
Reguł55. Chodzi tu zwykle o krótki cytat 
z Przedmowy, po którym przypominają 
oni o sensie i obowiązywaniu niektórych 
artykułów Reguły, na przykład dotyczą-
cych Kościoła, osobistego uświęcenia 
i cnót, życia zakonnego, Chrystusa, gor-

liwości, naglących potrzeb, wspólnoty 
itd.

Najczęściej jednak o Regułach, a 
szczególnie o Przedmowie, mówił ojciec 
Léo Deschâtelets56, superior generalny 
od r. 1947 do 1972. Nazywał ją „stresz-
czeniem Reguły o wyglądzie lśniącym 
jak ścianki diamentu”57 lub też „aktem 
narodzin naszego Instytutu. Umiesz-
cza go ona w Kościele. W płomiennych 
słowach opisuje postać oblata, przede 
wszystkim męża apostolskiego, przezna-
czonego, stosownie do swoich skrom-
nych środków, do niesienia ulgi w stra-
pieniach Kościoła, umiłowanej Oblubie-
nicy Chrystusa, Zbawiciela świata”58. 
Na pierwszych stronicach okólnika z 15 
sierpnia 1951 roku o „Naszym powoła-
niu i naszym życiu w ścisłym zjednocze-
niu z Maryją Niepokalaną”59 komentuje 
on większość paragrafów Przedmowy, 
a zwłaszcza te, które mówią o oblacie 
kapłanie, zakonniku i misjonarzu płoną-
cym miłością do Jezusa.

W komentarzu do wszystkich para-
grafów Przedmowy, którego tu dokona-
liśmy, nie zacytowaliśmy fragmentów 
z okólnika ojca Deschâtelets’go, ponie-
waż wszystko, co on zawiera, zasługuje 
na poznanie i przeczytanie. Posiadał on 
taki sam płomienny temperament jak 
Założyciel; znał bardzo dobrze jego pis-
ma i potrafił przekazać jego myśl i cha-
ryzmat z takim samym zapałem.

 VII. ZAKOŃCZENIE

Kończę tych kilka refleksji, przyta-
czając ostatnie zdania komentarza do 
Reguł, opracowanego przez ojca Jetté-
go: Przedmowa jest dobrym wprowa-
dzeniem do Konstytucji i Reguł, „ale jest 
ona przede wszystkim zaproszeniem do 
bezwarunkowego daru z siebie Jezusowi 
Chrystusowi i Kościołowi. Oblat może 
stać się mężem modlitwy, człowiekiem 
dla drugich, ubogim według Ewangelii, 
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świadkiem wiary..., lecz aby takim się 
stać, musi zaangażować się całkowicie. 
Nie można takim się stać, jeśli nie jest się 
najpierw człowiekiem Jezusa Chrystusa 
i człowiekiem Kościoła. Nasze powoła-
nie obejmuje wszystko. Taka jest zasad-
nicza nauka płynąca z Przedmowy”60.

YVON BEAUDOIN
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ZAŁĄCZNIK 
 

ŹRÓDŁA PRZEDMOWY
TABELA PORÓWNAWCZA TEKSTÓW Z 1818 I 1826 ROKU

Przedstawiamy tu w czterech kolumnach, z jednej strony (strony parzyste) wyciągi 
z pism Oliera, Tronsona i Lamennais’go lub pism Eugeniusza z lat 1805-1817, z któ-
rych czerpał on inspirację przy pisaniu Przedmowy, a z drugiej strony (strony niepa-
rzyste) wyciągi z Wprowadzenia i z Nota bene Reguł z 1816 roku i z Przedmowy do 
Reguł zatwierdzonych przez Rzym w 1826 roku.
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Olier – Tronson – Lamennais

Félicité de Lamennais, Réflexions
sur l’état de l’Église en France pendant 
le XVIIIe siècle, et sur sa situation actu-
elle, 1809, 1814. (Refleksje nad stanem
Kościoła we Francji w XVIII wieku i nad 
jego aktualną sytuacją, 1809, 1814).

Świat jest chory.
Od czasu upadku pogaństwa historia 

nie podaje drugiego przykładu tak ogól-
nej i kompletnej degeneracji. Człowiek 
nigdy nie był tak głęboko pogrążony 
w upodleniu zmysłowym i nigdy nie 
stracił do tego stopnia poczucia włas-
nej wielkości oraz przeczucia swoich 
wzniosłych przeznaczeń (s. 105).

Z każdym dniem stygnie pobożność 
i miłość. W ciągu dziesięciu lat liczba 
osób przystępujących do sakramentów 
zmniejszyła się o połowę [...] (s. 111).

Kiedy rozważam tę zadziwiającą nie-
czułość, to głębokie zapomnienie wszyst-
kich przepisów, wszystkich obowiąz-
ków chrześcijańskich, zastanawiam się 
z lękiem, czy wobec tego nie dożyliśmy 
już czasów zapowiadanych przez Jezusa 
Chrystusa, gdy mówił: „Czy jednak Syn 
Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy 
przyjdzie?” (s. 144).

Pisma Eugeniusza de Mazenoda  
(1805-1817)

24 maja 1805 roku – Do ojca

Drżę na samą myśl, że pewnego dnia 
staniemy się tym przewrotnym pokole-
niem, które wyssało tylko jad wszyst-
kich występków i które gardzi cnotą, 
które gnuśnieje w tak głębokiej igno-
rancji, że można się słusznie obawiać, 
iż popadamy w barbarzyństwo jeszcze 
bardziej nieznośne niż to, jakie panowa-
ło w VI wieku, bo w tamtych nieszczęs-
nych czasach przynajmniej wierzono 
w Boga, podczas gdy dziś wyznaje się 
publicznie okropny ateizm.

29 czerwca 1808 roku – Do matki

(Pan) chce ode mnie tego, abym wy-
rzekł się świata, w którym apostazja tak 
panuje, że zbawienie jest prawie nie-
możliwe; abym w sposób szczególny 
poświęcił się na Jego służbę, by usiło-
wać ożywić wiarę, która gaśnie wśród 
ubogich; słowem, abym przygotował 
się do wypełniania wszystkich poleceń, 
jakie On może zechcieć mi zlecić, dla 
swojej chwały i zbawienia dusz, które 
odkupił swoją drogocenną Krwią.

28 lutego 1809 roku – Do matki

[...] w czasie, kiedy Kościół jest 
opuszczony przez wszystkich [...].

11 października 1809 roku – Do mat-
ki

Oblubienica Jezusa Chrystusa, któ-
rą ten Boski Mistrz ukształtował przez 
przelanie wszystkiej swojej Krwi [...].

 1. Sytuacja Kościoła
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Konstytucje i Reguły z 1818 roku

Początek Nota bene

Jakiż cel może być wznioślejszy niż 
cel ich Instytutu?! Ich Założycielem jest 
Jezus Chrystus, Syn Boga samego; ich 
pierwszymi ojcami – Apostołowie. Są 
oni powołani do tego, aby być współpra-
cownikami Zbawiciela, współodkupicie-
lami rodzaju ludzkiego. Chociaż z uwagi 
na obecnie zbyt szczupłą ich liczbę oraz 
na bardziej naglące potrzeby otaczające-
go ich ludu, muszą na razie ograniczyć 
swą gorliwość do ubogich z naszych 
wiosek i miast, to jednak ich ambicje 
powinny ogarniać świętymi pragnienia-
mi rozległy obszar całej ziemi.

Kościół, wspaniałe dziedzictwo Zba-
wiciela, nabyte przez Niego za cenę 
Krwi, za dni naszych został okrutnie 
spustoszony. Ta umiłowana Oblubienica 
Syna Bożego rodzi Mu już prawie same 
potwory. Niewdzięczność ludzi doszła 
do szczytu; apostazja wkrótce stanie się 
powszechna; a oprócz świętego depozy-
tu, który pozostanie zawsze nietknięty 
aż do końca wieków, z chrześcijaństwa 
pozostają już zaledwie ślady tego, czym 
ono było, tak że można powiedzieć 
zgodnie z prawdą, iż z powodu złości 
i zepsucia chrześcijan za dni naszych ich 
położenie jest gorsze niż położenie po-
gan, zanim krzyż powalił bałwany.

Konstytucje i Reguły z 1826 roku

Tłumaczenie tekstu łacińskiego za-
twierdzonego przez Rzym

Kościół, wspaniałe dziedzictwo Zba-
wiciela, nabyte przez Niego za cenę 
Krwi, za dni naszych został okrutnie 
spustoszony. Ta umiłowana Oblubieni-
ca Syna Bożego doznaje ucisku, opłaku-
jąc sromotne odstępstwo dzieci, którym 
dała życie. Chrześcijanie, którzy odstą-
pili od wiary i całkowicie zapomnieli 
o Bożych dobrodziejstwach, rozgniewa-
li Bożą sprawiedliwość swoimi występ-
kami. Gdybyśmy nie wiedzieli, że świę-
ty depozyt wiary pozostanie nienaruszo-
ny aż do końca wieków, ledwie byśmy 
mogli rozpoznać religię Chrystusową 
z pozostałych śladów tego, czym była. 
Można więc słusznie powiedzieć, że 
skutkiem złości i zepsucia chrześcijan za 
dni naszych stan większości z nich jest 
gorszy niż stan pogan, zanim Krzyż starł 
bałwany.

Tekst z 1825 roku (rękopis 4) różni 
się od tekstów z 1818 i 1826 roku.

1. Sytuacja Kościoła
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Olier – Tronson – Lamennais

Félicité Lamennais, Réflexions...

Kler jest zmanierowany.
Niechby się Bogu spodobało, żeby 

przynajmniej kler był zabezpieczony 
przed zarażeniem! Niechby się Bogu 
spodobało, żeby swoim przykładem 
występował on jednomyślnie przeciw-
ko osłabieniu gorliwości i aby cierpiący 
Kościół znalazł w swoich szafarzach 
pociechę i pomoc, których ma prawo od 
nich oczekiwać! Bez wątpienia posiada 
on jeszcze w swoim łonie wielką liczbę 
mężów apostolskich; moc wiary ożywia 
jeszcze niektóre gałęzie tego świętego 
pnia: i to właśnie będzie potępieniem 
tylu kapłanów oziębłych i rozleniwio-
nych, którzy według wyrażenia Apo-
stoła nie są ani gorący, ani zimni [...], 
którzy w próżniactwie miejskim szukają 
życia miłego i spokojnego, podczas gdy 
istnieje taki okręg wiejski, w którym na 
cztery parafie przypada zaledwie jeden
duszpasterz [...] (s. 112-113).

Louis Tronson, Entretiens ecclésia-
stiques (Rozmowy kościelne), Oeuvres 
complètes, Migne, 1857, I, s. 561-563.

Nic nie jest bardziej szkodliwe dla 
Kościoła niż źli kapłani [...]. Uświęcony 
kapłan uświęca lud, lecz kapłan zdepra-
wowany niechybnie będzie go deprawo-
wał [...]. Wszelkie dobro i zło wycho-
dzi ze świątyni [...], od duchownych, 
a szczególnie od kapłanów [...], i tam 
także trzeba szczególniej pracować, by 
zastosować środki zaradcze.

Pisma Eugeniusza de Mazenoda 
(1805-1817)

23 grudnia 1809 roku – Konferencja

Kościół konający wielkim wołaniem 
wzywa swoje dzieci, aby mu pomogły 
w jego strapieniu, a nikt nie odpowiada.

Sierpień 1812 roku – Rekolekcje w Issy

Ach! Kościół ma aż nadto powodów, 
aby cierpieć z powodu dużej liczby ka-
płanów, którzy go martwią swoją obojęt-
nością wobec trapiącego go zła, którzy 
ociągają się i mrożą wszystkie płomie-
nie Boskiej miłości, którą powinni rozle-
wać pośród wiernych, wobec których są 
organami Pana i narzędziami Jego miło-
sierdzia: czy chciałbym powiększyć ich 
liczbę? Broń Boże [...].

1813 rok – Pierwszy regulamin sto-
warzyszenia w Aix

Głównym celem tego stowarzyszenia 
jest formowanie w mieście grupy bardzo 
pobożnej młodzieży, która swym przy-
kładem, radami i modlitwami przyczy-
niłaby się do zahamowania powszechnej 
apostazji, codziennie robiącej szybkie 
i przerażające postępy [...].

9 października 1815 roku – Do księ-
dza Henry’ego Tempiera

Niech Ksiądz przyjrzy się dobrze 
sytuacji mieszkańców naszych wsi, ich 
stanowi religijnemu, odstępstwom, które 
z każdym dniem szerzą się coraz bardziej 
i które czynią straszne spustoszenie.

 2. Apel Kościoła
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Konstytucje i Reguły z 1818 roku

Nota bene
W tym opłakanym stanie Kościół woła 

na pomoc sługi, którym powierzył najdroż-
sze sprawy swego Boskiego Oblubieńca, 
a większość tych sług godnym potępienia 
postępowaniem powiększa jeszcze jego 
niedolę.

Prawdziwym celem naszego Instytutu 
jest zaradzenie tej całej niedoli, naprawie-
nie tych wszystkich nieporządków w ta-
kim stopniu, w jakim jest to możliwe.

Aby podołać temu świętemu przed-
sięwzięciu, trzeba najpierw szukać przy-
czyn zepsucia, które dzisiaj poddało ludzi 
wszystkim ich namiętnościom.

Można je sprowadzić do trzech głów-
nych punktów:

1. Osłabienie, by nie powiedzieć, 
całkowita utrata wiary;

2. Ignorancja ludu;

3. Lenistwo, niedbalstwo i zepsu-
cie kapłanów.

Ta trzecia przyczyna powinna być 
uważana za główną i za korzeń dwóch 
pozostałych.

To prawda, że od wieku pracuje się 
nad tym, by przez piekielne zabiegi znisz-
czyć fundamenty religii w sercu i w du-
chu ludzi. To też prawda, że rewolucja 
francuska nadzwyczaj przyczyniła się do 
postępu tego dzieła nieprawości. Nie-
mniej, gdyby duchowieństwo było ciągle 
tym, czym nigdy nie powinno przestać 
być, religia utrzymałaby się i nie tylko 
oparłaby się temu strasznemu wstrząso-
wi, ale odniosłaby triumf nad tymi 
wszystkimi atakami i wyszłaby z walki 
jeszcze piękniejsza i sławniejsza.

Konstytucje i Reguły z 1826 roku

W tej opłakanej sytuacji Kościół 
wielkim głosem woła do swoich sług, 
którym powierzył najdroższe sprawy 
swego Boskiego Oblubieńca, aby sło-
wem i przykładem robili wszystko, co 
w ich mocy, żeby na nowo ożywić wiarę 
gasnącą w sercach wielkiej liczby jego 
dzieci. Lecz niestety, mało jest takich, 
którzy odpowiadają na to naglące we-
zwanie. Wielu nawet godnym pożało-
wania postępowaniem powiększa niedo-
lę Kościoła, a zamiast myśleć o sprowa-
dzaniu ludzi na drogę sprawiedliwości, 
sami potrzebują, aby im przypominać 
o ich obowiązkach.

Tekst z 1825 roku (rękopis 4) jest taki 
sam jak z roku 1826, z wyjątkiem zmia-
ny terminu de concevoir na de songer.

2. Apel Kościoła



634PRZEDMOWA DO REGUŁY

 
Olier – Tronson – Lamennais

Félicité Lamennais, Réflexions...

Dziecko Kościoła jest żywo dotknięte 
przez zło, które trapi tę czułą matkę. To 
zło przedstawiłem ze szczerością chrześ-
cijanina [...]. Dożyliśmy tych opłaka-
nych czasów, tych czasów doświadczeń 
i niebezpieczeństwa, w których, według 
wyrażenia pewnego świętego papieża, 
wiara domaga się żołnierzy i wzywa do 
jej bronienia wszystkich, którzy mają 
gorliwość (s. 116-117).

Pisma Eugeniusza de Mazenoda 
(1805-1817)

 

23 grudnia 1809 roku – Konferencja

Jakże stan opuszczenia, w którym 
znajduje się Kościół, nie miałby poru-
szyć naszej wrażliwości [...]. Nie, nie, 
te postępki, które rozdzierają naszą Mat-
kę, przeniknęły do głębi nasze dusze 
[...]. Nie, nie, czuła i kochana Matko, 
nie wszystkie twoje dzieci oddalają się 
w dniach twego utrapienia. Liczbowo 
wprawdzie niewielu, ale cennych ze 
względu na uczucia, które ich ożywiają, 
staje przy tobie, by otrzeć te łzy, które 
niewdzięczność ludzka każe ci wylewać 
w goryczy twego bólu.

25 stycznia 1816 roku – List do wika-
riuszy generalnych w Aix

Niżej podpisani kapłani żywo przejęci 
opłakaną sytuacją małych miast i wiosek 
prowansalskich, które prawie całkowicie 
utraciły wiarę itd.

 3. Szlachetna wola kilku kapłanów
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Konstytucje i Reguły z 1818 roku

 
Konstytucje i Reguły z 1826 roku

Widok tego zła poruszył serca kilku 
kapłanów gorliwych o chwałę Bożą, ko-
chających Kościół i gotowych poświęcić 
siebie – gdyby było potrzeba – dla zba-
wienia dusz.

Tekst francuski z 1825 roku (rękopis 
4) jest taki sam jak z roku 1826.

3. Szlachetna wola kilku kapłanów
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Olier – Tronson – Lamennais

Louis Tronson, Entretiens...

Ponieważ wszelkie dobro i zło po-
chodzi ze świątyni [...], od duchownych, 
a szczególnie od kapłanów [...], dlatego 
tam trzeba szczególnie pracować, by za-
stosować środki zaradcze.

Jean-Jacques Olier, Maximes sur le 
sacerdoce (Maksymy o kapłaństwie), 
Oeuvres complètes, Migne, 1856, s. 
1166-1172.

Jak dobrze by było życzyć sobie, aby 
Kościół żywił w swym łonie znaczną 
liczbę świętych kapłanów, którzy w celu 
odnowy duchowieństwa otwarcie złoży-
liby ślub poświęcenia się i wyrzeczenia 
dóbr tego świata, by zająć się jedynie 
służbą Bogu i Jego ludowi [...].

Trzech mężów apostolskich w se-
minarium, pełnych pokory, łagodności, 
cierpliwości, gorliwości, miłości [...] – 
wystarczyłoby, aby odnowić duchowień-
stwo i w konsekwencji całą owczarnię.

Pisma Eugeniusza de Mazenoda 
(1805-1817)

11 października 1809 roku – Do mat-
ki

A dlaczego chciałabyś, abym opóź-
niał moje zaangażowanie i poświęcenie 
się Oblubienicy Jezusa Chrystusa, któ-
rą ten Boski Mistrz ukształtował przez 
wylanie wszystkiej swojej Krwi, przez 
wszystkie chwile życia, które otrzyma-
łem tylko po to, aby je wykorzystać dla 
większej chwały Bożej [...].

9 października 1815 roku – Do księ-
dza Henry’ego Tempiera

Pragniemy wybrać mężów, którzy 
mieliby wolę i odwagę kroczyć ślada-
mi Apostołów [...]; nie tak łatwo jest 
spotkać ludzi, którzy by się oddali i ze-
chcieli się poświęcić dla chwały Bożej 
i zbawienia dusz bez innej korzyści na 
ziemi niż liczne udręki i to wszystko, co 
Zbawiciel zapowiedział swoim prawdzi-
wym uczniom [...].

13 grudnia 1815 roku – Do księdza 
Henry’ego Tempiera

Gdyby chodziło tylko o jako takie 
głoszenie Słowa Bożego [...], nie trosz-
cząc się zbytnio o to, aby być mężami 
uduchowionymi i prawdziwie apostol-
skimi, to uważam, że nie byłoby trudno 
Księdza zastąpić [...].

 4. Dzieło do zrealizowania – Optymizm
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Konstytucje i Reguły z 1818 roku

Nota bene

Znając te przyczyny, łatwiej jest za-
stosować środki zaradcze.

Trzeba do tego uformować aposto-
łów, którzy przekonawszy się o koniecz-
ności zreformowania samych siebie: 
attende tibi, pracowaliby z całej swojej 
mocy nad nawróceniem innych: attende 
tibi et doctrinae, insta in illis: hoc enim 
faciens, et te ipsum salvum facies, et eos 
qui te audiunt (1 Tm 4, 16). A ponieważ, 
jak widzieliśmy, prawdziwym źródłem 
zła jest beztroska, skąpstwo i zepsucie 
kapłanów, po usunięciu tego nadużycia 
inne znikną. Starajcie się mieć kapłanów 
gorliwych, bezinteresownych i prawdzi-
wie cnotliwych, a wkrótce przyprowa-
dzicie zbłąkanych ludzi do wypełniania 
ich obowiązków. Słowem, stosujcie te 
same środki, które stosował nasz Zbawi-
ciel, gdy chciał nawrócić świat, a osiąg-
niecie takie same wyniki.

 
Konstytucje i Reguły z 1826 roku

Doszli oni do przekonania, że gdy-
by udało się uformować kapłanów gor-
liwych, bezinteresownych, prawdziwie 
cnotliwych, słowem – mężów apostol-
skich, głęboko przeświadczonych o ko-
nieczności własnej przemiany, którzy ze 
wszystkich sił pracowaliby nad nawró-
ceniem innych, wtedy można by było 
żywić nadzieję, że w krótkim czasie uda 
się na powrót przywieść zbłąkanych lu-
dzi do wypełniania dawno porzuconych 
obowiązków. „Uważaj na siebie i na na-
ukę – pouczał święty Paweł Tymoteusza 
– trwaj w nich! To czyniąc, i siebie sa-
mego zbawisz, i tych, którzy cię słucha-
ją” (1 Tm 4, 16).

4. Dzieło do zrealizowania – Optymizm
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Olier – Tronson – Lamennais

Louis Tronson, Entretiens...

Nie mamy wcale w tym względzie 
innego spojrzenia niż Syn Boży [...].

A oto, co Syn Boży daje nam poznać 
przez swoje postępowanie [...]. Jak po-
stępuje? [...]. Od pierwszych przemó-
wień [...] zaczyna występować przeciw-
ko kapłanom; dużą część życia poświęca 
ich pouczaniu [...].

Pisma Eugeniusza de Mazenoda 
(1805-1817)

19 marca 1809 roku – Konferencja

Widzę wzór, który powinienem na-
śladować, żywy przykład, za którym po-
winienem iść [...]. Widzę Go, jak przy-
pomina arcykapłanom, uczonym w Piś-
mie i faryzeuszom wszystkie okoliczno-
ści Swego niewinnego życia, heroicz-
ne cechy Swojej czułej miłości do ludzi 
[...].

22 sierpnia 1817 roku – Do ojca 
Henry’ego Tempiera

Żyjemy na ziemi, a szczególnie w na-
szym domu, by się uświęcać, pomagając 
sobie wzajemnie przez nasz przykład, 
słowa i modlitwy. Nasz Pan Jezus Chry-
stus powierzył nam troskę o kontynuo-
wanie wielkiego dzieła odkupienia lu-
dzi.

 5. Chrystus

 
Olier – Tronson – Lamennais

por. stronę następną

Pisma Eugeniusza de Mazenoda 
(1805-1817)

11 października 1809 roku – Do mat-
ki

Nie zazdrość więc, moja droga do-
bra mamo, nie zazdrość temu biednemu 
Kościołowi [...] daru, który dwie lub trzy 
osoby w całej Francji (uważam się za 
tak szczęśliwego, że należę do ich małej 
liczby) chcą Mu złożyć ze swej wolności 
i swego życia.

6. Uświęcenie osobiste
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Konstytucje i Reguły z 1818 roku

Nota bene

Jak postąpił nasz Pan Jezus Chry-
stus? Wybrał pewną liczbę Apostołów 
i uczniów, zaprawił ich do pobożności, 
napełnił swoim duchem, a kiedy wy-
kształcił ich w swojej szkole i w prak-
tykowaniu wszelkich cnót, wysłał ich na 
podbój świata, który w niedługim czasie 
mieli poddać Jego świętym prawom.

 
Konstytucje i Reguły z 1826 roku

 

Jak bowiem postąpił nasz Pan Jezus 
Chrystus, gdy pragnął nawrócić świat? 
Wybrał pewną liczbę Apostołów i ucz-
niów, zaprawił ich do pobożności, napeł-
nił swoim duchem, a kiedy wykształcił 
ich w swojej szkole, wysłał na podbój 
świata, który w niedługim czasie mieli 
poddać Jego świętym prawom.

5. Chrystus

 
Olier – Tronson – Lamennais

por. stronę następną

Pisma Eugeniusza de Mazenoda 
(1805-1817)

por. stronę następną

6. Uświęcenie osobiste



640PRZEDMOWA DO REGUŁY

 
Olier – Tronson – Lamennais

Jean-Jacques Olier, Maximes sur le 
sacerdoce...

Syn Boży, aby przygotować swoich 
Apostołów [...], zatrzymuje ich przy so-
bie przez trzy lata [...]; do zasadniczych 
wymagań, które im stawiał, należało cał-
kowite wyzbycie się własnej woli i do-
skonałe wyrzeczenie się dóbr [...]. Prak-
tyka wyrzeczenia zewnętrznego jest nie-
odłączna od ducha wyzbycia się. Byłoby 
więc stosowne, aby dyrektorzy semina-
ryjni odnowili [...] zaparcie się siebie, ja-
kie przyrzekali.

Louis Tronson, Examens particu-
liers (Szczegółowy rachunek sumienia) 
Oeuvres complètes, Migne, 1857, II, s. 
588-589.

Czy posiadamy doskonałą poboż-
ność, anielską czystość, żarliwą gorli-
wość o chwałę Bożą i zbawienie dusz, 
wielką miłość do Kościoła [...]?

Czy posiedliśmy to uczestnictwo 
w duchu Jezusa, najwyższego kapła-
na? To znaczy, czy byliśmy gotowi po-
święcać się bezustannie i oddawać nasz 
pot jak On, naszą krew i nasze życie dla 
chwały Bożej i za zbawienie świata?

Pisma Eugeniusza de Mazenoda 
(1805-1817)

13 grudnia 1815 roku – Do księdza 
Henry’ego Tempiera

Trzeba, abyśmy my sami szczerze 
byli święci [...]. Czy jest więc wielu 
księży, którzy chcieliby być święci w ten 
sposób? Trzeba by było ich nie znać, aby 
być o tym przekonanym. Wiem dobrze, 
że jest przeciwnie: większość chce iść 
do nieba inną drogą niż droga samoza-
parcia, wyrzeczenia, zapomnienia o so-
bie; ubóstwa, zmęczenia itp. [...].

23 grudnia 1809 roku – Konferencja

[...] będziemy mieć odwagę sami wal-
czyć z twoimi licznymi nieprzyjaciółmi, 
stawiać czoło wszelkim niebezpieczeń-
stwom, przeciwstawiać się wszelkim za-
grożeniom, tworzyć dla ciebie z naszych 
ciał barierę nie do przebycia dla twoich 
najbardziej zaciekłych prześladowców, 
umrzeć, tak umrzeć, jeśli będzie trzeba, 
by cię zachować nietkniętym [...].

19 lutego 1813 roku – Do Charles’a 
de Forbin-Jansona

Być może nadejdzie czas, kiedy ci 
powiem: teraz zabijmy się, nadajemy się 
już tylko na to. Idźmy naprzód aż do wy-
czerpania!

22 sierpnia 1817 roku – Do ojca 
Tempiera

Jesteśmy lub powinniśmy być święty-
mi kapłanami, którzy uważają się za szczęś-
liwych, a nawet bardzo szczęśliwych, że 
poświęcają swój majątek, zdrowie i życie 
na służbę i dla chwały Boga [...].

 6. Uświęcenie osobiste



641 PRZEDMOWA DO REGUŁY

 
Konstytucje i Reguły z 1818 roku

Nota bene

Jak zatem mamy postąpić, aby zdo-
łać odzyskać dla Jezusa Chrystusa licz-
ne dusze, które zrzuciły Jego jarzmo? 
Rzetelnie pracować, by stać się święty-
mi; iść odważnie śladami wielu Aposto-
łów, którzy zostawili nam tak wspaniały 
przykład cnót w wypełnianiu tego posłu-
giwania, do którego zostaliśmy wezwani 
jak tamci; całkowicie wyrzec się siebie; 
troszczyć się jedynie o chwałę Bożą, bu-
dowanie Kościoła i zbawienie dusz; nie-
ustannie odnawiać się w duchu naszego 
powołania; żyć w stanie ciągłego samo-
zaparcia i wytrwałej woli osiągnięcia 
doskonałości, pracując bez przerwy nad 
tym, aby stać się pokornymi, łagodny-
mi, posłusznymi, miłującymi ubóstwo, 
pokutującymi, umartwionymi, oderwa-
nymi od świata i rodziny, pełnymi za-
pału, gotowymi poświęcić całe mienie, 
zdolności, wypoczynek, osobę i życie 
miłości do Jezusa Chrystusa, na służbę 
Kościołowi i dla uświęcenia bliźniego; 
a następnie, pełni ufności w Bogu, wstą-
pić w szranki i walczyć aż do ostatniego 
tchu o większą chwałę Bożą.

 
Konstytucje i Reguły z 1826 roku

Jak zatem mają postąpić ludzie, któ-
rzy pragną pójść śladami Jezusa Chry-
stusa, swego Boskiego Mistrza, aby od-
zyskać dla Niego liczne rzesze, które 
zrzuciły Jego jarzmo? Muszą rzetelnie 
pracować, aby stać się świętymi. Mu-
szą iść odważnie tymi samymi drogami, 
po których przeszło tylu pracowników 
ewangelicznych, którzy zostawili nam 
tak wspaniały przykład cnoty w wypeł-
nianiu tego posługiwania, do którego 
czują się wezwani, podobnie jak tam-
ci. Muszą całkowicie wyrzec się siebie, 
a troszczyć jedynie o chwałę Bożą i do-
bro Kościoła, o zbudowanie i zbawienie 
dusz. Muszą nieustannie odnawiać się 
w duchu swego powołania, żyć w sta-
nie ciągłego samozaparcia i wytrwałej 
woli osiągnięcia doskonałości. Muszą 
bez przerwy pracować nad tym, aby stać 
się pokornymi, łagodnymi i posłuszny-
mi, miłującymi ubóstwo, pokutującymi 
i umartwionymi, oderwanymi od świa-
ta i rodziny, pełnymi zapału, gotowymi 
poświęcić całe mienie, zdolności, wypo-
czynek, osobę i życie miłości do Jezu-
sa Chrystusa, na służbę Kościołowi i dla 
uświęcenia bliźniego. Następnie pełni 
ufności w Bogu mogą wstąpić w szranki 
i walczyć aż do ostatniego tchu o więk-
szą chwałę najświętszego i najczcigod-
niejszego Imienia.

6. Uświęcenie osobiste
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Olier – Tronson – Lamennais

Félicité de Lamennais, Réflexions...

Jeśli coś mogłoby obudzić tę wia-
rę w sercach, tak, niestety, słabą, to bez 
wątpienia misje. Ileż dobra zrobiłyby 
one w naszych wioskach, a nawet w mia-
stach! Jakież pole do uprawy! Jakież 
żniwo do zebrania! Trzeba być świad-
kiem owoców uświęcenia, jakich może 
dokonać kilku mężów prawdziwie apo-
stolskich, by odczuć, jak ten środek jest 
potężny i czego można się po nim spo-
dziewać w obecnych okolicznościach 
[...]. A czego trzeba, aby dokonać tych 
cudów? Czy wielkich zdolności? Nie, 
trzeba wielkiej wiary [...].

Jean-Jacques Olier, Maximes...

Z powodu braku dość światłych 
i cnotliwych kapłanów ludzie prawie że 
nie otrzymują nawet powierzchownego 
pouczenia o życiu chrześcijańskim. Nie 
są już pouczani o obowiązku upodabnia-
nia się do Jezusa Chrystusa. Już Go nie 
znają, nie oddają Mu czci ani Go już nie 
kochają, tak jakby On nie umarł za nich 
[...]. O tej ignorancji i tym zapomnieniu 
Jezusa Chrystusa [...].

Félicité de Lamennais, Réflexions...

Wioski są zagrożone barbarzyń-
stwem. Zaraza zdobywa wioski zagrożo-
ne przez barbarzyństwo [...], niesłycha-
ne nieporządki, dziwne zwyczaje wcho-
dzą pod strzechy: duch, serca, wszystko 
się psuje [...].

Jedynie religia robi z nich ludzi, 
podpowiadając im idee moralne, budząc 

w nich sumienie, dając im przewodnika, 
doradcę i wzór oraz zakładając wśród 
nich coś w rodzaju szkoły cywilizacji. 
Zabierzcie im ten hamulec, pozbawcie 
ich tych pomocy, a staną się już tylko 
dzikimi bestiami albo głupimi zwierzę-
tami [...] (s. 135-136).

Jean-Jacques Olier, Maximes...

Tacy kapłani pojawiają się rzadko; 
dla całego Kościoła nasz Pan wybrał tyl-
ko dwunastu [...].

Mało jest takich w Kościele, którzy 
chcieliby przyjąć ten rodzaj życia sa-
motnego i ukrytego [...].

Pisma Eugeniusza de Mazenoda 
(1805-1817)

4 kwietnia 1813 roku – Instrukcja

W poprzedniej instrukcji ukazaliśmy 
wam, że cały nieporządek, jaki panuje 
w chrześcijaństwie, powinien być przy-
pisany głównie zupełnej ignorancji, któ-
ra dotyczy podstawowych zasad wiary 
[...].

16 stycznia 1816 roku – Do wikariu-
szy generalnych w Aix

Niżej podpisani kapłani [...] żywo 
przejęci opłakaną sytuacją małych miast 
i wsi prowansalskich, które prawie cał-
kowicie utraciły wiarę [...], przekonaw-
szy się, że misje byłyby jedynym środ-
kiem, dzięki któremu można by wypro-
wadzić ten zbłąkany lud z jego otępie-
nia [...].

  7. Działalność kapłańska i apostolska
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Konstytucje i Reguły z 1818 roku

Nota bene

Jak szerokie pole działania! Jak szla-
chetne przedsięwzięcie! Ludzie giną 
w zupełnej ignorancji wszystkiego, co 
dotyczy ich zbawienia. Następstwem tej 
ignorancji było osłabienie, by nie powie-
dzieć prawie zniszczenie wiary i zepsu-
cie obyczajów. Jest więc naglące, aby 
przyprowadzić zbłąkane owce z powro-
tem do owczarni, nauczyć tych wykole-
jonych chrześcijan, kim jest Jezus Chry-
stus, wyrwać ich z niewoli szatana i uka-
zać im drogę do nieba, powiększyć Kró-
lestwo Zbawiciela, a zniszczyć panowa-
nie piekła, zapobiec milionom grzechów 
śmiertelnych, utwierdzić poszanowanie 
i praktykowanie wszelkich rodzajów 
cnót, sprawić, aby ludzie postępowali 
jak istoty rozumne, potem – jak chrześ-
cijanie, a wreszcie, dopomóc im stać się 
świętymi.

Trzeba iść jeszcze dalej, wejść aż do 
świątyni; oczyścić ją z tylu nieczystości, 
które zanieczyszczają jej wejście i wnę-
trze aż po stopnie ołtarza, na którym 
składa się świętą Ofiarę. Trzeba tam po-
nownie zapalić święty ogień czystej mi-
łości, który jest jeszcze podtrzymywany 
jedynie przez małą liczbę świętych sza-
farzy, pieczołowicie przechowujących 
jego ostatnie iskry, które wnet zgasłyby 
wraz z nimi, gdyby się nie pośpieszono, 
by stanąć przy nich i tam zgodnie z nimi 
ofiarować Bogu żywemu jako zadość-
uczynienie za tyle występków hołd i zu-
pełne oddanie, całkowitą ofiarę z całego
swego jestestwa na chwałę Zbawiciela 
i na służbę Jego Kościołowi.

 
Konstytucje i Reguły z 1826 roku

Jak szerokie pole działania! Jak szla-
chetne i święte przedsięwzięcie! Ludzie 
giną w zupełnej ignorancji wszystkiego, 
co dotyczy ich zbawienia. Następstwem 
tej ignorancji było osłabienie wiary, ze-
psucie obyczajów i wszelkie występki 
nieodłącznie z tym związane. Jest więc 
bardzo ważne i naglące, aby przypro-
wadzić zbłąkane owce z powrotem do 
owczarni, nauczyć tych wykolejonych 
chrześcijan, kim jest Jezus Chrystus, wy-
rwać ich z mocy szatana i ukazać im dro-
gę do nieba. Trzeba uczynić wszystko, 
aby powiększyć Królestwo Zbawiciela, 
a zniszczyć panowanie piekła, zapobiec 
tysiącom występków, a utwierdzić po-
szanowanie i praktykowanie wszelkiego 
rodzaju cnót; sprawić, aby ludzie postę-
powali jak istoty rozumne, potem – jak 
chrześcijanie, a wreszcie dopomóc im 
stać się świętymi.

7. Działalność kapłańska i apostolska
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Olier – Tronson – Lamennais

Louis Tronson, Entretiens...

Rozmowy, które rozpoczynamy [...], 
by dać poznać osobom zaangażowanym 
[...] w tę profesję, doskonałość i obo-
wiązki tego Boskiego stanu.

 Pisma Eugeniusza de Mazenoda 
(1805-1817)

9 października 1815 roku – Do ojca 
Henry’ego Tempiera

Nieustannie będą się zajmować bu-
rzeniem królestwa szatana, a równocześ-
nie będą dawać przykład życia prawdzi-
wie kościelnego we wspólnocie, którą 
będą tworzyć [...]

 8. W stowarzyszeniu (we wspólnocie)

Pisma Eugeniusza de Mazenoda 
(1805-1817)

Grudzień 1812 roku – Regulamin

W Kościele i wśród osób. które prag-
nęły dążyć do doskonałości, zawsze 
uważano, że aby do niej dojść i w niej się 
utrzymać, należy poddać się ustalonej 
i niezmiennej regule, która poskramiając 
nieustannie nieporządki zmysłowe i na-
turalną niestałość ludzkiej woli, byłaby 
jakby dokładnym i wymagającym wy-
chowawcą, który w swej nieubłaganej 
stanowczości cierpi jedynie wówczas. 
kiedy jego uczeń pod błahymi preteks-
tami uchyla się od norm, jakie podykto-
wała mu światła mądrość.

1816 rok – Skrócony regulamin 
członków Stowarzyszenia

Doświadczenie dowodzi, że nie 
można długo wytrwać w praktykowaniu 
cnoty, jeśli nie podda się woli pod jedno-
litą regułę na całe życie [...].

 9. 10. Pod wspólną Regułą i dyscypliną
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Konstytucje i Reguły z 1818 roku

Wprowadzenie
Jeśli kapłani, którym Pan dał prag-

nienie zjednoczenia się we wspólnocie, 
by pracować skuteczniej dla zbawienia 
dusz i dla własnego uświęcenia, chcą 
uczynić trochę dobra w Kościele, po-
winni najpierw przejąć się głęboko ce-
lem Instytutu, który wybiorą, wielkością 
posługi, do której są wezwani, i ogrom-
nymi owocami zbawienia, które mogą 
być rezultatem ich prac, jeżeli wywiążą 
się z nich godnie.

 
Konstytucje i Reguły z 1826 roku

Tak niezmierne owoce zbawienia 
może zrodzić praca kapłanów, których 
Pan natchnął pragnieniem połączenia 
się w stowarzyszenie, żeby skuteczniej 
pracować nad zbawieniem dusz i włas-
nym uświęceniem, jeśli godnie będą 
się wywiązywać ze swych obowiązków 
i święcie wypełniać swoje wzniosłe po-
wołanie.

8. W stowarzyszeniu (we wspólnocie)

Konstytucje i Reguły z 1818 roku

Wprowadzenie
Aby osiągnąć ten tak upragniony cel, 

powinni również z największą troską 
przykładać się do podejmowania naj-
właściwszych środków, mających ich 
doprowadzić do obranego celu i do nie-
unikania nigdy norm przepisanych, by 
zapewnić sukces ich świętego przedsię-
wzięcia i utrzymać ich w świętości ich 
powołania.

Przykład świętych i rozum wystar-
czająco dowodzą, że do tego, aby utrzy-
mać ład w społeczności, konieczne jest 
ustalenie pewnych norm postępowania, 
które by łączyły wszystkich jej człon-
ków w jednolitym działaniu i wspólnym 
duchu. To właśnie stanowi siłę organi-
zmów, podtrzymuje w nich żarliwość 
i zapewnia im trwałość...

Konstytucje i Reguły z 1826 roku

Nie wystarczy jednak, że będą prze-
jęci wielkością posługi, do której zostali 
wezwani. Przykład świętych i rozum wy-
starczająco dowodzą, że do tego, aby za-
pewnić powodzenie tak świętemu przed-
sięwzięciu i utrzymać ład w społeczno-
ści, jest nieodzowne ustalenie pewnych 
norm postępowania, które by łączyły 
wszystkich jej członków w jednolitym 
działaniu i wspólnym duchu. To właśnie 
stanowi siłę organizmów, podtrzymu-
je w nich żarliwość i zapewnia im trwa-
łość.

Kapłani ci zatem, poświęcając się 
wszelkim zbożnym dziełom, do ja-
kich może natchnąć miłość kapłańska 
– a przede wszystkim głoszeniu misji 
świętych, które stanowi główny cel ich 
zjednoczenia się – postanawiają poddać 
się Regule i Konstytucjom...

9. 10. Pod wspólną Regułą i dyscypliną



 WPROWADZENIE

Ten artykuł składa się z trzech czę-
ści. Zaczyna się od przedstawienia myśli 
Założyciela na temat przełożonych miej-
scowych. Chociaż nie omawiał on tego 
tematu w sposób wyczerpujący, jego 
pisma ukazują jasno jego idee. W tym 
artykule pozwolę mówić Założycielowi, 
jak dalece to tylko możliwe, przytacza-
jąc jego pisma z minimalną ilością ko-
mentarzy i mając nadzieję, że w tej lek-
turze przełożeni miejscowi znajdą inspi-
rację u samego Założyciela. Dla niego 
przełożony jest zastępcą Boga, mającym 
pełną władzę. Powinien jednak konsul-
tować się z własnymi przełożonymi i ze 
swoją radą miejscową przed podjęciem 
decyzji. Członkowie wspólnoty są swo-
bodni przy przedstawianiu mu własnego 
zdania. Z pism Założyciela jasno wyni-
ka nacechowana miłością uwaga, którą 
okazuje oblatom i postawa, którą prag-
nąłby widzieć u wszystkich przełożo-
nych miejscowych w ich relacjach z in-
nymi.

Druga część będzie mówić o liście, 
w którym ojciec Joseph Fabre szeroko 
omówił ten temat. Ten list odgrywał klu-

czową rolę w ciągu wielu dziesięcioleci. 
Ojciec Fabre opiera się na doświadcze-
niu Zgromadzenia jako na interpretacji 
ducha Założyciela, którego pamiętali ci, 
którzy go znali. Ojciec Fabre ma wielkie 
poczucie jedności Zgromadzenia. Każ-
dy oblat stanowi część całości, a Zgro-
madzenie jest oceniane poprzez pryzmat 
każdego ze swych członków. Tu właśnie 
przełożony ma szczególną rolę do ode-
grania.

Trzecia część ukaże miejscowego 
przełożonego, tak jak jawi się on po So-
borze Watykańskim II, w kontekście 
Zgromadzenia, którego misja wyraża się 
w apostolskich wspólnotach zakonnych. 
Przełożony ma rolę do spełnienia zarów-
no na polu misji, jak i w życiu wspólno-
towym

 I. PRZEŁOŻONY MIEJSCOWY WE-
DŁUG MYŚLI EUGENIUSZA DE 
MAZENODA

 1. PRZEŁOŻONY, NARZĘDZIE WOLI BOŻEJ

Pisząc do ojca Henry’ego Tempie-
ra w 1817 roku, Eugeniusz de Maze-
nod wyraża swą postawę w stosunku do 

PRZEŁOŻENI

SPIS TREŚCI: Wprowadzenie. I. Przełożony miejscowy według myśli Eugeniusza de 
Mazenoda: 1. Przełożony, narzędzie woli Bożej; 2. Przymioty wymagane od prze-
łożonego; 3. Obowiązki przełożonego miejscowego: a. Organizować pracę wspól-
noty; b. Otwierać im księgę Reguły; c. Troska o tych, którzy zostali mu powierzeni; 
d. Kierować i pouczać; e. Reprezentować superiora generalnego. 4. Postępowanie 
przełożonego miejscowego: a. „Dobrze rozumieć wszystkie obowiązki swego urzę-
du”; b. Mąż modlitwy, ufający Bożej Opatrzności; c. Wzór dla wszystkich; d. Rządzić 
braćmi, a nie poddanymi; e. Konsultować. II. Interpretacja myśli Założyciela i Reguły: 
1. Okólnik ojca Fabre’a; 2. Misja przełożonego: a. Wewnętrzna misja przełożonego; 
b. Zewnętrzna misja przełożonego. 3. Kim powinien być przełożony miejscowy?: 
a. Duchowość; b. Zarządzanie dobrami doczesnymi. III. Konstytucje i Reguły z 1982 
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przełożonego. „Dajcie mi przełożonego, 
a z góry przyrzekam mu całkowitą ule-
głość i obiecuję postępować tylko po-
dług jego woli, która w moich oczach 
będzie wolą Boga, jakiej on będzie wy-
razicielem względem mnie”1.

Jest jasne, że przełożony dla swych 
podwładnych jest narzędziem Boga. 
„Powinni oni – mówi Reguła z 1826 
roku – starać się o to, by w ten sposób 
coraz bardziej przyzwyczajać się do 
uznawania w praktyce posłuszeństwa 
nie wobec tego, kto zarządza, lecz wo-
bec naszego Pana, w imieniu którego się 
zarządza i z miłości do którego jest się 
posłusznym”2.

Takie rozumienie posłuszeństwa Za-
łożyciel zachowa przez całe życie. Czte-
ry lata przed śmiercią ubolewa więc nad 
słabościami miejscowych przełożonych: 
„Sami w sobie są dobrzy, ale nie potrafią
użyć autorytetu, jakiego udziela im Re-
guła, aby utrzymać podwładnych w kar-
ności. Nie dość uświadamiają sobie, że 
zostali postawieni na czele swej wspól-
noty, aby w niej reprezentować Boga, 
w imię którego na mocy Reguły powinni 
zarządzać; nie dość przejmują się odpo-
wiedzialnością, jaka na nich ciąży, tym, 
że winni są zdać rachunek przed Kościo-
łem i przed Zgromadzeniem za podwład-
nych, których powierzono ich pieczy”3.

 2. PRZYMIOTY WYMAGANE OD PRZEŁO-
ŻONEGO

Reguła z 1826 roku podaje przy-
mioty, jakich Założyciel szuka w tym, 
którego wybiera jako przełożonego: 
„Przełożony miejscowy powinien być 
nienaganny i przykładny w całym po-
stępowaniu. Winien odznaczać się cno-
tą pokory i posłuszeństwa. Winien być 
roztropny i zaradny, by mądrze zarzą-
dzać i dobrze wszystkim kierować. Wi-
nien być wykształcony w naukach koś-
cielnych i humanistycznych. Odznacza-
jąc się dobrym usposobieniem, będzie 

umiał miarkować surowość, konieczną 
do utrzymania karności przez mądrze 
stosowaną łagodność, jednak bez do-
mieszki pobłażania. [...] Nade wszyst-
ko zaś powinien być mężem modlitwy, 
który pełen troski rozmawia z Bogiem 
w intymnej modlitwie nie tylko o włas-
nym uświęceniu, lecz także o postępie 
i doskonałości wszystkich powierzo-
nych jego pieczy”4.

Ideał, do którego należy dążyć, jest 
wzniosły, ale, jako realista, Eugeniusz 
de Mazenod konkretnie wskazuje, cze-
go oczekuje: „Gdy jest regularny, zacho-
wuje Reguły, gdy ma kompetentną wie-
dzę, gdy cieszy się zaufaniem superiora 
generalnego, to czy trzeba od niego żą-
dać jeszcze więcej?”5 Tym, czego trze-
ba, jest dostateczny rozsądek, solidna 
pobożność oraz umiłowanie porządku 
i regularności6.

 3. OBOWIĄZKI PRZEŁOŻONEGO MIEJSCO- 
WEGO

Konstytucje i Reguły z 1826 roku 
mówią jasno o odpowiedzialności miej-
scowego przełożonego za to, co dotyczy 
misji: „Jednym z głównych obowiązków 
jego urzędu jest czuwać nad wszystkimi, 
którzy pod jego kierownictwem wyko-
nują jakąkolwiek pracę [...]”7.

 a. Organizować pracę wspólnoty

Głównym zadaniem przełożone-
go jest zapewnienie dobrego rozwo-
ju misji Zgromadzenia. Założyciel wy-
raża to w takich słowach: „Należy każ-
demu ułatwić spełnianie jego funkcji 
[...]”8; „Działaj więc z całą swobodą wo-
bec wszystkich podwładnych w swej 
wspólnocie i przekazuj każdemu zaję-
cie, jakie uznasz przed Bogiem, że na-
leży mu zlecić”9. Przełożony otrzymał 
odpowiedzialność za dobre funkcjono-
wanie domu, za nadzorowanie działal-
ności i wydatków ekonoma, za organi-
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zowanie pracy członków i za pomaga-
nie im w studiach i w przygotowaniu 
pouczeń”10.

Mianując ojca Eugène’a Guiguesa 
przełożonym, który miał zorganizować 
wspólnotę w sanktuarium Notre-Dame 
de l’Osier, biskup de Mazenod określa 
mu jego zadanie: „[...] ty kładziesz fun-
damenty pod nową wspólnotę,  trzeba, 
żeby ona rozlewała szeroko woń Jezusa 
Chrystusa”11. Ta „woń Jezusa Chrystu-
sa” jest podstawą działalności wszyst-
kich członków wspólnoty w tym, co 
przeżywają między sobą, w przepowia-
daniu i posłudze.

 b. Otwierać im księgę Reguły

Przewodnikiem dla całego postępo-
wania była Reguła. Przełożony miał pod 
tym względem szczególny obowiązek: 
„Otwórz księgę naszych Reguł, aby każ-
dy czerpał z nich natchnienie i znajo-
mość obowiązującego postępowania”12. 
Przełożony nigdy nie powinien odcho-
dzić od ducha Reguły i powinien zapew-
niać jak najdokładniejsze jej przestrzega-
nie: „Istnieje Reguła, której należy prze-
strzegać, a miejscowi przełożeni powin-
ni przyczyniać się do jej zachowania”13. 
Reguła powinna napełniać przełożone-
go poczuciem ufności. Gdyby ktoś miał 
kwestionować jego postanowienia, wy-
starczyłoby mu powiedzieć: „[...] nie 
możesz uchylać się od tego, do zrobie-
nia czego zobowiązuje cię Reguła i cze-
go nikt nie uważa za złe ani się nie dzi-
wi, że żąda się od ciebie dokładnej re-
gularności i absolutnego posłuszeństwa 
świętym Regułom”14.

 c. Troska o tych, którzy zostali mu po-
wierzeni

Tak jak Założyciel okazuje stanow-
czość, domagając się posłuszeństwa 
podwładnych ich przełożonemu, tak 
samo nalega, aby przełożony był osobą 

kochającą i troszczącą się o tych, któ-
rzy zostali mu powierzeni. Ojcu Vin-
centowi Mille’owi, który był odpowie-
dzialny za nowicjuszów i scholastyków 
w Szwajcarii, ale który lubił zewnętrz-
ną posługę pastoralną, pisze: „[...] nie 
posłałem Cię do Szwajcarii, abyś speł-
niał zewnętrzną posługę, ale abyś sta-
le kierował, pouczał i dbał o wspólno-
tę, która została Ci powierzona; zbyt 
często było to powtarzane i tłumaczo-
ne, aby można było mieć kiedykolwiek 
cień wątpliwości, co powinieneś wy-
brać w tym przypadku”15. Nieco wyżej 
przypomniał ojcu Mille’owi o odpo-
wiedzialności za wspólnotę jak za „źre-
nicę oka”16.

„Trzeba, by nowicjusze przekonali 
się, że mają w Tobie prawdziwego ojca, 
który ich kocha, któremu zależy na ich 
zdrowiu i zadowoleniu, który nawet po-
trafi dostosować surowość Reguły do ich
potrzeb”17 – pisze do ojca Prospera Bois-
ramégo, który wymagał od nowicjuszów 
przesadnych umartwień. Wobec ojca Je-
ana-Maurice’a Verdeta nalega na taką 
samą postawę: „[...] powinieneś uczynić 
swoje zarządzanie łagodnym i łatwym, 
aby zachować we wszystkim pokój du-
cha i zadowolenie”18.

„[...] przełożeni powinni czuwać 
nad zdrowiem podwładnych”19 to temat, 
który często powraca u Założyciela, 
którego troska jest odbiciem jego usta-
wicznego zajmowania się zdrowiem ob-
latów.

W kontaktach ze światem zewnętrz-
nym zadaniem przełożonego jest bronić 
dobrej reputacji swej wspólnoty. Założy-
ciel gani ojca Jeana-Baptiste’a Honorata 
za zbytnią skłonność do mówienia miej-
scowemu biskupowi o słabościach nie-
których oblatów: „zadaniem przełożone-
go jest zabiegać o docenianie wszystkich 
swych podwładnych, tak jak zadaniem 
podwładnych jest zabiegać o docenia-
nie swego przełożonego. To zestrojenie 
miłości przynosi pożytek całemu organi-
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zmowi i ułatwia mu czynienie dobra, do 
którego został powołany”20.

 d. Kierować i pouczać

Uważny nadzór przełożonego zmie-
rza do tego, aby wspólnota, która mu zo-
stała powierzona, odznaczała się regular-
nością: „Jeżeli nie zaprowadzi doskona-
łej regularności w swej wspólnocie, bę-
dzie za to odpowiedzialny przed Bogiem 
i Stowarzyszeniem”21. Założyciel stale 
powraca do tematu regularności, gdyż 
bez niej nie ma mowy o życiu zakonnym 
i misji. Regularność zależy głównie od 
przełożonego. Jednym z podstawowych 
zadań przełożonego jest zapewnienie 
porządku w Zgromadzeniu, „porządku, 
który nie może istnieć tam, gdzie nie ma 
subordynacji”22. „Twoje konferencje du-
chowe dostarczą Ci okazji, aby przypo-
mnieć zasady i utrzymać doskonałość 
regularnej dyscypliny. Bez tego potępi-
libyśmy się, mimo że ludziom głosimy 
nawrócenie. W Regule znajdziesz po-
twierdzenie wszystkich słów, które bę-
dziesz czerpać z książek mówiących 
o zasadach życia zakonnego. Nie wy-
starczy czytać Rodrigueza23 lub innych, 
trzeba wprowadzać w praktykę to, czego 
oni nauczają”24.

Innym sposobem kierowania przez 
przełożonego jest przeprowadzanie oso-
bistych rozmów z członkami swej wspól-
noty: „Nie lekceważ też tych braterskich 
i poufnych kontaktów z innymi, które za-
wsze przynoszą dobry skutek i które koń-
czą się stworzeniem rodzinnego ducha 
nawet w tych, którzy nie czuli go od 
początku”25.

 e. Reprezentować superiora general-
nego

Do nowo mianowanego przełożo-
nego Założyciel pisze, że składa na nie-
go sporą część swojej troski26. Do ojca 
Hippolyte’a Courtèsa tak pisze o jego 

funkcji przełożonego: „[...] w postano-
wieniach powinieneś zawsze zgadzać 
się z duchem, którym się kieruję w za-
rządzaniu, ponieważ dopóki będę supe-
riorem, to ja powinienem dawać impuls, 
a wszyscy powinni za nim iść niezależ-
nie od tego, co o nim myślą. Inaczej był-
by zgrzyt w trybach, nie byłoby już jed-
ności w zarządzaniu, a w konsekwen-
cji prowadziłoby to do nieporządku”27. 
W 1836 roku Założyciel skarży się na 
następujący fakt: „Przełożeni lokalni na 
skutek działania według swoich pomy-
słów doszli do przeobrażania Zgroma-
dzenia. Dlatego nie poznaję już swojego 
ducha w domach, które niedawno wizy-
towałem, a jak mógłby tam istnieć, sko-
ro nigdy nie pofatygowano się, aby się 
ze mną skonsultować? [...] Gdybyście 
się troszczyli, by kroczyć w nasze śla-
dy, nie wprowadzilibyście tylu nadużyć, 
przy wykorzenianiu których dozna-
ję wszelkiego rodzaju kłopotów”28. Do 
ojca Guiguesa pisze: „Nigdy nie zgodzę 
się, aby przełożony lokalny uważał się 
za pana domu, w którym przewodniczy, 
i aby działał niezgodnie z duchem i literą 
naszych Reguł, niezależnie od superiora 
generalnego”29. „Nie wystarczy dobrze 
prowadzić łódź – mówi pewnemu prze-
łożonemu miejscowemu – trzeba ponad-
to, abyś podał jeszcze twoje współrzęd-
ne geograficzne”30.

Od przełożonych lokalnych w Eu-
ropie Założyciel oczekiwał comiesięcz-
nego szczegółowego raportu, a od tych, 
którzy pracowali na terenach misyj-
nych, chciał listu co trzy miesiące31. 
W tych listach prosi – „[...] nie lekce-
ważcie niczego, by mnie pouczyć wy-
czerpująco. Sprawicie mi największą 
przyjemność, poruszając ze mną naj-
drobniejsze szczegóły tego, co interesu-
je Zgromadzenie”32.

Listy Założyciela świadczą o jego oj-
cowskim zainteresowaniu wszystkim, co 
dzieje się w każdej wspólnocie oblackiej. 
Ponieważ jego ideał jest podniosły, często 
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zdarza mu się krytykować przełożonych 
za ich słabości i błędy. W tym względzie 
oświadcza: „Najpierw trzeba postanowić, 
że nie będziesz się niepokoić, że nigdy 
nie będziesz się gniewać z powodu uwag, 
które czasem może będę musiał zrobić. 
Wiedz, że moim zamiarem nigdy nie jest 
dokuczać, nawet gdy zdarza mi się mó-
wić nieco surowo”33.

Decyzje przełożonego powinny mieć 
na względzie dobro całego Zgromadze-
nia, tak jak je wyraża superior general-
ny. Napominając pewnego oblata za po-
wziętą decyzję, mówi: „[...] jestem zasko-
czony, że swój partykularny i chwilowy 
pożytek przenosisz ponad znaczne do-
bro, które powinno wyniknąć dla całego 
Zgromadzenia z roztropnego i nieodzow-
nego postanowienia, jakie podjąłem”34.

 4. POSTĘPOWANIE PRZEŁOŻONEGO MIEJ-
SCOWEGO

 a. „Dobrze rozumieć wszystkie obowiąz-
ki swego urzędu”

Przełożony nie powinien mieć żad-
nej wątpliwości co do swej roli w łonie 
wspólnoty35. „Ciąży na Tobie wielka od-
powiedzialność i nie zapominaj, że naj-
mniejsza nieroztropność, która naraża 
wspólnotę, która Ci została powierzo-
na, będzie przypisywana Tobie”36. „Je-
żeli Reguła nie jest zachowywana, jest 
to wina przełożonego, a obwiniam go, 
bo jego obowiązkiem jest dopilnować, 
aby ją zachowywano, i uprzedzić mnie 
w razie potrzeby, abym temu zaradził. 
Nie mam innej Reguły do dania niż ta, 
która istnieje, to na nią ślubowaliśmy 
i ona musi być wiernie zachowywana. 
Wszystko, co się jej sprzeciwia, jest nad-
użyciem, którego usunięcie należy do 
obowiązków przełożonego. Chciałbym 
zbadać, czyja jest wina, jeżeli żyje się 
zbyt wyizolowanym? [...] Powtarzam, 
w takiej wspólnocie, jak ta, którą masz, 
obwiniaj tylko siebie, jeżeli nie postępu-

je ona dobrze”37. Obowiązki przełożo-
nego nie polegają jedynie na poprawia-
niu braków. Mają także aspekt pozytyw-
ny: „Zadaniem przełożonego jest stać na 
czele wspólnoty; na jego stanowisku nie 
zabraknie mu Bożej łaski”38. Mianując 
ojca Verdeta pierwszym superiorem no-
wej misji w Teksasie, Założyciel precy-
zuje, na czym polega jego odpowiedzial-
ność: „Będziesz musiał kroczyć na czele 
grupy apostołów. Wszyscy oni są bardzo 
godni swego powołania dzięki cnotom 
i poświęceniu”39.

 b. Mąż modlitwy, ufający Bożej Opatrz-
ności

Urząd przełożonego jest uciążliwy. 
Ojcu Louisowi Soullierowi Założyciel 
mówi: „Gdybyś sam miał dźwigać jego 
ciężar, może poparłbym twoje zdanie, 
ale jest Bóg, aby Ci pomagać, bo nie po-
winieneś wątpić, że przez twych przeło-
żonych została Ci ukazana Jego wola. 
[...] W tym celu będziesz musiał zawsze 
działać pod wpływem Ducha Świętego 
wobec Boga, mając na względzie jedy-
nie dobro powierzonych Ci spraw i za-
wsze zgodnie z duchem, a nawet literą 
Reguły, od której musisz się starać nigdy 
nie odstępować”40. „Łaska stanu pomoże 
miejscowemu przełożonemu kierować, 
prowadzić i posługiwać się wszystkimi 
członkami swej wspólnoty według po-
trzeby i odpowiednich zdolności każde-
go [...], jeżeli zechce się tym zająć jako 
istotnym zadaniem, z którego należy się 
wywiązać w celach nadprzyrodzonych 
i za pomocą środków zaczerpniętych 
w tym porządku rzeczy”41.

Założyciel nalega, aby przełożony 
pokładał ufność w Bożej Opatrzności, 
która kieruje wydarzeniami42. Przełożo-
ny nie tylko powinien dać się prowadzić 
przez Opatrzność, lecz także ma obo-
wiązek reprezentować ją wobec tych, 
którzy zostali mu powierzeni43. Często 
powinien pamiętać w modlitwie o obo-
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wiązkach swego urzędu44 i, według słów 
Reguły z 1826 roku, „powinien nade 
wszystko być mężem modlitwy, dbają-
cym o to, by w zażyłości modlitwy roz-
mawiać z Bogiem nie tylko o własnym 
uświęceniu, lecz także o postępie i do-
skonałości tych wszystkich, którzy zo-
stali powierzeni jego trosce”45.

 c. Wzór dla wszystkich

„Pamiętaj, że powinieneś być wzo-
rem dla wszystkich. Pamiętaj czę-
sto w modlitwie o obowiązkach swe-
go urzędu; to nie drobnostka; uważaj na 
siebie”46. Oto kapitalny punkt, z którego 
widać, jak przełożony kieruje przez oso-
bisty przykład: „Pamiętaj jednak, że sam 
powinieneś dawać przykład jak najskru-
pulatniejszej dokładności we wszystkim, 
co przepisuje Reguła, czy to w stosunku 
do rzeczy, czy do osób”47. I jeszcze: „Po-
nawiam polecenie, jakie Ci dałem, abyś  
pierwszy dawał przykład najściślejszej 
karności i wierności wszystkim przepi-
som Reguły”48.

„Aby być wzorem – radzi Założyciel 
ojcu Guiguesowi – istotne jest, żebyś 
nabrał dobrego nawyku”49; a ojcu Jea-
nowi Lagierowi daje następującą wska-
zówkę: „Unikajmy [...] skrupulatnie złe-
go budowania. To jest jeden z wielkich 
obowiązków tych, którzy stoją na czele 
innych”50.

 d. Zarządzać braćmi, a nie poddanymi

„Zalecam łagodność w twoim rządze-
niu. Nie męcz podwładnych, bądź wyro-
zumiały i cierpliwy. Stanowczość, gdy 
tego trzeba, ale nigdy nie twardość”51. 
Ta rada dana przez Założyciela jest po-
stawą, którą sam zachowywał jako su-
perior. Każde z jego poleceń dawane 
przełożonym miejscowym było przenik-
nięte duchem dobroci, nawet jeżeli mu-
siał się okazać surowy wobec winy. Jego 
zmysł ojcowski przejawia się w takich 

słowach jak: „Lepiej wzbudzać zaufanie 
niż straszyć”52 albo: „Zmień więc spo-
sób postępowania, mój drogi Przyjacie-
lu, swoje cele osiągniesz przez ustępli-
wość, łagodność, uprzejmość, oznaki za-
interesowania i miłości. Znasz przysło-
wie: więcej much łapie się na miód niż 
na żółć”53.

W radach udzielanych przełożonym 
biskup de Mazenod podsuwa sugestie 
dotyczące sposobu rządzenia z dobro-
cią: „Tylko bardzo rzadko i z ważnych 
powodów pozwalaj sobie na publiczne 
napomnienia. Prowadzą one raczej do 
jątrzenia niż do korygowania. Jeśli wy-
pada udzielić nagany, zrób to w cztery 
oczy, a nawet wtedy z dużą łagodnością 
i delikatnością. Nie zaczynaj od łajania, 
wręcz przeciwnie, niech początek za-
wsze będzie zapewnieniem o podejmo-
wanym zainteresowaniu dla dobra pod-
władnego i o przykrości, jakiej dozna-
jesz z tego powodu, że musisz mu zwró-
cić uwagę, iż w takiej czy innej okolicz-
ności zachował się źle. Tak jest zbudo-
wane serce człowieka. Nawet Bóg nie 
wchodzi tam siłą, lecz puka do drzwi 
[...]”54.

W stosunkach z tymi, którzy zosta-
li mu powierzeni, przełożony powinien 
utrzymywać ducha rodzinnego: „Przeło-
żeni sprawują władzę nad braćmi, a nie 
nad poddanymi. Są zobowiązani do oka-
zywania wielkiego szacunku tym, którzy 
podlegając ich władzy, należą do rodzi-
ny. [...] Łagodność jest niezbędną cechą, 
by posłuszeństwo mogło być łatwe”55.

Bycie przełożonym zakłada, że jest 
się gotowym do przyjęcia krytyki ze stro-
ny członków wspólnoty. „[...] przyjmuj 
zawsze – pisze Założyciel do ojca Ho-
norata – z łagodnością i miłością wszel-
kie uwagi, które Cię spotkają od kogo-
kolwiek z twoich podwładnych. Bez 
porywczości i bez szorstkości. Ich ce-
chą jest zanik łączności i zaufania”56. Te 
krytyki i sugestie powinny być czynio-
ne z szacunkiem i z umiarkowaniem, ale 
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zawsze w duchu Reguły, do której wszy-
scy powinni się dostosować. „W przy-
padku wątpliwości – pisze do ojca Loui-
sa-Toussainta Dassy’ego – powinieneś 
skonsultować się ze mną. Wszystko to 
powinno się dziać dla większego dobra 
z całym szacunkiem, jaki są sobie win-
ni bracia dobrze wychowani i kierują-
cy się miłością Chrystusa. Pamiętaj jed-
nak, że sam powinieneś dawać przykład 
jak najskrupulatniejszej dokładności we 
wszystkim, co przepisuje Reguła, czy to 
w stosunku do rzeczy, czy do osób”57.

Temu samemu ojcu Dassy’emu, któ-
rego sposób rządzenia budzi tak wie-
le krytyki, mówi: „Nie masz racji, że 
przejmujesz się zrobionymi Ci uwaga-
mi. To, co Ci się przydarza, jest losem 
tych, którzy stoją na czele innych. Dzię-
ki cierpliwości można znieść wszystko, 
a surowość sądu wydawanego o nas po-
woduje, że uważamy na własne słabo-
ści. Pozostań spokojnie na swym poste-
runku i nie dawaj po sobie poznać, że 
mógłbyś odczuwać niechęć do kogokol-
wiek. Łagodność może bardzo dobrze 
godzić się z wymaganą i praktykowaną 
regularnością”58.

 e. Konsultować

Przełożony nie powinien czuć się 
jedynym panem, który rozporządza 
wszystkim i wszystko ustawia według 
swego sposobu widzenia. Powinien py-
tać o zdanie swą radę59: „Nie możesz nie 
uwzględniać zdania współbraci przy po-
dejmowaniu decyzji w czymkolwiek, 
pisze do ojca Verdeta. Nikt w Zgroma-
dzeniu nie ma władzy, by działać we-
dług własnych pomysłów bez zasięg-
nięcia zdania tych, którzy tworzą jego 
radę. Nie zawsze koniecznie trzeba zga-
dzać się ze zdaniem innych, ale zawsze 
trzeba się z nimi skonsultować, a kiedy 
zdania są podzielone, wypada, nawet 
w sprawach mieszczących się w kompe-
tencjach przełożonego, skonsultować się 

z wyższym przełożonym z obawy, aby 
nie sugerować się zbytnio swoim zda-
niem i nie łudzić się co do stosowności 
albo użyteczności”60. „Przełożony – pi-
sze Założyciel do ojca Honorata – jest 
zobowiązany do konsultowania się ze 
swoją radą, by nie narażać się na lekko-
myślne opowiadanie się po jakiejś stro-
nie bez wyjaśnienia sprawy w dyskusji 
lub idąc za prywatnymi pomysłami. Ale 
na waszych radach nie daj się nigdy po-
nieść pasji ani nie upieraj się przy włas-
nych pomysłach. Dyskutujcie spokojnie, 
zawsze mając na uwadze większe dobro, 
przystosowując do potrzeb swoją opinię, 
jak każdy rozumny człowiek powinien 
postępować, gdy spostrzega, że posuwa 
się zbyt daleko lub w sposób nie dość 
prawy. Następnie, jeśli sytuacja tego 
wymaga, poinformuj mnie przed podję-
ciem decyzji i zawsze powiadom mnie 
o wszystkim”61.

Konsultacja nie tylko pomaga prze-
łożonemu; podtrzymuje także dobre sto-
sunki. „W ten sposób – pisze do tego sa-
mego ojca – dając świadectwo zaufania, 
okazując innym szacunek, potrafiąc mo-
dyfikować własne pomysły, aby przyjąć
poglądy innych, zyskuje się ich sympa-
tię, współpracę i miłość”62.

 II. INTERPRETACJA MYŚLI ZAŁO-
ŻYCIELA I REGUŁY

 1. OKÓLNIK OJCA FABRE’A

Ojciec Joseph Fabre, mając 38 lat, 
objął urząd po Eugeniuszu de Mazeno-
dzie z ogromnym zadaniem utrzymania 
ducha Założyciela w grupie ludzi, któ-
rzy go znali osobiście i mieli własny 
sposób interpretowania jego życia i du-
cha. Podczas 31 lat spędzonych na czele 
Zgromadzenia zatrzymywał się na Re-
gule jako normie wierności Założycielo-
wi. Najważniejszym zadaniem przełożo-
nego miejscowego jest więc „zachowy-
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wać Regułę i sprawić, by ją zachowy-
wali wszyscy i w całości”63. Utrzymanie 
„ducha zakonnego, umiłowanie Reguły 
i honor rodziny”64 stanowią według nie-
go najważniejsze zadanie przełożonego 
miejscowego. W 1872 roku pisze więc 
do przełożonych miejscowych w całym 
Zgromadzeniu okólnik, w którym precy-
zuje ich rolę65.

Pisząc jedenaście lat po śmierci Za-
łożyciela, ojciec Fabre opiera się na Re-
gule i na myśli Założyciela jako na pod-
stawie swych refleksji nad misją i zada-
niami przełożonego miejscowego. Cho-
dzi o kluczowy dokument na ten temat, 
ponieważ po raz pierwszy w Zgroma-
dzeniu omawiano go w sposób systema-
tyczny. Żaden inny superior generalny 
nie uczynił tego przed Soborem Waty-
kańskim II. Ten okólnik był zatem ważny 
w życiu Zgromadzenia. Siedemdziesiąt 
lat po jego ukazaniu się asystent gene-
ralny, ojciec Anthime Desnoyers, w ak-
cie z wizytacji kanonicznej w Kanadzie 
daje świadectwo o ciągłym zaintereso-
waniu tym dokumentem: „Urząd supe-
riora miejscowego i dyrektora rezyden-
cji jest najważniejszy z punktu widzenia 
zakonnego i regularnego życia podwład-
nych, wspólnot i Zgromadzenia. [...] 
Nasze Święte Reguły są jasne i wyraź-
ne pod tym względem. Ponadto wszy-
scy powinni znać niezrównany okólnik 
nr 24 przewielebnego ojca Fabre’a, któ-
ry jest autentycznym komentarzem my-
śli naszych świętych Reguł. Przełożeni 
powinni często odczytywać go i medy-
tować nad nim”66.

Pojęcie roli przełożonego, z nalega-
niem ojca Fabre’a, aby wszystko inter-
pretować w świetle Reguły, która pozo-
stała zasadniczo taka sama aż do 1965 
roku, nie ulegało zmianie aż do Soboru 
Watykańskiego II. Dlatego ważną rze-
czą jest przejrzenie najważniejszych tez 
tego okólnika, dokumentu, którego lek-
tura może jeszcze dziś przynieść wielkie 
korzyści przełożonym miejscowym.

 2. MISJA PRZEŁOŻONEGO

Ojciec Fabre omawia misję prze-
łożonego miejscowego z dwóch stron: 
jego misję wewnątrz i poza wspólnotą. 
W jednym i w drugim przypadku nume-
ruje każdy artykuł. Zachowam tę nume-
rację w następującym krótkim streszcze-
niu.

 a. Wewnętrzna misja przełożonego

1. Przełożony ma za zadanie utrzy-
mywać ducha zakonnego wśród obla-
tów, ducha wyrzeczenia i samozapar-
cia.

2. Powinien utrzymywać ducha ro-
dzinnego, który jest i zawsze winien być 
wielkim duchem poświęcenia, gdyż pra-
ca wśród najbardziej opuszczonych nie 
jest łatwa.

3. Powinien inspirować umiłowanie 
powołania i stale je podtrzymywać.

4. Jako strażnik Reguły powinien 
przyczyniać się do jej ukochania, gdyż 
ona sprawia, że Zgromadzenie żyje 
prawdziwym życiem.

5. Powinien strzec jedności Zgroma-
dzenia, gdyż od wyższych przełożonych 
otrzymał udział we władzy.

6. Utrzymuje ducha miłości wśród 
członków swego domu.

7. Nie wszyscy oblaci mieszkają w 
jednym domu, ale wszyscy tworzą tyl-
ko jedną rodzinę. Przełożony z najwięk-
szą troską czuwa nad utrzymaniem du-
cha braterskiej serdeczności z oblatami 
z innych domów. Dawanym przykładem 
poucza członków swej wspólnoty, by nie 
byli obojętni na to, co dzieje się w in-
nych domach.

8. Duch i życie Zgromadzenia znaj-
duje się w rękach przełożonych. Będzie 
ono żyć, jeśli będą je ożywiać, i na od-
wrót. Swoim wysiłkiem przełożeni win-
ni umacniać ducha rodzinnego wśród 
oblatów i podtrzymywać ducha przyna-
leżności do Zgromadzenia.
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 b. Zewnętrzna misja przełożonego

Przełożony winien czuwać nad re-
putacją wspólnoty, która powinna budo-
wać osoby, a zwłaszcza odwiedzających 
ją kapłanów.

1. Przełożony winien ułatwiać przyję-
cie kapłanów we wspólnocie i dopatrzyć, 
aby byli przyjmowani serdecznie i zbu-
dowani przez miejscową wspólnotę.

2. „Osoby, które przybywają do na-
szych domów, powinny zawsze znaleźć 
tam dom prawdziwie zakonny. Dlate-
go niech miejscowy przełożony czuwa 
nad utrzymaniem regularności, porząd-
ku i czystości”. Do przełożonego nale-
ży dopatrzenie, aby wszystkie zadania 
domu zostały wypełnione, niech „za-
wsze wie, co robi każdy z członków jego 
wspólnoty i jak to robi”.

3. Przełożeni „za jedno z najistot-
niejszych zadań powinni uważać umoż-
liwienie swym zakonnikom odpowied-
niego przygotowania się do sprawowa-
nia świętej posługi”. Trzeba, żeby prze-
łożony przedsięwziął środki, aby dowie-
dzieć się, jak jego zakonnicy wywiązują 
się z posługi, i upewnił się, że są dosta-
tecznie przygotowani.

4. Przełożony decyduje o przyjęciu 
prac. Wszystkie prośby powinny być 
przedkładane jemu i to on podejmuje 
decyzję po poradzeniu się swej rady, po 
przeanalizowaniu wszystkich aspektów 
żądanej pracy i po rozważeniu możli-
wych trudności.

 3. KIM POWINIEN BYĆ MIEJSCOWY PRZE-
ŁOŻONY?

 a. Duchowość

1. Wiara powinna oświecać wszyst-
kie funkcje, jakie przełożony ma wypeł-
niać. Jego pierwszym obowiązkiem jest 
dobro tych, którzy są mu powierzeni, 
„pomagając im żyć życiem doskonało-
ści”. Wszystkie jego działania powinny 
mieć za cel ich duchowe dobro.

2. Przełożony miejscowy powinien 
być mężem modlitwy, ponieważ u Boga 
znajdzie to wszystko, czego mu potrzeba 
do wypełnienia swego zadania.

3. Trzeba, aby, tak jak Zbawiciel, był 
człowiekiem umartwionym i ofiarnym
oraz gotowym na cierpienia.

4. Trzeba, aby troskliwie czuwał nad 
całym swym postępowaniem i nad swą 
ludzką ułomnością, przyjmując uwagi 
admonitora, którego mu się wyznaczy. 
Poza tym zakonnik z jego wspólnoty bę-
dzie mu służył jako moderator, któremu 
podporządkuje swe osobiste postępowa-
nie.

5. Ten, kto wymaga posłuszeństwa 
od innych, powinien pokazywać dro-
gę, okazując posłuszeństwo wyższym 
przełożonym, których reprezentuje we 
wspólnocie.

6. Przełożony miejscowy stoi na cze-
le wspólnoty jako pasterz, by dać jej 
przykład życia prawdziwie zakonnego. 
Powinien dać się lubić w swoim domu 
i tam zdobyć zaufanie podwładnych, jak 
ojciec, który kocha, a nie jak pan, który 
rozkazuje.

7. Powinien troszczyć się nie tylko 
o ojców, ale i o braci, którzy są częścią 
wspólnoty.

8. Przełożony nie powinien ograni-
czać się do dóbr duchowych wspólno-
ty. Powinien zajmować się również jej 
zdrowiem, okazując szczególną troskę 
chorym, których będzie odwiedzał wie-
lokrotnie w ciągu dnia.

9. Przełożony powinien każdemu zo-
stawić niezbędną swobodę w wypełnia-
niu posłannictwa, ale powinien być w peł-
ni poinformowany o tym, co się dzieje. 
Wszystko powinno dokonywać się pod 
jego władzą i pod jego kierownictwem, 
ale bez interweniowania we wszyst-
ko. Powinien być dyskretny, zwłaszcza 
w czytaniu listów.

10. Ma także zadania do spełnienia 
we wspólnocie. Powinien przewodni-
czyć modlitwie i kulpie oraz co piętna-
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ście dni udzielać wspólnocie instrukcji. 
Co roku powinien zdawać sprawę sekre-
tarzowi generalnemu.

 b. Zarządzanie dobrami doczesnymi

Duch zakonny i umiłowanie rodzi-
ny powinny ożywiać przełożonych w tej 
dziedzinie ich administracji tak jak we 
wszystkim innym.

1. Przełożony ma radę złożoną z dwóch 
asesorów, z którymi winien się spotykać 
dwa razy w miesiącu. Należy sporządzić 
protokół z każdego takiego spotkania. 
Przełożony powinien powiadomić pro-
wincjała lub jego wikariusza o tym, co 
działo się na radzie. Będzie to służyło 
umniejszeniu jego odpowiedzialności oraz 
otrzymaniu wskazówek i ostrzeżeń, któ-
rych nigdy nie należy lekceważyć.

2. W domu powinna być tylko jed-
na kasa, powierzona miejscowemu eko-
nomowi.

3. Wszystkie wydatki powinny być 
przedstawione radzie domowej, jeśli 
przekraczają sumę, jaką przełożony miej-
scowy może wydać sam. Na te wszystkie, 
które przekraczają sumę, do jakiej może 
upoważnić rada miejscowa, należy prosić 
o pisemne pozwolenie prowincjała lub 
jego wikariusza.

4. W zarządzaniu dobrami doczesny-
mi przełożony nie powinien ograniczać 
się do potrzeb własnego domu. Powinien 
pamiętać, że jego dom stanowi część 
prowincji i Zgromadzenia, które mają 
potrzeby. Pomagając innym, wspólnota 
podtrzymuje ducha rodzinnego, jedność 
ducha i serc.

 III. KONSTYTUCJE I REGUŁY 
Z 1982 ROKU

 1. DUCH RZĄDZENIA: W SŁUŻBIE MISJI 
I WSPÓLNOCIE

Widzieliśmy, że od samego począt-
ku Zgromadzenia pojęcie przełożone-

go miejscowego przybrało szczegól-
ny charakter. Począwszy od 1966 roku, 
mówiąc na ten temat, posługiwano się 
różną terminologią. Widać to jasno za-
równo w wersji tymczasowej z 1966, jak 
i w ostatecznej z 1982 roku. Innowację 
dostrzega się w umieszczeniu wprowa-
dzenia do trzeciej części, zatytułowanej 
Duch rządzenia. W tekście z 1982 roku 
to wprowadzenie obejmuje cztery kon-
stytucje (71-74), które wyznaczają ramy 
organizacyjne Zgromadzenia.

Nasze Zgromadzenie istnieje „dla słu-
żenia Kościołowi i misji”. Jego struktu-
ry więc „nie co innego mają na celu, jak 
wspieranie tego posłannictwa” (K 71). 
Każdy członek jest współodpowiedzialny 
za to podwójne zadanie życia i apostola-
tu wspólnoty. W ramach współodpowie-
dzialności niektórzy zostali powołani do 
służby, która „polega na koordynowaniu 
i na kierowaniu poczynaniami wszyst-
kich w ewangelizowaniu ubogich oraz na 
zachęcaniu nas, byśmy prowadzili życie 
natchnione wiarą i szczodrze dzielili się 
swoim umiłowaniem Chrystusa” (K 73). 
Oto więc dwie dziedziny, w których prze-
jawia się odpowiedzialność przełożone-
go miejscowego: misja i życie lokalnej 
wspólnoty.

„Jezus jest źródłem i wzorem władzy 
w Kościele” (K 73). Przełożeni są powo-
łani do tego, by służyć jako rządcy Pana. 
Ze swego postępowania powinni zda-
wać sprawę Bogu i wyższym władzom 
oraz poddawać swą działalność ocenie 
przez członków własnej wspólnoty.

W tym świetle należy interpretować 
rolę przełożonych miejscowych, których 
zadaniem „jest kierowanie swoją wspól-
notą zgodnie z duchem rządzenia właś-
ciwym Zgromadzeniu i stosownie do 
przepisów Konstytucji i Reguł” (K 80).

 2. ZNAK OBECNOŚCI PANA WŚRÓD NAS

Konstytucje i Reguły określają rolę 
przełożonego jako „znak obecności Pana, 
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który jest wśród nas, aby nas animować 
i prowadzić” (K 80). Odnajdujemy tutaj 
pogląd na rolę przełożonego, jaki miał 
Założyciel: narzędzie i znak obecności 
Bożej, troszczący się o wszystkich, któ-
rzy zostali mu powierzeni.

Ten opis zawiera również pojęcie 
oblackiej wspólnoty apostolskiej, ja-
kie często pojawia się w Konstytucjach. 
Konstytucja 3 przedstawia wspólnotę 
Apostołów z Jezusem jako wzór życia 
oblatów, „aby uczynić z nich swoich to-
warzyszy i wysłanników”. „Wezwanie 
i obecność Pana wśród oblatów” tworzy 
wspólnotę i misję. Przełożony jest za-
tem znakiem tej obecności Jezusa. Idea 
ta powraca w Konstytucji 26: „W prze-
łożonych będziemy widzieli znak naszej 
jedności w Chrystusie i z wiarą uznamy 
władzę, jaką otrzymali”.

Komentarz ojca Fernanda Jettégo do 
tego artykułu zasługuje na to, aby go przy-
toczyć w całości ze względu na sposób, 
w jaki streszcza rolę przełożonego miej-
scowego. „Aby zrozumieć jego rolę – pi-
sze ojciec Jetté – trzeba stanąć na pozio-
mie wiary. Przełożony jest jednym z nas; 
tak samo jak my ma zalety i wady, ale 
spomiędzy nas został wybrany, aby nas 
animować i prowadzić. W Zgromadzeniu 
»zgodnie z duchem rządzenia właściwym 
Zgromadzeniu i stosownie do przepisów 
Konstytucji i Reguł«, reprezentuje Boga 
i staje się dla nas Bożą drogą.

Nie jestem posłuszny człowiekowi 
jako człowiekowi, gdy słucham prze-
łożonego, lecz prawdzie misji, jaka jest 
w nim; a kiedy odrzucam to posłuszeń-
stwo, nie jestem nieposłuszny człowie-
kowi, lecz Bogu. Nie jestem podporząd-
kowany żadnemu człowiekowi – wszy-
scy jesteśmy braćmi – lecz prawdzie: 
albo po prostu prawdzie ducha, który go 
ożywia, i dlatego zgadzam się, aby być 
pod wpływem dobrego i prawdziwe-
go człowieka lub po prostu misji, jaką 
otrzymał, i dlatego jestem posłuszny 
prawowitemu przełożonemu”67.

 3. PRZYMIOTY PRZEŁOŻONEGO

Konstytucja 81 podaje zalety, ja-
kich wymaga się od przełożonego. Jako 
zakonnik powinien być mężem wia-
ry i modlitwy, który w duchu pokory 
i szczerego posłuszeństwa szuka świat-
ła u Boga.

Osobiście powinien mieć ducha ro-
zeznania i zdolność podejmowania de-
cyzji po konsultacji. Powinien odzna-
czać się głęboką miłością do Kościoła 
i Zgromadzenia oraz mieć ducha apo-
stolskiego całkowicie oddanego zadaniu 
ewangelizacji.

W relacjach ze swymi braćmi po-
winien liczyć się z osobami. Szukając 
światła w ich radach, powinien otworzyć 
się na wszystkich i respektować prawa 
każdego. Przy poszanowaniu dozwo-
lonych różnic powinien pielęgnować 
zmysł jedności.

Powinien mieć zdolność animowa-
nia wspólnoty, która potrafiłaby dzielić
się i prowadzić dialog w atmosferze za-
ufania i wzajemnej akceptacji.

Powinien umieć pobudzać członków 
wspólnoty do odpowiedzi na wymagania 
misji i koordynować inicjatywy własnej 
wspólnoty, współpracując z innymi gru-
pami misjonarskimi.

Ten portret przełożonego jest ide-
ałem, do którego należy dążyć. Dla-
tego reguła 78 podkreśla konieczność 
odpowiedniej formacji, która powinna 
odbywać się w czasie spotkań przeło-
żonych między sobą i z innymi kom-
petentnymi osobami. „Spotkania te po-
zwolą im podzielić się doświadczenia-
mi, zgłębić sens ich posługi, ocenić jej 
skuteczność oraz zapoznać się z aktu-
alnymi metodami animowania i dialo-
gu” (R 78).

Przełożony miejscowy nigdy nie po-
winien czuć się samotny. Do prowincja-
ła bowiem należy utrzymywanie z nim 
częstych kontaktów, podtrzymywanie go 
w trudnościach i pomaganie mu w inte-
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growaniu życia i pracy jego wspólnoty 
z członkami prowincji (zob. K 94).

 4. ANIMOWAĆ I KIEROWAĆ APOSTOLATEM

Zadaniem przełożonego w misji 
Zgromadzenia jest tak animować i kie-
rować wspólnotą (zob. K 89), aby od-
powiedziała na potrzeby posłannictwa 
(zob. K 81). Konstytucja pozostawia 
furtkę otwartą, ponieważ sposób ani-
mowania i kierowania może się zmie-
niać w zależności od szczególnej misji 
wspólnoty lokalnej.

Nie podlega zmianie istotna odpo-
wiedzialność przełożonego w „podej-
mowaniu decyzji, wspieraniu inicja-
tyw, i realizowaniu planów działania” 
(K 80). Nie działa on tylko z własnej 
inicjatywy, lecz w kontekście konsulta-
cji: „Wszyscy biorą udział w ukierun-
kowaniu działalności apostolskiej, jak-
kolwiek ostateczna odpowiedzialność 
spoczywa na przełożonych” (R 1). „Za-
nim przełożeni powierzą komuś nowe 
obowiązki, skonsultują się z nim i po-
zwolą mu przedstawić swój punkt wi-
dzenia. W podejmowaniu decyzji będą 
się liczyć nie tylko z wymogami do-
bra wspólnego, lecz także z osobistymi 
uzdolnieniami oraz z właściwym każde-
mu powołaniem” (R 19). W tym postę-
powaniu przełożeni „powinni umieć de-
legować swą władzę i powierzać odpo-
wiedzialne zadania” (K 80).

Po dokonanym rozeznaniu obla-
ci otrzymują od przełożonych misję do 
wykonywania posługi (zob. R 9). Misję 
tę spełniają „w zależności od przełożo-
nych” (K 9). W posługiwaniu będą li-
czyć na potrzebne im wsparcie przeło-
żonych (zob. K 80).

 5. POMAGAĆ WSPÓLNOCIE ŻYĆ EWAN-
GELIĄ

„Żywotność i skuteczność Zgroma-
dzenia zależy od wspólnoty miejscowej 

żyjącej Ewangelią, której głoszeniu i ob-
jawianiu światu się poświęca” (K 76). 
Przełożony ma zatem za zadanie tak ani-
mować wspólnotę, aby była prawdziwie 
żywą komórką Zgromadzenia, w któ-
rej istnieje „atmosfera wzajemnego za-
ufania i akceptacji” (K 81). Jest rzeczą 
istotną, aby ustaliła ona wspólny plan 
życia i modlitwy powierzony czujności 
przełożonego (zob. K 38). Konstytucje 
i Reguły precyzują również, że „jednym 
z ważniejszych obowiązków przełożo-
nych [...] jest stworzenie sprzyjającego 
ustawicznej formacji ducha wspólnoto-
wego” (K 70).

We wspólnocie przełożony troszczy 
się o każdego oblata. Powinien zapew-
nić warunki sprzyjające skupieniu i oso-
bistemu rytmowi modlitwy. Bez nich 
nie może być skutecznego posługiwa-
nia ani rozwoju życia zakonnego (zob. 
R 22). Reguła 88 nalega na potrzeby 
każdego oblata: „Ponieważ do jego za-
dań należy troska o dobre samopoczucie 
i wzrost osobowy współbraci, przełożo-
ny będzie otwarty i dyspozycyjny wobec 
wszystkich. W razie potrzeby nie zawa-
ha się poruszyć spraw natury osobistej 
w atmosferze poszanowania i zaufania”. 
„Oblat, który uważa, że został skrzyw-
dzony przez swego przełożonego, może 
się odwołać do władzy wyższej [...]” (K 
84).

Przełożony ma także za zadanie do-
pilnować utrzymania braterskich wię-
zów między swoją a innymi wspólnota-
mi prowincji (zob. K 89), troszcząc się 
szczególnie „o oblatów odosobnionych 
i tych, którzy żyją samotnie z racji swej 
posługi” (R 88).

Zarządzanie sprawami doczesnymi 
wspólnoty jest powierzone ekonomo-
wi pod kierunkiem przełożonego i jego 
rady (zob. K 83). Powinni oni zadbać, 
żeby dobrami oblackimi zarządzano 
w duchu ubóstwa, według prawa koś-
cielnego i Zgromadzenia (zob. R 144 
i 146).
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 6. KONSULTOWAĆ

Założyciel i superiorzy generalni, 
którzy po nim nastąpili, nieustannie na-
legali na stosowanie Reguły, jako prze-
wodnika przełożonego. Od 1966 roku 
położono akcent na wspólne rozeznawa-
nie woli Boga i na konsultację, w żaden 
sposób nie zaprzeczając znaczeniu Re-
guły. W kwestii mianowania miejscowe-
go przełożonego reguła 89 postanawia: 
„Przed nominacją przełożonego prowin-
cjał zapozna się z opinią zainteresowa-
nej wspólnoty na temat jej aktualnej sy-
tuacji i zalet kandydata wymaganych do 
kierowania grupą. Zbierze sugestie do-
tyczące możliwych kandydatów i zanim 
dokona nominacji, skonsultuje się z tym, 
którego zamierza mianować”.

Przełożony powinien uwzględniać 
zdanie członków wspólnoty i przepro-
wadzać z nimi rozeznanie. Od począt-
ku istnienia Zgromadzenia wyznacza-
no przełożonemu radę, z którą miał się 
konsultować. To zachowało wagę do 
dziś, jak o tym świadczy konstytucja 
83: „Przełożeni otrzymują radę, która 
na swój sposób wyraża uczestniczenie 
wszystkich we wspólnym dobru komu-
nitetu oraz ich troskę o nie. Rada oma-
wia kwestie posługiwania i życia zakon-
no-apostolskiego oraz sprawy material-
ne, mając na uwadze pragnienia i potrze-
by każdego”. Istnienie rady nie wyklu-
cza potrzeby wysłuchania przez przeło-
żonego wszystkich członków wspólno-
ty: „W sprawach ważnych, dotyczących 
całej wspólnoty, przed powzięciem de-
cyzji z radą przełożony zapozna się z za-
patrywaniami każdego z członków. Na-
stępnie powiadomi wspólnotę o powzię-
tych decyzjach” (R 94).

 ZAKOŃCZENIE

Przedstawić przełożonego jako „znak 
obecności Pana, który jest wśród nas” (K 

80), to podać istotę myśli Założyciela, 
tradycji oblackiej oraz obecnych Konsty-
tucji i Reguł na ten temat. Ponieważ prze-
łożony miejscowy ma być wierny misji, 
charyzmatowi i historii Zgromadzenia, 
jego „służba polega na koordynowaniu 
i na kierowaniu poczynaniami wszyst-
kich w ewangelizowaniu ubogich oraz na 
zachęcaniu nas, byśmy prowadzili życie 
natchnione wiarą i szczodrze dzielili się 
swoim umiłowaniem Chrystusa” (K 73).

O. FRANCIS SANTUCCI
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Trzeba mówić o rozeznaniu, ponie-
waż życie ludzkie upływa pod znakiem 
niejasności. Zasada działania, wypra-
cowanie wyboru albo to, co nazywa-
my wolnością, mieszają się i przenika-
ją w nas wzajemnie. Z tego wynika, że 
spontaniczne działanie ludzkie, ogólnie 
rzecz biorąc, jest zakłócone namiętnoś-
ciami, pragnieniami, lękami, poszuki-
waniem mocy, bezpieczeństwa i innymi 
skłonnościami, które wpływają na jego 
autentyczność i wartość moralną.

Należy także zauważyć, że niejas-
ność, w której realizuje się ludzkie dzia-
łanie, staje się uchwytna jedynie dzięki 
krytycznemu spojrzeniu sumienia w sa-
mego siebie. Codzienne postępowanie 
często bywa zafałszowane przez uda-
wanie, w którym prawdziwe, a niezbyt 
wzniosłe motywy przybierają pozór mo-
tywów wzniosłych, moralnych zasad, 
a nawet szlachetnego ideału. Widzowie 
na ogół ulegają mniejszemu złudzeniu 
niż zachowujący się w ten sposób akto-
rzy, ale to już inna sprawa.

Faryzeusze są dobrym przykładem 
tego, co zostało przed chwilą powiedzia-
ne. Oczyszczają zewnętrzną stronę kieli-
cha, troszczą się o odpowiednie zacho-
wanie, przestrzegają przepisów, ale ich 
życie pozostaje fałszywe i jałowe, po-
nieważ hołdują tolerowanej niejasności, 
która przeradza się w zakłamanie.

Jezus trafnie określa rozeznanie, kie-
dy mówi: „Prawda was wyzwoli”1. Je-
zus, który „wiedział, co w człowieku 
się kryje”, wyraża swój stosunek do fa-
ryzeuszy przez ofiarowanie im służby
prawdzie2; jest to pedagogia rozeznania, 
której nie da się pominąć.

Wszyscy pisarze zajmujący się prob-
lemami życia duchowego poruszali za-
gadnienie rozeznawania duchów. W tej 
dziedzinie lwia część przypada święte-
mu Ignacemu z jego Ćwiczeniami. „Moż-
na powiedzieć, że rozeznawanie jest praw-
dziwym celem Ćwiczeń duchowych i 
wielkim wkładem Ignacego w ducho-
wość chrześcijańską: chodzi o dojście do 
wyboru autentycznej odpowiedzi na Boże 
Słowo w każdej sytuacji życiowej”3.

Ojciec de Mazenod nie opracował te-
orii rozeznania, lecz stale zdawał sobie 
sprawę, że ludzkie działanie może być 
dwuznaczne. Usiłował żeglować po tych 
wzburzonych wodach, biorąc kurs na 
prawdę o samym sobie i o różnorakich 
sytuacjach, w których się znajdował. 
Spróbujemy teraz iść w ślad za nim.

 I. ROZEZNANIE ZAŁOŻYCIELA 
WZGLĘDEM SAMEGO SIEBIE

Rozeznanie jest drogą, która, wycho-
dząc z wielorakich wewnętrznych po-

ROZEZNANIE

SPIS TREŚCI: I. Rozeznanie Założyciela względem samego siebie: 1. Jasne spojrzenie 
na samego siebie; 2. Doświadczenie Bożego miłosierdzia; 3. Misja. II. Rozeznanie 
Założyciela w dziedzinie formacji. III. Rozeznanie Założyciela w prowadzeniu in-
nych: 1. Zasada realizmu; 2. Poszukiwanie obiektywnych kryteriów; 3. Konieczność 
konsultacji. IV. Rozeznanie Założyciela w sprawach swojej epoki. V. Rozeznanie 
w Konstytucjach i Regułach: 1. Rozeznanie – szkoła życia apostolskiego; 2. Roze-
znanie – klucz formacyjny. 3. Rozeznanie – mądrość rządzenia.
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działów, prowadzi do pojednania z sobą 
i do pokoju.

Podobnie jak wszyscy Założyciel 
doświadczał w sobie napięć, braku sa-
tysfakcji i wewnętrznych rozdarć. Notat-
ki z rekolekcji zdradzają przede wszyst-
kim ogromny dystans, jaki Założyciel 
odczuwał między wzniosłym ideałem 
duchowym, jaki sobie wytyczał, a kiep-
skim stanem wewnętrznym, jaki w sobie 
odkrywał na skutek ciągłej aktywności 
dyktowanej mu przez życie misjonar-
skie. W związku z tym wydaje się, że re-
kolekcje odprawione przez niego latem 
1816 roku w Bonneveine ukazują auten-
tyczne doświadczenie rozeznania, w któ-
rym zostały zharmonizowane elementy, 
między którymi przedtem istniało napię-
cie. Moim zdaniem mogą one stanowić 
jakby fundamentalny schemat rozezna-
nia, poprzez który można odczytać do-
świadczenie rozeznania i wewnętrznego 
pojednania u naszego Założyciela. War-
to obszernie zacytować te notatki: „Naj-
pierw zauważam, że tkwiąc w krańcowej 
nędzy, ponieważ dobrze widzę siebie ta-
kim, jakim jestem, to znaczy całkowicie 
ogołoconym z cnót [...], zauważam, nie 
bez zdziwienia, że nie jestem z tego po-
wodu zaniepokojony. Pokładam wielką 
ufność w dobroć Boga [...] i mam w ja-
kimś stopniu uzasadnioną nadzieję, że 
obdarzy mnie łaską stania się lepszym, 
ponieważ pewne jest, że nie jestem wie-
le wart [...]. Nie mogę jednak wyzbyć się 
poczucia [...], że ten dobry Mistrz, chcą-
cy przysporzyć chwały Bogu i obdarzyć 
zbawieniem dusze, które odkupił włas-
ną Krwią, nie udzielił mi łaski na darmo 
[...]. Czy to wszystko jest złudzeniem? 
Czy to zuchwalstwo? Nie wiem. Piszę 
to, co myślę [...]”4.

Wydaje się, że to doświadczenie jest 
nowe dla ojca de Mazenoda i stąd wzię-
ły się ostatnie uwagi. Nowość przeja-
wia się w tym, „że nie jest zaniepokojo-
ny w swojej nędzy”. Wcześniej świado-
mość własnych grzechów budziła w nim 

wyrzuty sumienia i oddalała go od Boga. 
Obecnie jasne poznanie tego, czym jest, 
zwraca go ku Bożej dobroci. Co więcej, 
jeśli działalność misjonarska jest źród-
łem wewnętrznego rozproszenia, to jed-
nak nie oddziela go ona od Boga, ponie-
waż idzie w niej o „zbawienie dusz, któ-
re odkupił własną Krwią”.

Wydaje mi się, że na to doświad-
czenie składają się trzy elementy: jas-
ne spojrzenie na samego siebie, wiara 
w Boże miłosierdzie oraz misja. Praw-
dę mówiąc, nie chodzi o trzy zestawio-
ne ze sobą elementy, ale o trzy momenty 
tego samego procesu. Odkrycie własnej 
„nędzy” (przejrzystość, poznanie siebie) 
kieruje go ku Bożemu miłosierdziu – oto 
doświadczenie pojednania; misja wyra-
ża jego płodność i działanie łaski. Prze-
śledźmy te trzy elementy.

 1. JASNE SPOJRZENIE NA SAMEGO SIEBIE

Ojciec de Mazenod widzi siebie ta-
kim, jaki jest. „We wszystkim, co robię, 
zawsze w czymś się plątam” – zanoto-
wał w 1813 roku5 – „[...] jestem zupeł-
nie cielesny, zupełnie ziemski, zupełnie 
niedoskonały”6. Takich wyrażeń nie bra-
kuje. Bardziej interesujące jest zobacze-
nie, w jaki sposób Założyciel zabiera się 
do poznania siebie. Są oczywiście ra-
chunki sumienia. Założyciel przeprowa-
dza je obficie podczas rekolekcji – rów-
nież na piśmie... – lecz także codziennie: 
„dwa razy w ciągu dnia, ale trzy razy by-
łoby lepiej [...]”7. Jest przygotowanie do 
spowiedzi. W tym samym cytacie zarzu-
ca sobie, że nie bada się dość troskliwie: 
„Nie odkrywam tego, co nie jest widocz-
ne na pierwszy rzut oka, ale co niewąt-
pliwie dostrzegłbym przy uważniejszym 
rachunku sumienia”. Chce zgłębiać swo-
ją postawę ponad pozorami, aby dotrzeć 
do tego, co nie jest bezpośrednio oczy-
wiste. W czasie rekolekcji w maju 1837 
roku dwa razy nawiązuje do konieczno-
ści „wnikania w siebie i schodzenia do 
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swojego wnętrza”8. „Ważne jest dotar-
cie do własnego wnętrza, aby je oczyś-
cić z wszelkiej niedoskonałości i usunąć 
z niego wszystko, co mogłoby być prze-
szkodą w działaniu Ducha Świętego”9. 
Bardzo interesujący jest sposób, w jaki 
zabiera się on do docierania do swojego 
wnętrza, do oczyszczenia i do nawiąza-
nia relacji z Duchem Świętym. Dopóki 
pozostaje się na poziomie zachowania, 
dwuznaczność trwa. Potrzeba zatem, 
aby działanie wyszło z dziedziny czysto 
moralnej po to, żeby podporządkować 
się Duchowi Świętemu.

W pewnym liście, z powodu braku 
kontekstu nieco enigmatycznym10, za-
uważa, że zawsze widzi się jaśniej spra-
wy innych osób. Następnie mówi o my-
ślach, do których ktoś nie chce się przy-
znać i pozwolić na zorganizowanie ich 
w sobie tak, aby utworzyły osąd i aby 
w konsekwencji podjąć działanie. Wy-
daje się, że Eugeniusz nawiązuje tu do 
spontanicznych myśli, które często są 
tylko odbiciem naszego egocentryzmu 
i powodują szkody, jeśli na ich podsta-
wie, bez rozeznania, przechodzimy do 
działania. Założyciel mówi o myślach, 
„którym pozwoliłbym się ujawnić”11. 
Wydaje się, że te spontaniczne wyraże-
nia świadczą o doskonałej znajomości 
meandrów naszej subiektywnej posta-
wy.

 2. DOŚWIADCZENIE BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 

Podczas rekolekcji w Bonnevei-
ne Założyciel wygłosi kazanie w Ma-
zargues, w którym powie wiernym, „że 
należy zmierzać do Boga przez rozwa-
żanie Jego dobrodziejstw”. Przesła-
nie to chce zastosować do siebie i prze-
jąć się „wszystkim, co dobry Bóg czy-
ni dla nas”12. W rekolekcjach przygoto-
wujących go do święceń biskupich łączy 
przedziwnie rozważanie własnej nędzy 
(przenikliwość) z miłosierdziem: „Mój 
dobry Boże, gdybyś mnie nie przyzwy-

czaił do czynów Swego nieskończone-
go miłosierdzia, gdybyś już nie natchnął 
mojego serca słodką nadzieją, byłoby 
przed czym cofnąć się w trwodze. Ale 
nie, Ty jesteś moim Ojcem [...]. Wszyst-
ko, co uczyniłeś dla mnie w ciągu moje-
go życia, jest zbyt żywe w mej pamięci 
[...], abym mógł nie liczyć na Twoją nie-
skończoną dobroć [...]”13. Wypada pod-
kreślić to słowo „liczyć”. Jest to istotne 
wyrażenie wiary. Liczyć na Boga, liczyć 
na Jego Słowo, w Nim znajdować bez-
pieczeństwo. Liczyć na Boga oznacza 
nie liczyć już na samego siebie.

Na końcu rozważania nad ceremo-
nią święceń pisze: „Jak mogłem nakre-
ślić te linie aż do końca? [...] Pan uli-
tuje się nade mną. [...] Zwracam się do 
Niego z całkowitą ufnością, ponieważ 
On jest moim oparciem [...]. Oczekuję 
z nadzieją od Jego nieskończonej dobro-
ci, że rzuciwszy w Swoim miłosierdziu 
ten posiew w moją duszę, rozpocząwszy 
w ten sposób dzieło, raczy je doprowa-
dzić do końca”14.

 3. MISJA

W czasie rekolekcji w Bonnevei-
ne Eugeniusz mówi: „Bóg wie, że po-
trzebuję tej ufności, aby działać, i za-
pewne dlatego mi jej udziela”15. Cytu-
je również rekolekcje z Amiens, przed 
swymi świeceniami, w których wiąże 
świadomość swojego grzechu z misjo-
narską odpowiedzią. Postrzega posłu-
gę jako sposób okupienia swoich win, 
„środek umniejszenia nieco moich wiel-
kich grzechów”16. Sięgając głębiej, od-
krywa, że jeśli dotychczas mógł „uwa-
żać siebie za osobę prywatną, która po-
winna myśleć o własnym zbawieniu”, to 
odtąd „(jeśli nie będzie) święty i gorli-
wy, ucierpią na tym dzieła, które [mu] 
Pan powierzył”17. Rodzi się więź po-
między misją a świętością. Podczas re-
kolekcji poprzedzających świecenia bi-
skupie Założyciel kończy w ten sposób 
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kontemplowanie własnego duchowego 
ubóstwa i okazanej mu dobroci Bożej: 
„[...] rzucić się na Twe ojcowskie łono, 
będąc całkowicie zdecydowany uczy-
nić [...] wszystko, czego ode mnie zażą-
dasz [...]. Jestem aż nadto szczęśliwy, że 
mogę poświęcić tych niewiele dni, które 
mi pozostały, na spełnianie Twojej świę-
tej Woli [...]”18. Misja staje się w ten spo-
sób świadectwem miłości, odpowiedzią 
daną Ojcu, który nas kocha.

Rekolekcje z 1837 roku, w momen-
cie faktycznego objęcia stolicy bisku-
piej w Marsylii, skupiają się na więzi 
pomiędzy świętością a misją. Niemniej 
odnajdujemy w nich wspomniane trzy 
elementy – jasne poznanie siebie, miło-
sierdzie i misję – zespolone w jednym 
nurcie. „Tylko do Ciebie należy udzie-
lenie mocy mojej duszy; Ty sam możesz 
odnowić w moim wnętrzu święty ogień 
Twojej miłości, który przede wszyst-
kim powinien objąć moje serce i roz-
przestrzenić się następnie przez moją 
posługę w duszach, które chcesz mi 
powierzyć”19. „Nie oczekuję mniej od 
Twej zwyczajnej dobroci, od tego miło-
sierdzia, którego moje niewierności ni-
gdy nie znużyły, a które w tym właśnie 
momencie budzi we mnie tak wielką uf-
ność. Bezzwłocznie zabiorę się do dzie-
ła, bo czas nagli”20. 

Z tego zasadniczego doświadczenia, 
które skupia w tym samym nurcie praw-
dę o sobie, Boże miłosierdzie i misję, ro-
dzi się pojednanie i wewnętrzny pokój. 
Założyciel doświadcza w ten sposób 
drogi wolności.

W liście do Filipian święty Paweł tak 
się modli: „aby miłość wasza doskona-
liła się coraz bardziej i bardziej w głęb-
szym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla 
oceny tego, co lepsze”21. Pojednane ser-
ce jest zdolne do prawdziwego pozna-
nia i subtelnego wyczucia w rozeznaniu 
tego, co lepsze. Co za wspaniałe znacze-
nie mają te słowa w naszym kontekście! 
Zobaczmy teraz, jak to wygląda u Za-

łożyciela w przeróżnych sytuacjach co-
dziennego życia.

 II. ROZEZNANIE ZAŁOŻYCIELA 
W DZIEDZINIE FORMACJI

Proces formacji zaczyna się od przy-
jęcia do nowicjatu. Waga tego momen-
tu oczywiście nie uszła uwadze Założy-
ciela. Nie zadowalając się przypomina-
niem zasad22, okazuje się przenikliwy 
co do jakości kandydatów. W dniach 2 
i 3 października 1834 roku pisze do Casi-
mira Auberta o postulantach spotkanych 
w Calvaire: „[...] nie sądzę, aby można 
było przyjąć tego, który nie dostaje du-
chem. Ukończył szkołę bardzo słabo [...]. 
Nauczyciel w mieście nauczył go robić 
wszystko byle jak w krótkim czasie”. Co 
do innego: „Ma szyderczy uśmiech i prze-
sadnie dba o wygląd [...]. Sądzę, że nie ma 
nawet cienia pojęcia o zakonnych cno-
tach i bardzo możliwe, że zgłasza się tyl-
ko z wyrachowania”23. List ten świadczy 
o tym, że Założyciel zręcznie przeprowa-
dzał wywiad i badał tych dwóch kandyda-
tów oraz urobił sobie swój pogląd.

Na temat pewnego nowicjusza ka-
płana pisze do ojca Florenta Vanden-
berghe’a, mistrza nowicjuszów w No-
tre-Dame de l’Osier: „Trudno mi uwie-
rzyć w szczerość jego dowodzeń. Wy-
daje mi się, że udaje w tym, co mówi, 
słowem, nie podzielałem swego rodzaju 
czaru, jaki tutaj wywierał [...]”24, to zna-
czy we wspólnocie w Marsylii.

Dnia 23 marca 1832 roku pisze do 
ojca Hippolyte’a Courtèsa: „rozsądek 
jest zaletą zbyt niezbędną, abyśmy mo-
gli obejść się bez wymagania go od 
osób, które się zgłaszają”25.

W liście do ojca Prospera Boisramé-
go, mistrza nowicjuszów w Anglii, 25 
czerwca 1858 roku, dziwi się, że poziom 
intelektualny nowicjuszy jest przecięt-
ny. Nawet jeśli cnota bywa bardziej po-
żądana niż talent, „jest to wielka szko-
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da” 26. Częściej jednakże uznaje i entu-
zjazmuje się jakością osób, które posyła 
nam Opatrzność. „Wszyscy są wspania-
łymi osobami, które nas budują i które 
nas oczarowują”27. Powie nawet ojcu Ri-
chardowi: „Czy wiesz, że przysłałeś mi 
świętego Alojzego Gonzagę w osobie 
brata Logegaraya?”28

Jego listy do różnych mistrzów no-
wicjuszy obfitują w rozsądne uwagi do-
tyczące zarówno zarządzania nowicja-
tem, jak i rozwoju kandydatów. I tak na 
przykład obszernie odpowiada na temat 
przyjmowania mężczyzn, którzy żyli jak 
małżonkowie, rozróżniając starannie ich 
sytuacje29. Idąc w tym samym kierun-
ku, poleca ojcu Casimirowi Aubertowi 
w 1834 roku przedłużyć nowicjat „nie-
przyzwoitym”: „Wada ta nie zmarła, gdy 
się ją przygłuszyło”30. Można by było 
zrobić zbiór jego wybornych uwag, które 
świadczą o solidnym rozsądku i o wielkiej 
znajomości ludzkiego serca. Wnikliwość, 
zdrowe życie duchowe i rozważanie wy-
magań posługi stanowią postawy Założy-
ciela w formacji. Przedstawiają „wycho-
wanie męskie, zakonne, ale ojcowskie”, 
jak to sam streszcza ojcu Antoine’owi 
Mouchette’owi31.

 III. ROZEZNANIE ZAŁOŻYCIELA 
W PROWADZENIU INNYCH

Codzienne życie składa się z różnych 
nieprzewidzianych sytuacji, wymaga-
jących decyzji i wyborów. Różnorodne 
opinie wywołują napięcia, które wyma-
gają arbitrażu. Towarzysze Założycie-
la są młodzi i niedoświadczeni, dlatego 
ustawicznie proszą go – a jemu zresz-
tą na tym zależy – o wszelkiego rodza-
ju wskazówki i rady. Z tej całości prze-
jawia się pewien rodzaj mądrości życio-
wej, której charakterystycznymi cecha-
mi mogłyby być:

1. Naleganie na czystość intencji 
i jasność motywacji.

2. Zasada realizmu: przedkładać re-
zultaty, logikę życia ponad każde inne 
rozważanie procedury lub formy.

3. Poszukiwanie obiektywnych kry-
teriów.

4. Konsultacja, umiejętność przyj-
mowania rady.

Naleganie na czystość intencji i jas-
ność motywacji z pewnością stanowi 
klucz prowadzenia stosowanego przez 
Założyciela.

Dnia 9 stycznia 1837 roku pisze do 
ojca Josepha Martina w Billens obszer-
ne refleksje na temat oblatów opuszcza-
jących Zgromadzenie. Analizuje w nich 
przyczyny takich wystąpień. Pierwszą 
przyczyną tych „nagannych pragnień” 
jest indywidualizm: „Dlatego, że uważa 
się siebie za kogoś ważnego, wyobraża 
się sobie, że potrafi się odnieść sukces; 
ponieważ pozwoliło się złapać na przy-
nętę przesadnych pochwał, liczy się na 
siebie i pragnie się być bardziej niezależ-
nym, aby działać po swojemu, aby wy-
korzystać swe umiejętności, zawsze pod 
fałszywym pretekstem chwały Bożej”32. 
Co za subtelna analiza! Wszystko w niej 
się zawiera: przesadne przekonanie o so-
bie i swoich zdolnościach, szukanie ze-
wnętrznych pomocy, zrodzenie planu 
działania, a zatem chęć bycia niezależ-
nym w celu rozwijania swego progra-
mu..., a to wszystko pod pretekstem 
służby chwale Bożej!

W dalszym ciągu czytamy: „Nie wi-
dzi się, że jest to pułapka miłości włas-
nej [...], której przeciwstawia się posłu-
szeństwo”. A nieporządek się zakorze-
nia: „Wówczas nie przywiązuje się już 
wagi do decyzji przełożonych, [...] chce 
się radzić obcych [...], dopóki nie znaj-
dzie się kogoś, kto podziela ten sam 
punkt widzenia i to on ma rację; aż do 
tego skłania miłość własna i chęć reali-
zowania własnej woli!”

Niech jeszcze dwa przykłady zilu-
strują to spostrzeżenie. W 1850 roku oj-
ciec Nicolas chce założyć drugi dom ob-



666ROZEZNANIE

lacki w Limoges, ponieważ nie rozumie 
się już ze swoim superiorem, „którego 
uważa się za odrażającego”, i ponieważ 
chce wybrać swoich współbraci, „do 
których zdaje się przywiązany na spo-
sób zagorzałych światowców”. Założy-
ciel wyraźnie stwierdza: „Nie ma cienia 
cnoty w tym wszystkim, a Bóg nie po-
błogosławi planów zrodzonych pod ta-
kim wpływem”33.

Ten sam argument pojawia się w od-
powiedzi danej ojcu Suzanne’owi, który 
chce pisać książki: „Obawiam się, aby 
miłość własna, mniemanie o sobie i po-
garda dla innych [...] nie wślizgnęła się 
pomiędzy Was”34. Najbardziej surowy 
list, jaki czytałem, został napisany 16 
lipca 1820 roku i jest skierowany właś-
nie do tego samego Suzanne’a, podów-
czas jeszcze scholastyka. Usiłuje on za-
chowywać się sztucznie w liście do Zało-
życiela, a zwłaszcza do księdza Coulina. 
Ten ostatni pokazuje list Założycielowi. 
I to stanowi przedmiot tego surowego li-
stu: „[...] jego styl był śmieszny”, a poza 
tym „w każdej linii widać było wysila-
nie się na dowcip, wyszukiwanie wyra-
żeń, nienaturalność w opisie tak źle albo 
tak słabo ukrywaną, że jego lektura była 
obrzydliwa [...], lecz ja poszedłem dalej, 
doszedłem do źródła i dostrzegłem bez 
osłony miłość własną. Osądź, czy by-
łem zadowolony!” Tymczasem przycho-
dzi trzeci list od nieszczęsnego Mariu-
sa Suzanne’a: „[...] twój opis waszej po-
dróży do Saint-Cerf [...] to pod każdym 
względem najgorsze, co można było zro-
bić, ale tym, co naprawdę jest nieznoś-
ne, to fakt, że nie chcesz uwierzyć w to, 
że mogłeś nie znać znaczenia słowa [...]. 
Dlatego [...] twoje listy przeładowane są 
przekreśleniami”. A szczytem głupoty 
jest to, że w stosunku do księdza Coulina 
używa on czułych wyrażeń, „które móg-
łbyś skierować – pisze Założyciel – do 
Courtèsa lub do mnie”. Biedak okrył się 
więc śmiesznością, dowiódł całkowite-
go braku osądu, a przede wszystkim jest 

ofiarą „wstrętnej wady, która ukrywa się
pod różnymi formami, ale którą trzeba 
demaskować i tropić”, to znaczy miłość 
własną35. Założyciel aplikuje mu ostro 
i bez ogródek to lekarstwo prawdy, roz-
dzierając sobie przy tym serce, że musi 
mu udzielić takiej lekcji. Na szczęście 
Marius Suzanne dobrze znosi takie trak-
towanie! Mamy tu, jak sądzę, doskonały 
przykład rozeznania. Pozwoliłem sobie 
przeto na obfite jego zacytowanie.

Antidotum na tę sytuację jest czy-
stość intencji, a mianowicie szukanie 
chwały Bożej, zbawienia dusz i dobra 
Kościoła. Cytatów można przytoczyć 
mnóstwo.

Praktyka czystości intencji prowa-
dzi do „absolutnej obojętności w sto-
sunku do tego, do czego wzywa nas po-
słuszeństwo”, jak to Założyciel mówi 
ojcu Jeanowi-Baptiste’owi Honoratowi, 
którego co dopiero mianowano mi-
strzem nowicjuszów36. Do ojca Char-
lesa Bellona, przyjmującego nominację 
na superiora w Romans, pisze: „Lubię 
to poddanie się woli Bożej, tę rezygna-
cję z wszelkiego osobistego upodoba-
nia [...]”37. Uprzedził go zresztą trzy lata 
wcześniej, wycofując go z Anglii: „[...] 
wezwę go do poświęcenia, które wszy-
scy winniśmy Bogu, a które nie dopusz-
cza już racji upodobania, powabu, zdro-
wia, a nawet życia”38. Czystość intencji 
rodzi gorliwość, która czyni prawdzi-
wym misjonarzem tego, kto nie szuka 
wygód ani korzyści39.

Wszystko, co Założyciel zaleca współ-
braciom, praktykuje sam: „wolałbym, aby 
raczej uschła mi ręka, niż miałbym napi-
sać choć jedną sylabę, która nie zmierzała-
by do tego celu [do chwały Bożej]”40. Czy 
można zamknąć ten punkt lepszym cyta-
tem?

 1. ZASADA REALIZMU

Założyciel chce, aby sprawy rozwi-
jały się, aby były prowadzone misje, aby 
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chrześcijanie się nawracali i aby Ewan-
gelia wkraczała w świat. Trzeba zatem 
przedsięwziąć skuteczne środki, nawet 
jeśli są proste, nie szukać, kto ma rację 
albo jej nie ma, nie zamykać się w re-
gułkach proceduralnych itd. Tym kie-
ruje się w refleksji na temat tego, czy
należy pisać książki czy nie; do ojca 
Suzanne’a pisze: „[...] dobry katechizm, 
jeśli nawraca więcej dusz, należy przed-
kładać ponad najpiękniejsze dzieło”41. 
Nie idzie o to, aby chcieć ukarać mło-
dzież, która hałasowała w czasie mi-
sji w Theys, ale o „zdobycie jej serca”, 
tak „aby pociągnąć do siebie tych, któ-
rzy byli winni bardziej niż ona”42. Gor-
liwość tak, ale z rozwagą. I tak w mie-
szanych rejonach Sewenn nie wypada 
chcieć nawracać protestantów: „Nie-
wiele potrzeba, aby wzbudzić prześla-
dowanie, którego następstwa byłyby 
nieobliczalne”43.

W Kanadzie, w roku 1848, oblaci po-
różnili się w kwestii dóbr doczesnych 
z biskupem w Bytown Brunonem Gui-
guesem. Założyciel radzi im poszukać po-
rozumienia. Skoro „jedni i drudzy chce-
cie wyłącznie chwały Bożej i uświęcenia 
dusz [...], postępujcie zgodnie, aby ten cel 
osiągnąć [...]”44. W 1826 roku w czasie 
misji w Digne pojawił się problem ze-
brania składki na wsparcie jakiegoś do-
brego dzieła. Eugeniusz w odpowie-
dzi kieruje się tą samą zasadą realizmu. 
Założyciel nie opowiada się za skład-
ką, ponieważ to wymaga dużo zachodu, 
zabiera zbyt wiele czasu, a jeśli wyniki 
nie będą dobre, „ludzie będą skłonni są-
dzić [...], że zbierano składkę na własny 
klasztor”45. Poniesiono by więc szkodę 
pod każdym względem.

Ten sam realizm skłania do wyboru 
raczej misji niż „świeckiego” głoszenia 
kazań w Wielkim Poście czy w adwen-
cie. Kaznodzieje udają gwiazdy, ściąga-
ją chwałę na samych siebie, podczas gdy 
misje skierowane są do ludzi prostych; 
na misjach łatwiej jest zapomnieć o so-

bie, a więc być narzędziem łaski Jezu-
sowej. Ubodzy misjonarze zbierają za-
tem owoce „w porównaniu z nicością re-
zultatów większości wielkopostnych ka-
znodziejów”. A oto konkluzja: „dążmy 
zawsze do tego, co użyteczne, szukaj-
my tylko chwały Bożej i zbawienia dusz 
[...]”46. Ten sam sposób patrzenia odnaj-
dujemy w głoszonych w Wielkim Poście 
1826 roku kazaniach w związku z jubi-
leuszem w Aix. „Pragnę tylko tego, aby 
głoszono kazania w sposób użyteczny, 
odsuwając na bok wszelką miłość włas-
ną”47. Wolałby również, aby wykładano 
katechizm „z klepsydrą na stole”, a nie 
wygłaszano „małych przemówień”, po-
nieważ ludzie potrzebują pouczenia48. 
Chciałby także, aby korzystano z oka-
zji w celu utrwalenia i umocnienia Sto-
warzyszenia młodzieży49. Wydaje się, że 
końcowy rezultat mu nie odpowiadał: 
„Gdyby zamiast tej parady ewangelizo-
wano całkiem opuszczone ubogie dusze 
[...]”50 – żałuje Założyciel.

 2. POSZUKIWANIE OBIEKTYWNYCH KRY-
TERIÓW

W związku ze śmiercią ojca Victora 
Arnouxa w 1828 roku pojawiła się kwe-
stia, czy zamiast dawać jego krzyż, nie 
powinno się go zachować we wspólno-
cie na pamiątkę jego cnót. Ale kto „bę-
dzie osądzał stopień heroizmu, do które-
go trzeba dojść, aby być wyróżnionym? 
[...] Na pewno ja nie będę dokonywał ta-
kiego rozeznania. Poza cudami nie wi-
dzę niczego, co mogłoby stawiać kogoś 
poza szeregiem”51. Cuda zatem stanowią 
bezdyskusyjne obiektywne kryterium 
klasyfikowania.

Również odniesienie się do słów pa-
pieża stanowi obiektywne kryterium. 
Występuje to bardzo wyraźnie w spra-
wie de Lamennais’go: „[...] zrezygno-
wać z własnych opinii, jeśli są niezgod-
ne, nie mówię z decyzją Stolicy Świętej, 
lecz z jej mniemaniem”52. Prowadzono 
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również dyskusję, czy należy modlić się 
oficjalnie za króla Ludwika Filipa, czy
też nie. Ponieważ papież był za uspo-
kojeniem sytuacji, Założyciel stwier-
dza: „nie ma nic hańbiącego w zmia-
nie opinii, kiedy głowa Kościoła udziela 
wskazań”53.

Kryterium obiektywne stanowi rów-
nież powołanie się na Regułę oblatów. 
W korespondencji z osobami obcymi, na 
przykład z biskupami, Założyciel chęt-
nie odwołuje się do Reguły przy przyj-
mowaniu lub odmawianiu takiej czy in-
nej pracy albo w celu uszanowania ta-
kiego sposobu działania jak doroczne 
rekolekcje czy styl przepowiadania: na 
przykład konieczność życia wspólnoto-
wego, natura przepowiadania oblatów, 
odmowa głoszenia kazań wielkopost-
nych, prowadzenia parafii albo niższych
seminariów54.

3. KONIECZNOŚĆ KONSULTACJI

Trudno jest odnaleźć swoją drogę zu-
pełnie samemu. Istnieją różne punkty wi-
dzenia, a informacje i znajomość doku-
mentacji, które jedni i drudzy mogą po-
siadać, uzupełniają się. Potrzebna więc 
jest konsultacja.

Założyciel potrafił się radzić. Radzi
się w sprawach funkcjonowania Zgro-
madzenia, obediencji czy postępowania 
w diecezji. „Łamałem sobie tutaj głowę 
obsadzeniami, które należałoby zrobić. 
Wiele o tym rozmawiałem z ojcami Vin-
censem i Santonim”55. Radzi się ojca Vin-
censa „[...] aby poznać, czy mogę zaryzy-
kować udzielenie obediencji ojcu Piotro-
wi. Rezygnuję z niej po usłyszeniu tego, 
co mi powiedziałeś [...]”56. Bywali obla-
ci, których Założyciel radził się chętniej, 
na przykład ojciec Courtès. Dnia 17 maja 
1831 roku żałuje, że nie ma go pod ręką: 
„W tej właśnie chwili czuję się bardzo 
zakłopotany w stosunku do dwóch osób, 
a w tej materii nie lubię działać na podsta-
wie swojej wiedzy [...]”57.

Następujący cytat wzięty z listu do 
ojca Casimira Auberta, jaki Założyciel 
napisał po opuszczeniu domu w Penzan-
ce w Anglii, mógłby nam posłużyć za 
pośrednią konkluzję. Po takim doświad-
czeniu Założyciel mówi sobie z wielkim 
spokojem: Jest to „najpierw rezultatem 
mego poddania się woli Bożej [...], na-
stępnie poważnych i powtarzanych re-
fleksji, jakie przeprowadziłem ja sam 
i które pojawiły się również w dobrym 
umyśle dwóch mężów, których wezwa-
łem do siebie, aby wyrazili swoje zda-
nie [...]”, a którzy – „rzecz szczególna” 
– okazują się zgodni58. Oto trzy etapy 
procesu rozeznania: poddanie się woli 
Boga, który uśmierza nasze namiętności 
i udziela nam Ducha Świętego; osobista 
refleksja, która może wtedy wypracować 
jasny osąd; ten osąd jest potwierdzony, 
pogłębiony lub skorygowany na podsta-
wie rady kogoś innego.

Założyciel wymagał radzenia się. 
Szczególnie odpowiednim passusem w 
tym względzie jest na pewno list z 10 
stycznia 1843 roku do ojca Honorata 
w Kanadzie. Ten ostatni „rządził nieza-
leżnie” i budował bezmyślnie, kierując 
się „obsesją związaną z kielnią”59, a przez 
to wyrzucał pieniądze w błoto. Założyciel 
nakazuje mu organizować „regularne ze-
brania” i „konsultować sprawy z inny-
mi”. Bardzo delikatnie ukazuje mu ko-
rzyści płynące z takiego sposobu działa-
nia: „Ich sympatię, współpracę i życzli-
wość zdobywa się, dając świadectwo za-
ufania, okazując innym szacunek i umie-
jąc zmieniać własne pomysły, aby przy-
jąć pomysły innych”60. Co więcej, każdy 
ma zalety, których inni nie posiadają, pra-
ca zespołowa, której instrumentem są 
rady, pozwala ubogacić całość: „Czyńcie 
zatem wszystko wspólnie dla dobra 
wszystkich”61.

Powyższy tekst oddaje ducha szu-
kania rady. Prowadzi on do pewniejsze-
go osądu sytuacji, tworzy stosunek za-
ufania i pozwala ujawnić się talentom 
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wszystkich. Dlatego Założyciel zaleca 
go na przykład ojcu Santoniemu, mi-
strzowi nowicjuszy, któremu mówi, aby 
przyjmował nowicjuszy ostrożnie; dla-
tego „nie należy lekceważyć małych 
uwag, które czasami pochodzą z bar-
dzo bliska”62. Nawet zacny ojciec Tem-
pier, który przyzwyczaił się do „pewne-
go rodzaju niezależności”, pozwala so-
bie natrzeć uszu. „[...] Przekazuję Ojcu 
wszystkie swoje myśli – pisze do niego 
ojciec de Mazenod – coraz bardziej dzi-
wiąc się [...], że z takim trudem dzieli się 
Ojciec swoimi myślami ze mną”63.

Należy się radzić, ale trzeba także 
rozeznawać doradców. Widzieliśmy, jak 
oblaci w trudnych sytuacjach szukają do-
radców, którzy by im powiedzieli, czego 
od nich oczekują. „Cóż, większość ludzi 
– pisze Założyciel – wie o zadaniach za-
konnej duszy i o wartości zobowiązań 
podjętych [...] wobec Boga?”64.

Podczas epidemii cholery w Marsy-
lii pewien oblat za radą lekarzy zamie-
rza opuścić swój posterunek. Założyciel 
umie wówczas zrobić nasuwające się 
rozróżnienia: „należy konsultować się 
z lekarzami po to, by prosić ich o pomoc 
w ramach ich sztuki lekarskiej w kłopo-
tach, które mogą się pojawić, lecz wypa-
da strzec się słuchania ich, gdy doradza-
ją podłość, tchórzostwo [...]65.

Powyższe teksty mówią nam, że 
nie można mylić doradców ze stron-
nikami, jakimi byli nadworni prorocy 
w Starym Testamencie. Praktyka ra-
dzenia się należy do krytycznego ro-
zeznawania poszukującego prawdy. 
Jest ono owocem prawdziwej przyjaź-
ni, jak to doskonale wyraża ten ostat-
ni cytat: „Wiecie, że prawdziwy przy-
jaciel może być porównany do wierne-
go lustra, w którym widzi się siebie ta-
kim, jakim się jest; jeśli ono przedsta-
wia wam jakąś niedoskonałość [...], nie 
gniewa się na lustro, przeciwnie – bar-
dzo to cieszy, że dzięki niemu dostrze-
ga się siebie samego”66.

 IV. ROZEZNANIE ZAŁOŻYCIELA 
W SPRAWACH SWOJEJ EPOKI

Na Jezusa nalegano, aby się usto-
sunkował do rzymskiego okupanta, do 
uzbrojonych lub nie uzbrojonych niepod-
ległościowców w Jego czasach. Pierwsi 
chrześcijanie okazali się obywatelami 
posłusznymi67, ale uważali się również za 
obcych i pielgrzymów pośród narodów68. 
Społeczeństwo istnieje i każdy powinien 
zająć w nim określoną pozycję. Teore-
tycznie można w nim pozostać neutral-
nym, ale praktycznie zawsze się jest jakoś 
usytuowanym. Tu właśnie wchodzi w grę 
rozeznanie po to, aby oświetlić ten bieg 
z przeszkodami wśród ideologii, kom-
promisów, zaszeregowań, oporów, ducha 
partyjnego albo osobistych wyborów.

Założyciel żył w epoce radykal-
nych przemian; niezbędne jest rozwa-
żenie jego rozeznania także w dziedzi-
nach społecznych. Krótko powiem więc 
coś o sprawie Lamennais’go, która może 
być odpowiednim przykładem w intere-
sującym nas temacie.

Jean Leflon szeroko omawia spra-
wę Lamennais’go69. Zadowólmy się za-
tem przebadaniem dwóch listów do ojca 
Tempiera na ten temat.

Pierwszy, z 30 maja 1826 roku, po-
daje powody, dla których ojciec de Ma-
zenod nie opowiada się za podpisywa-
niem petycji podpisanej przez 68 bi-
skupów, a potępiającej ultramontanizm 
Lamennais’go. Nic w tym dziwnego, bo 
w gruncie zgadza się z Lamennais’m70. 
Interesująca jest jednak argumentacja, 
której używa. Uważa, że siłowa deklara-
cja nie przystoi biskupom. Takie hałaśli-
we postępowanie mogłoby pozwolić na 
przypuszczenie, „że miano prawo wąt-
pić o ich uczuciach”.

Wreszcie jako bardziej subtelny od-
czuwa tę deklarację jako „ustępstwo 
na rzecz stronnictwa liberalnego, które 
wzbudza lęk i które nie przestanie knuć 
naszej zguby wbrew wszystkim dekla-



670ROZEZNANIE

racjom, z których sobie kpi”71. Prze-
czuwa oportunizm ducha liberalnego 
i jego głęboki antagonizm wobec Koś-
cioła. Dziś rozumiemy, że postawą od-
powiednią w liberalnym społeczeństwie 
nie jest kompromis, lecz tożsamość: być 
tym, kim się jest w społeczeństwie, któ-
re właśnie na to pozwala, i na tym po-
lega jego zasługa. Otóż Kościół był 
kuszony przez kompromis. List z 13 
września 1830 roku robi aluzję do mi-
syjnych krzyży przeniesionych prawdo-
podobnie w mniej widoczne miejsca za 
zgodą władz kościelnych. „W moim od-
czuciu – pisze do ojca Tempiera – więk-
sze zgorszenie jest w tym dobrowol-
nym kompromisie [...] niż w profana-
cji dokonanej przez hordę złoczyńców 
[...]”. Wniosek cechuje przenikliwość, 
do której trzeba by powrócić. Dla Zało-
życiela „jest możliwe, że na skutek mó-
wienia głupstw dochodzi się do zmiany 
znaczenia słów [...], lecz przy tej hipote-
zie chciałbym, aby pozostawiono Boga 
na boku, aby Go nie mieszać lekcewa-
żąco do wszystkich niestałości i zmian 
ludzkich”72. Przystosowywanie Boga do 
chwilowych upodobań to właśnie jeden 
z zarzutów robionych teologom liberal-
nym; czyżby Założyciel to już dostrze-
gał?

List z 26 października 1830 roku do 
ojca Tempiera sygnalizuje zerwanie ze 
„szkołą Pana de Lamennais’go”. Le-
flon tak streszcza tezy Lamennais’go:
„W świecie, w którym tryumfował libe-
ralizm, katolicy powinni opowiadać się 
za wolnością [...] i zamiast domagać się 
przywilejów [...] domagać się tylko jej, 
aby odrodzić świat i religię, wypełnia-
jąc dzieło Chrystusa”73. Tezy te wydają 
się nam dziś raczej słuszne. Krytyka Za-
łożyciela nie dotyka istoty, lecz okolicz-
ności. Tezy Lamennais’go zakładają, że 
„katolicy są we Francji potęgą, podczas 
gdy nie stanowią nawet partii”. Czy wo-
bec tego potęga Kościoła naprawdę ist-
nieje? A jeśli chce się zapewnić nieza-

leżność kleru, to czy najlepszym spo-
sobem będzie rezygnacja z uposażenia 
państwowego? Czy będzie on niezależ-
ny, gdy nie będzie już miał chleba i nikt 
mu go nie da? Założyciela trapi przede 
wszystkim to, „że widzi, jak człowiek 
o takim geniuszu traci czas na pisanie 
artykułów do gazet”, podczas gdy po-
winien „kończyć dzieła, na które Euro-
pa czeka ze słuszną niecierpliwością”74. 
Odnajdujemy tu zdrowy realizm Za-
łożyciela, nawet jeśli nie dostrzega on 
wszystkich aspektów sprawy. O tym 
właśnie zdaje się mówić konkluzja Le-
flona: Trzeba „sprawiedliwie uznać, że
podczas całego tego kryzysu ten czło-
wiek tak mało liberalny, tak drobiaz-
gowy co do doktryny [...] ustawicznie 
unikał ducha partyjniactwa, okazywał 
się wyrozumiałym, braterskim, uspo-
kajającym [...], celował w tym przypad-
ku w zachowaniu miłości jako prawdy 
[...]75.

 V. ROZEZNANIE W KONSTYTU-
CJACH I REGUŁACH

Tekst z 1980 roku ma osiemnaście od-
niesień do rozeznania (w tekście francu-
skim; w polskim jest siedemnaście. Bra-
kuje go w regule 46 – przyp. tłumacza), 
dziewięć w Konstytucjach i dziewięć 
w Regułach. Kiedy zniesiono wybór po-
między ślubami czasowymi a przyrzecze-
niami, znikła również reguła 46. W obec-
nym tekście pozostaje więc siedemnaście 
odniesień. Pięć dotyczy formacji: K 51, 
53 i 55 oraz R 64 i 67; pięć wiąże się 
z zarządzaniem: K 72, 81, 105 i 111 oraz 
R 18; cztery pozostają w związku z roz-
wojem duchowym: K 26 i 68 oraz R 20 
i 21; trzy odnoszą się wyraźnie do misji: 
R 6, 9 i 10.

Co jest przedmiotem rozeznania w 
Konstytucjach i Regułach? O co cho-
dzi w rozeznaniu? W paragrafach mó-
wiących o formacji idzie oczywiście 
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o rozeznanie powołania oblackiego (K 
51), „czego Pan od nich oczekuje [od 
nowicjuszy]” (K 53); „wezwanie Pana” 
(K 55); kierownik duchowy pomaga 
„rozeznawać działanie Boże” (R 21); 
zaradzając nowym potrzebom, oblaci 
„będą to robić, rozpoznając stale dzia-
łanie Ducha Świętego” (K 68). Co do 
ludzi świeckich, to rozeznanie będzie 
dotyczyło ich „talentów i charyzma-
tów” (R 6). W posłuszeństwie chodzi 
również o rozeznanie „woli Bożej” (K 
26). Uczestnicząc w zarządzaniu Zgro-
madzeniem, „wspólnie rozpoznajemy 
wezwanie Ducha Świętego” (K 72). 
Podczas kapituły generalnej „rozpo-
znajemy wolę Bożą w potrzebach na-
szych czasów” (K 105). Administracja 
generalna „ma za zadanie [...] poma-
gać oblatom w lepszym rozpoznawaniu 
wspólnych celów” (K 111).

Mówiąc o posłudze na rzecz spra-
wiedliwości, reguła 9 zaleca „w każdym 
wypadku przeprowadzić poważne roze-
znanie”. „Gdy się podnoszą [głosy pro-
rocze], będziemy ich słuchać, rozezna-
wać i popierać” (R 10).

Konstytucje i Reguły mało mówią 
o sposobie praktykowania i rozeznania. 
Jeden punkt jest jednak jasny, a miano-
wicie jego związek ze wspólnotą. Kon-
stytucja 26 mówi o tym bardzo wyraź-
nie: „Nasze postanowienia w większym 
stopniu odzwierciedlają tę wolę [Bożą], 
gdy są podjęte po wspólnotowym rozpo-
znaniu i na modlitwie”. Konstytucja 72, 
mówiąca o duchu zarządzania, stwier-
dza: „wspólnie rozeznajemy wezwanie 
Ducha Świętego” [...]. A w konstytucji 
105 powiedziano: „Wspólnie, w jedności 
z Kościołem, rozpoznajemy wolę Bożą 
[...]”.

W innym kontekście wspólnota jawi 
się jako miejsce, które pozwala jednost-
kom przeprowadzić proces rozezna-
nia: konstytucja 53 zachęca wspólno-
ty do przyjmowania „tych, którzy prag-
ną przyjść zobaczyć [...]. Pomożemy im 

rozpoznać, czego Pan od nich oczeku-
je”. Mistrz nowicjuszy umożliwia aspi-
rantom „jaśniej rozpoznać wezwanie 
Pana” (K 55).

Oprócz tego ważnego odniesie-
nia do wspólnoty tekst podaje kilka in-
nych wskazówek metodologicznych do-
tyczących rozeznania: konstytucja 26 
wspomina, jak już widzieliśmy, o mod-
litwie; konstytucja 105 mówi o kapitu-
le generalnej, która rozeznaje „w jed-
ności z Kościołem”; ta sama konstytucja 
wymaga, aby rozpoznawać „wolę Bożą 
w potrzebach naszych czasów”; reguła 
9 wymaga rozeznania „w świetle dyrek-
tyw Kościoła”; a reguła 21 mówi o po-
mocy kierownika duchowego.

To pierwsze czytanie samego tekstu 
Konstytucji i Reguł jest już bardzo po-
uczające i ukazuje bogactwo jego tre-
ści. Możemy teraz zgłębić jego zawar-
tość w trzech następujących krótkich pa-
ragrafach.

 1. ROZEZNANIE – SZKOŁA ŻYCIA APO-
STOLSKIEGO

Konstytucja 1 mówi nam, że „we-
zwanie Jezusa Chrystusa, posłyszane 
w Kościele poprzez potrzeby zbawienia 
ludzi”, jednoczy nas. Potrzeby zbawie-
nia wyrażają się w różny sposób w za-
leżności od czasów i kultur. Trzeba za-
tem nauczyć się je odkrywać, interpre-
tować i przemodlić, aby zrodziły w nas 
adekwatne misjonarskie odpowiedzi. 
„Żadna posługa nie jest nam obca”, byle 
tylko kierowała się ku „ewangelizacji 
najbardziej opuszczonych” (R 2).

Tak wyrażona natura naszego chary-
zmatu domaga się zatem przeprowadze-
nia rozeznania.

Konstytucja 68 maluje wspania-
ły fresk, który wychodzi z dzieła Boga 
w świecie, z Jego Słowa, które przemie-
nia ludzkość, aby z niej uczynić Lud 
Boży. Oblaci są śmiało nazwani  „narzę-
dziami Słowa”. Oto perspektywy w naj-
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wyższym stopniu teologiczne i global-
ne. Dzieło Boże pozostaje aktualne, nie 
powtarza się, lecz się dokonuje. Dlatego 
oblaci „powinni być otwarci i elastyczni. 
Muszą nauczyć się zaradzać nowym po-
trzebom”. Zalecanym w tej samej kon-
stytucji sposobem realizacji tego postu-
latu będzie stałe rozpoznanie „działania 
Ducha Świętego, który odnawia oblicze 
ziemi”.

Tekst jest, oczywiście, inspirowany 
tak drogą Vaticanum II teologią „zna-
ków czasu”. Misja nie jest prostym po-
wtarzaniem formuł, które zdały egza-
min; jest ona inkulturacją, wcieleniem, 
pomysłowością, zmierzającą do nadania 
wciąż temu samemu depozytowi wiary 
nowej aktualizacji, która będzie pokar-
mem i dobrą nowiną dla współczesnego 
człowieka.

W tym procesie rozpoznawania, który 
jest przede wszystkim wysiłkiem oczysz-
czenia i wyzwolenia samego siebie, aby 
jak najlepiej odzwierciedlać wolę Bożą, 
rola wspólnoty i modlitwy jest funda-
mentalna (K 26). Reguła 9 słusznie mówi 
o misjonarskich inicjatywach związa-
nych z posługą na rzecz sprawiedliwości 
– a dotyczy to wszystkich inicjatyw – że 
po rozeznaniu „dla tej posługi oblaci będą 
otrzymywali misję od przełożonych”. 
Misja jest przyjmowana przez wspólno-
tę, która ją uwierzytelnia oraz zapewnia 
jej ciągłość.

Postawę sprzyjającą praktyce roze-
znawania opisuje konstytucja 81, która 
mówi o przymiotach przełożonych: „W 
duchu pokory i szczerego posłuszeństwa 
będą szukać światła zarówno u Boga, 
jak i w radach swych współbraci”. Do 
podstaw rozeznania należy takie ubó-
stwo serca, jak je wyraża pierwsze bło-
gosławieństwo. Trzeba więc strzec się 
zatwardziałości serca i ideologicznej su-
rowości. Pomiędzy współbraćmi, któ-
rych rady są nośnikami łaski, kierow-
nik duchowy (R 21) odgrywa stosowną 
rolę. Ćwiczenia wymienione w konsty-

tucji 33 stanowią życiowe ramy, które 
umożliwiają praktykowanie rozeznania. 
Rachunek sumienia usytuowany w tym 
kontekście rozpoznawania zajmuje miej-
sce szczególne.

 2. ROZEZNANIE – KLUCZ FORMACYJNY

Formacja współpracuje z życiem. 
Świat minerałów rządzi się powtarza-
niem praw statystycznie niezmiennych. 
Można przewidzieć reakcje chemiczne 
i je odtwarzać. Nic takiego nie zachodzi 
w formacji. Każda osoba jest niepowta-
rzalna i taką ma się stawać. Wychowaw-
ca pracuje w tej zmiennej i nieokreślo-
nej rzeczywistości. Współczesne poglą-
dy uświadamiają to sobie w większym 
stopniu. Dlatego właśnie konstytucja 51 
mówi o towarzyszeniu osobom w ich in-
tegralnym rozwoju, w ich duchowym 
postępie i o stopniowym rozeznaniu ich 
powołania.

Formacja jest ostatecznie sztuką. Re-
guła 35 wymaga od wychowawców 
„wielkiej prawości sądu, zmysłu rozpo-
znawania osób, ducha wspólnotowego 
i apostolskiego”. Jest to na pewno właś-
ciwy zbiór przymiotów, pozwalający im 
być dobrymi kierownikami duchowymi. 
Podstawą kierowania sumieniem jest 
praktyka rozeznawania. Rozeznawanie 
powinno pozwolić każdemu odkryć 
prawdę o sobie samym. Wspólnota for-
macyjna jest powołana do tego, by sta-
nowić środowisko odkrywcze. Konsty-
tucja 48 mówi: „Wspierają się i zachęca-
ją, tworząc w ten sposób atmosferę za-
ufania i wolności, w której wszyscy na-
wzajem pobudzają się do coraz głębsze-
go oddania się sprawie”.

 3. ROZEZNANIE – MĄDROŚĆ RZĄDZENIA

Ciekawe, że kwestia rozeznawa-
nia powraca bardzo często w związku 
z rządzeniem. Konstytucja 72 wspomina 
o nim, mówiąc o duchu rządzenia. Na-
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leży ono do przymiotów wymaganych 
od przełożonego (K 81). Znajduje się 
w centrum pracy kapituły generalnej (K 
105) i administracji generalnej (K 111).

Ze swej strony podkreślę więź, jaką 
ustala konstytucja 72 i reguła 18 mię-
dzy rozeznaniem a uzgodnieniem. Widzę 
w tym interesującą filozofię polityczną.

Faktycznie demokracja nie jest da-
leka od samowoli, kiedy decyzje podej-
muje się bardzo nieznaczną większością. 
U siebie staramy się postępować lepiej: 
„Wspólnie [...] rozeznajemy wezwa-
nie Ducha Świętego, staramy się dojść 
do uzgodnienia stanowisk w kwestiach 
ważnych [...]” (K 72). U podstaw związ-
ku słów: rozeznanie i uzgodnienie leży 
pewność, że wezwanie Ducha Święte-
go jest jedno i jedyne. Zasada uzgodnie-
nia opiera się na fakcie, że istnieje jed-
no wezwanie Ducha Świętego. Problem 
zatem leży w dostrzeżeniu, przyjęciu, 
odkryciu tego jedynego wezwania. Tu 
właśnie wchodzi w grę rozeznanie. Je-
śli przyjęcie jest niewłaściwe, to dlate-
go że jest zniekształcone przez elemen-
ty pochodzące z pasji lub przez strach, 
które zakłócają odczytanie. Wysiłek roz-
poznania wspólnotowego zmierza więc 
do oczyszczenia władz zmysłowych, 
aby umożliwiły dochodzenie, z możli-
wie jak największą wiernością, do we-
zwania Ducha Świętego, do dostrzeże-
nia rzeczywistości, do diagnozy chwi-
li obecnej. Ten proces dokonuje się we 
wspólnocie. Wspólnota jako taka musi 
również poddać się tej pracy nad oczysz-
czeniem i nawróceniem, aby odbijać jak 
w czystym zwierciadle wezwanie Ducha 
Świętego, odczytane z wyzwań i kon-
kretnych wezwań w określonej chwili 
życia wspólnotowego.

Dzięki temu uzgodnienie jest możli-
we i przychodzi jako dojrzały owoc przy 
końcu procesu rozeznawania.

Reguła 18 wyraża tę samą filozofię
na poziomie wspólnoty lokalnej. Takie 
dochodzenie do uzgodnienia jest zare-

zerwowane „w ważniejszych decyzjach 
i sprawach dotyczących życia i posłanni-
ctwa całej wspólnoty” (K 72). Ważne jest 
zatem, aby umieć odróżnić to, co istot-
ne, od tego, co drugorzędne. Obecnie 
coraz więcej wspólnot wyznacza sobie 
cele wspólnotowe. Ta właśnie dziedzina 
zasługuje na to, aby do niej podchodzić 
w taki sposób, poprzez proces rozezna-
wania prowadzący do uzgodnienia.

Prawdopodobnie jesteśmy u począt-
ku drogi w dziedzinie rozeznawania. 
W przyszłości ważne będzie zebranie 
doświadczeń przeżytych w Zgromadze-
niu po to, aby przez nie uściślić stymu-
lujące intuicje, które znajdują się w teks-
tach Konstytucji i Reguł.

JEAN-PIERRE CALOZ
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Sprawiedliwość stała się cnotą oblacką 
w sposób bardziej oczywisty, gdy Kościół 
zaczął uważać posługę dla sprawiedliwo-
ści za istotny element ewangelizacji. Tro-
ska o los ubogich była od początku cha-
rakterystycznym rysem życia oblackie-
go, podobnie jak troska o prawa Kościo-
ła. Później jednak uświadomiono sobie, 
że ubóstwo może wynikać, między in-
nymi, z różnych form niesprawiedliwo-
ści. W ewangelizacji również zwrócono 
uwagę na to, aby nieść pomoc walczącym 
z niesprawiedliwością. Od tej chwili praca 
dla sprawiedliwości społecznej stała się in-
tegralną częścią duchowości oblackiej.

 I. ZAŁOŻYCIEL

W czasach Założyciela sprawiedli-
wość była zaliczana w Kościele do czte-
rech cnót kardynalnych, a nauka Kościoła 
o sprawiedliwości społecznej ogranicza-
ła się głównie do kwestii sprawiedliwości 
wyrównawczej i rozdzielczej. Jednakże 
miłość Eugeniusza de Mazenoda do ubo-
gich kazała mu często brać ich w obronę i 
poświęcać swoje życie, aby ukazać im bo-
gactwa wiary. W dobrze znanym kazaniu 
wygłoszonym w kościele Świętej Mag-
daleny w Aix w okresie Wielkiego Po-
stu 1813 roku mówił do nich: „Wszyscy 
muszą poznać prawdę, wszyscy bowiem 
mają równe prawo do jej posiadania”1. 
W tym samym kazaniu piętnował nie-
sprawiedliwe traktowanie ubogich, prze-
ciwstawiając godność robotników, słu-
żących, pracowników rolnych, chłopów 
i żebraków temu, co o nich sądził niespra-
wiedliwy świat.

Zachęcał ich, aby poznali swą god-
ność, aby patrzyli na siebie tak, jak pa-
trzy na nich Bóg objawiony w Jezusie. 
Przez całe życie często w listach poru-
szał sprawę ich położenia oraz inne kwe-
stie społeczne. Jako Założyciel zgroma-
dzenia misyjnego żąda od swoich sy-
nów, pracujących na misjach zagranicz-
nych, aby uczyli ludzi takich zawodów 
jak uprawa roli, mechanika itd. Polecał 
im zakładanie szkół w każdej misji, or-
ganizowanie opieki zdrowotnej i popie-
ranie pokoju społecznego. Ostrzegał tak-
że swych misjonarzy przed pokusą bez-
pośredniego mieszania się w rządy lu-
dów nawróconych2. Pod koniec życia, 
będąc senatorem z racji swego starszeń-
stwa w episkopacie francuskim, bro-
nił praw Kościoła, przeciwstawiając się 
wtrącaniu się rządu w jego sprawy3.

 II. SUPERIORZY GENERALNI

To, co w latach pięćdziesiątych na-
zywano „apostolstwem społecznym”, 
a następnie w latach siedemdziesiątych 
„służbą dla sprawiedliwości”, pojawi-
ło się najpierw w oblackich dyskusjach 
w latach trzydziestych pod nazwą „Ak-
cja Katolicka”. Ojciec Théodor Labouré, 
siódmy superior generalny, domagał się 
od Zgromadzenia w ogólności, a szcze-
gólnie od członków kapituły generalnej 
w 1938 roku, aby „ten ruch chrześcijań-
skiej odnowy” uczynić misjonarskim 
priorytetem oblatów4. Jego troska o po-
nowną ewangelizację, czyli o pogłębie-
nie wiary, nie była czymś nowym. No-
wością jednak była jego analiza i słow-
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nictwo. Oblaci mieli obsługiwać robot-
ników na przedmieściach wielkich miast 
dlatego, że były one wówczas bardziej 
zdechrystianizowane niż środowiska 
wiejskie w czasach Założyciela. Meto-
da Akcji Katolickiej – widzieć, oceniać, 
działać – wprowadzała w misję oblacką 
pewien rodzaj analizy społecznej, mimo 
że większość oblatów nie miała bezpo-
średnio angażować się w ten ruch.

Ojciec Léo Deschâtelets także mówił 
o nowej świadomości społecznej Kościo-
ła w latach pięćdzesiątych i sześćdzie-
siątych. Popierał formację specjalistów 
zarówno w dyscyplinach kościelnych, 
jak i świeckich. Socjolodzy, antropolo-
dzy i pedagodzy mieli pomagać Zgro-
madzeniu w zrozumieniu współczesne-
go świata i prowadzić oblatów do odpo-
wiedzi na jego potrzeby ze znajomością 
rzeczy5. Razem z członkami kapituły ge-
neralnej z 1955 roku zachęcał wszystkich 
oblatów, aby angażowali się „wszędzie 
i bardziej niż kiedykolwiek w działalność 
apostolską wśród mas pracujących naj-
bardziej opuszczonych i najbardziej na-
rażonych na niebezpieczeństwo materia-
lizmu marksistowskiego6.

Ojciec Richard Hanley w ciągu dwóch 
i pół roku, kiedy był superiorem general-
nym, swoją animację mocno opierał na 
pierwiastkach zawartych w dokumen-
cie kapituły generalnej z 1972 roku: Per-
spektywy misjonarskie (zob. dalej, punkt 
III). Pojmował on misję oblacką bardziej 
jako formę działania na rzecz sprawied-
liwości w świecie niż jako sposób insta-
lowania Kościoła; walkę o sprawiedli-
wość w świecie uważał za znak czasów 
i obecności Królestwa Bożego wśród nas. 
W homiliach i listach popierał posługę na 
rzecz sprawiedliwości, nie mówiąc jed-
nak jasno, co rozumie przez sprawiedli-
wość ewangeliczną. Niemniej jego supe-
riorat przyczynił się do tego, że w czasie 
dwunastoletniego urzędowania ojca Fer-
nanda Jettégo jako superiora generalnego 
(1974-1986) powszechnie uznano spra-

wiedliwość za cnotę oblacką.
W listach i konferencjach ojciec Jet-

té, mówiąc o sprawiedliwości, często 
odwoływał się do czterech fundamen-
talnych punktów. Po pierwsze, wska-
zywał „dzisiejszych ubogich” i zazna-
czał, że ich obecność w świecie wymaga 
zmian w naszym posługiwaniu. Wśród 
tych dzisiejszych ubogich spotykamy 
„uchodźcę, emigranta [...], narkoma-
na, młodego przestępcę [...], ateistę [...], 
wierzącego bez określonej religii i bez 
Kościoła”7.

Po ukazaniu, kim są dzisiejsi ubo-
dzy, ojciec Jetté zatrzymywał się następ-
nie nad tym, czego oczekują oni od ka-
płana i oblata: „Z pewnością tego, aby 
im okazywał dużo szacunku, poszano-
wania i miłości [...]. Oczekują także, aby 
kapłan i oblat dał im Boga, aby w świet-
le wiary ukazał im ich własną wielkość. 
[...] A jeżeli są chrześcijanami, oczekują 
od kapłana, aby im dał Jezusa Chrystusa, 
przynosząc im Eucharystię.[...] Oczeku-
ją również od nas, żebyśmy im pomogli 
wydostać się z nędzy. To oznacza także 
promocję sprawiedliwości [...]”8.

Trzecim punktem wykładu ojca Jet-
tégo jest włączenie sprawiedliwości w 
zwyczajną posługę oblata względem 
ubogich. Ojciec Jetté mówił o tym czę-
sto: „[...] działalność na rzecz sprawied-
liwości, jako integralna część ewange-
lizacji [...], weszła w nasze posługiwa-
nie i tam pozostanie. Teraz ważne jest, 
aby się rozwijała i rzeczywiście znala-
zła miejsce w ewangelizacyjnym dziele 
Zgromadzenia. W związku z tym przy-
pominam to, co powiedziałem w maju 
1982 roku w Cap-de-la-Madeleine: »We 
właściwym rozpoznaniu tego rodza-
ju zaangażowania wydają mi się waż-
ne dwa kryteria: Po pierwsze: aby na-
sza orientacja była wyraźnie nastawiona 
na ewangelizację, to znaczy na oczysz-
czenie i przemianę struktur przez ewan-
geliczne wartości i Błogosławieństwa, 
co wyklucza pewne metody niezgod-
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ne z Ewangelią, na przykład rozwija-
nie nienawiści między ludźmi lub walka 
klas. Po drugie: aby konkretna forma na-
szej działalności zgadzała się z naszym 
powołaniem w Kościele, jako zakonni-
ków i kapłanów. [...] Urabianie sumień, 
chrześcijańskie wychowanie, duchowe 
wspieranie zaangażowanych świeckich, 
niekiedy pewne publiczne zajęcie od-
powiedniego stanowiska, będą zazwy-
czaj zajmowały pierwsze miejsce w tej 
działalności«”9.

Czwarty punkt w naturalny sposób 
wynika z trzeciego. Ojciec Jetté czę-
sto kładzie nacisk na potrzebę zakorze-
nienia w wierze posługiwania na rzecz 
sprawiedliwości. Swą myśl na te punkty 
miał precyzować w czasie spotkań z ob-
latami całego świata, jak również na ob-
radach rady generalnej10.

 III. RADY GENERALNE

Rada generalna po raz pierwszy prze-
prowadziła szczegółową dyskusję o po-
słudze na rzecz sprawiedliwości w cza-
sie dwóch posiedzeń plenarnych w roku 
1977. Dyskusje te odbywały się w ra-
mach serii studiów przeprowadzonych 
przez radę nad więzami, jakie istnie-
ją między różnymi posługami oblatów 
i ich charyzmatem. Postawiono następu-
jące pytanie: „Jak posługa na rzecz spra-
wiedliwości łączy się z misyjną działal-
nością Zgromadzenia?” Stopniowo do-
strzeżono, że u oblatów istnieją trzy róż-
ne ujęcia posługi na rzecz sprawiedliwo-
ści: ujęcie samej posługi, ujęcie chary-
zmatu i wreszcie ujęcie Bożego Króle-
stwa.

Rozważając najpierw posługę jako 
całość działalności Kościoła, niektórzy 
członkowie rady określali posługę obla-
tów za pomocą pewnych jej cech: pro-
fetyczna, natchniona przez Ewange-
lię itd. To ujęcie pozwalało wychodzić 
raczej z dzisiejszej pracy Zgromadze-

nia, a nie z „idealistycznego ducha” lub 
z modelu czysto historycznego. W ten 
sposób można było następnie dochodzić 
do tego, co dla oblatów jest najbardziej 
charakterystyczne i najbardziej skutecz-
ne w pracy na rzecz sprawiedliwości, nie 
kwestionując ogółu zaangażowań obec-
nych. Takie ujęcie, w pełni gwarantując 
ciągłość istnienia instytucji, pozwoliło 
radzie generalnej odkryć, w jaki sposób 
oblaci mogą w swej aktualnej posłudze 
więcej miejsca przeznaczać na sprawy 
sprawiedliwości.

W drugim ujęciu rada generalna 
obrała za punkt wyjścia doświadczenie 
Kościoła jako rodziny ogarniającej róż-
ne instytuty zakonne, które go ubogaca-
ją swoimi szczególnymi charyzmatami. 
Charyzmat rozumiano jako pewien ro-
dzaj specyficznej odmienności, pozwa-
lającej określić się w Kościele, biorąc 
za punkt wyjścia swego „ducha” (włas-
ne wartości lub to, co jest najważniej-
sze) i swoją działalność. Rozważając 
sprawę posługi na rzecz sprawiedliwo-
ści z tej perspektywy, rada mogła zgłębić 
sens słowa „ewangelizacja” i sens słowa 
„ubogi”. W ten sposób można było spre-
cyzować najważniejsze opcje dotyczące 
tej posługi, zachowując łączność z histo-
rią Zgromadzenia.

Trzecie ujęcie brało za punkt wyj-
ścia wizję Królestwa Bożego, Królestwa 
sprawiedliwości, pokoju i miłości gło-
szonego przez Jezusa, a w głównych za-
rysach, lecz nie kompletnie, utożsamia-
jącego się z Kościołem. W tej perspekty-
wie każda działalność na rzecz sprawied-
liwości, pokoju i miłości staje się rodza-
jem posługiwania. A posługiwaniem ob-
latów staje się w takiej mierze, w jakiej 
utożsamiają się oni z ludźmi Bożego 
Królestwa, poświęcającymi się w świecie 
obronie wartości właściwych temu Kró-
lestwu. Takie podejście gwarantuje pew-
ną łączność z wartościami, które zawsze 
były drogie oblatom. Problem stanowią 
jednak struktury instytucjonalne. Działa-
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nie Boga w świecie, nawet poza Kościo-
łem, jest wyraźnie uznawane; ludzie wy-
zwoleni zostali powołani do tego, by stać 
się Jego narzędziami.

Jak widać, każde ujęcie ma swoje 
dodatnie i ujemne strony. Pierwsze uję-
cie może nie prowadzi Zgromadzenia 
do stosownego zakwestionowania jego 
obecnych zaangażowań; drugie może 
narzucać ograniczenia; trzecie prowadzi 
do zeświecczenia, jeżeli nie utrzyma się 
ścisłego rozróżnienia pomiędzy stoso-
waniem środków świeckich a własnym 
zeświecczeniem.

Owoc rozważań rady generalnej 
przedstawiają dwa numery COMMUNI-
QUÉS 11. Podkreślono tam dwie sprawy: 
po pierwsze, że „promocja sprawiedli-
wości jest wewnętrznie związana z mi-
sją Zgromadzenia, głosić Ewangelię ubo-
gim” i, po drugie, że chociaż promocja 
sprawiedliwości ze względu na to powią-
zanie jest obowiązkiem wszystkich ob-
latów, tylko niektórzy będą „szczególnie 
zaangażowani” w tej dziedzinie. W pro-
gramie przeznaczonym dla Zgromadze-
nia wskazano sposoby, jakimi ta troska 
o sprawy sprawiedliwości może prze-
nikać życie i posługę oblatów. Cel tego 
programu był następujący: „dla Zgro-
madzenia [...], ze znajomością rzeczy 
i skutecznie zaangażować się w pracę na 
rzecz większej sprawiedliwości i pokoju 
w świecie”. Wśród podejmowanych dzia-
łań sugerowano różne formy modlitwy, 
dialogu, studiów i specjalizacji oraz bez-
pośredniego zaangażowania. Powiedzmy 
parę słów o każdym z nich.

1. Modlitwa jest w centrum posłu-
gi na rzecz sprawiedliwości. Codzien-
nie rano oblaci modlą się, aby mogli słu-
żyć Panu „w sprawiedliwości i święto-
ści” (Łk 1, 75). Ich życie jest poświęco-
ne Bogu świętemu i sprawiedliwemu. 
Źródłem ich posługiwania nie jest jakaś 
idea, lecz Osoba; motywację odnajdują 
nie w słuszności sprawy, lecz w miłości, 
nawet w miłości nieprzyjaciół.

2. Program wymaga także dialo-
gu w Zgromadzeniu pomiędzy grupami 
o różnych zabarwieniach, między róż-
nymi szczeblami zarządzania oraz po-
między specjalistami od posługiwania 
dla sprawiedliwości a innymi oblatami. 
Każdy dialog sam w sobie jest realiza-
cją sprawiedliwości, ponieważ zakłada 
wzajemność między partnerami. Dia-
log jest możliwy dzięki klimatowi raczej 
współpracy niż panowania, raczej zaufa-
nia niż siły. Rada generalna domaga się 
więc od oblatów, aby prowadzili dialog 
między sobą, w przeświadczeniu, że nikt 
nie zna odpowiedzi na wszystkie pyta-
nia w sprawie tak złożonej, jak posługa 
na rzecz sprawiedliwości we współczes-
nym świecie.

3. Studium i specjalizacja są również 
częścią programu, bo pole działania jest 
rozległe, a problemy są złożone. Jeżeli 
Zgromadzenie w ogólności ma zaanga-
żować się w posługę na rzecz sprawied-
liwości, trzeba, aby wszyscy oblaci byli 
obeznani z nauką Kościoła w tej dzie-
dzinie. Zgromadzenie potrzebuje przy-
najmniej kilku oblatów wyspecjalizo-
wanych w naukach politycznych i eko-
nomicznych, w organizacji wspólnoto-
wej i w rozwoju. Nade wszystko oblaci 
powinni potrafić wspomagać świeckich 
w podejmowaniu odpowiedzialności 
w tych dziedzinach.

4. To domaga się więc pewnego za-
angażowania bezpośredniego, ponieważ 
ostatecznie sprawiedliwości uczymy się 
w działaniu. Potrzebna jest jedność dzia-
łania i refleksji, planowania i modlitwy.

Jeden z numerów DOCUMENTA-
TION O.M.I.12 w 1978 roku zamieś-
cił kwestionariusz, który miał posłużyć 
do wspólnotowej oceny dzieł oblackich. 
Spodziewano się, że w ten sposób po-
budzi się do pewnego rodzaju oddolnej 
dyskusji oczekiwanej przez radę gene-
ralną w jej programie. Następujące pyta-
nia miały pomóc oblatom w wyrobieniu 
sobie opinii na temat niesprawiedliwo-
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ści związanej z aktualną sytuacją ekono-
miczną, polityczną i społeczną:

„1. Jaki jest aktualnie stopień cier-
pień zadawanych ludowi: głód, dyskry-
minacja indywidualna lub zbiorowa, 
znaczenie przywiązywane do ujarzmie-
nia ludów podbitych? Kogo lub co po-
święcono, aby utrzymać status quo? Na 
co skarżą się sami ubodzy? Do czego 
przywiązują największą wagę?

2. Jaką wagę przywiązuje się do nie-
nawiści do innego narodu, innej rasy lub 
warstwy społecznej: w jakim stopniu 
jest to zinstytucjonalizowane dla pod-
trzymania systemu ekonomicznego lub 
politycznego, w którym żyje oblat? Czy 
systematycznie wpaja się nieufność do 
innych?

3. Jakie są moralne przymioty przy-
wódców? Czy uczciwi ludzie mogą sami 
stać się przywódcami? W jaki sposób 
dochodzi się do władzy? Jak się ją utrzy-
muje i jak się ją sprawuje? Czy ludzie 
mają wpływ na wybór swoich przywód-
ców?

4. W jakim stopniu stosuje się mani-
pulację, aby utrzymać aktualny system? 
Jakie jest naprawdę uczestnictwo ludzi 
w decyzjach dotyczących ich przyszło-
ści?

5. Jakie są możliwości odnowy we-
wnątrz systemu? Czy życie jest zorgani-
zowane w ten sposób, że wszelka opozy-
cja jest automatycznie tłumiona?”

Po kapitule generalnej z 1980 roku 
nowa rada generalna zastanawiała się 
dalej nad posługiwaniem Zgromadze-
nia na rzecz sprawiedliwości, ale tym ra-
zem wychodząc z konstytucji 9 i z re-
guły 9 Konstytucji i Reguł zatwierdzo-
nych przez kapitułę13. Na posiedzeniach 
rady w 1982 i 1985 roku pojawiły się 
rozbieżności co do metody przeprowa-
dzania analizy społecznej oraz, jeszcze 
głębsze, co do sposobu, w jaki kapłani 
i zakonnicy mają pełnić posługę w Koś-
ciele i w świecie. Te rozbieżności wią-
zały się z poprzednimi wydaniami Kon-

stytucji i Reguł i z dyskusjami na kapitu-
łach generalnych.

 IV. KONSTYTUCJE I REGUŁY ORAZ 
KAPITUŁY GENERALNE

Jeśli kapituła z 1938 roku przyję-
ła Akcję Katolicką jako formę apostol-
stwa oblatów, to sprawę apostolstwa 
społecznego w całości dyskutowano po 
raz pierwszy na kapitule w roku 1947. 
Komisja kapitulna odpowiedzialna za 
dzieła Zgromadzenia przestudiowała na-
stępujący problem: „Jak uczynić sku-
tecznym nasze apostolstwo wśród mas, 
które wymykają się naszej posłudze?”14 
Mówienie o misjach wśród tych, którzy 
wymykają się z naszej posługi, wiąza-
ło się z pytaniem dotyczącym ciągłości 
historii oblackiej. Wspominanie o „ma-
sach” stawiało problem w nowym kon-
tekście. Kapituła z 1953 roku także mó-
wiła o „masach”, robiła aluzję do komu-
nizmu, a uwzględniając nową świado-
mość, uznawała istnienie świata, które-
go elementy są o wiele bardziej powią-
zane z sobą niż w przeszłości. Kapituła 
poleciła przygotowanie ankiety na temat 
misji i wyraziła niepokój o wartość na-
szego życia zakonnego jako świadectwa 
dawanego ubogim, nie kwestionując 
jednak najważniejszej cechy życia za-
konnego, to znaczy osobistego poświę-
cenia Bogu15.

Kapituła z 1966 roku miała za cel re-
wizję Konstytucji i Reguł w świetle re-
form zapoczątkowanych przez Sobór Wa-
tykański II. Wypracowała ona Konstytu-
cje i Reguły, w których słowa „posłu-
ga” i „ubogi” nabrały szerszego znacze-
nia. W Regule Założyciela (teksty z 1826, 
1853 i 1928 roku) posługa wśród ubogich 
miała za cel przede wszystkim umocnie-
nie wiary tych, którzy byli straceni dla 
Kościoła, nawet jeżeli zarówno w teorii, 
jak i w praktyce nie wykluczano odda-
wania się innym rodzajom posługi. Tymi, 
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do których szliśmy, byli najczęściej lu-
dzie ubodzy pod względem materialnym 
albo żyjący w bardzo skromnych warun-
kach. Konstytucje z 1966 roku wyraźnie 
odwoływały się do pełniejszego znacze-
nia słów „posługa” i „ubodzy”: „Misjo-
narze Oblaci ze szczególnym upodoba-
niem zwracają się do świata ubogich, do 
tych, którzy cierpią z powodu głodu lub 
niepewności” (K 4). Dalej sprecyzowa-
no znaczenie tego ubóstwa: „grupy lu-
dzi, z którymi Kościół praktycznie stracił 
kontakt, [...] pewne dzielnice robotnicze 
wielkich miast, pewne opuszczone oko-
lice wiejskie, pewne mniejszości etnicz-
ne, imigranci, cudzoziemscy pracownicy, 
młodzi robotnicy, studenci itd.” (R 13).

Konstytucje z 1966 roku do tekstu 
o misji wśród ubogich dodały pojęcie 
sprawiedliwości społecznej: „W duchu 
społecznego nauczania Kościoła oblaci 
będą pobudzać i wspierać działanie tych, 
którzy pracują nad sprawiedliwszym po-
działem bogactw świata” (K 32). „Pod 
kierownictwem przełożonych będą brali 
udział w organizacjach społecznych i, co 
więcej, dążąc do sprawiedliwości, będą 
pracować nad poprawieniem bytu naj-
bardziej poszkodowanych” (R 58).

W 1971 roku synod rzymski bisku-
pów rozważał posługę na rzecz spra-
wiedliwości społecznej jako integralną 
część ewangelizacji. W 1972 roku kapi-
tuła generalna oblatów sformułowała na 
nowo misyjny cel Zgromadzenia; okre-
ślono na niej ubogich, używając termi-
nów socjologicznych jako „ludzi z mar-
ginesu społecznego”, a posługę dla spra-
wiedliwości w terminologii używanej 
przy omawianiu rozwoju i wyzwolenia. 
Trzecia część dokumentu kapituły, Per-
spektywy misjonarskie, pod trzema ogól-
nymi tytułami przedstawiała linie działa-
nia oblatów: preferencja dla ubogich (nr 
15), solidarność z ludźmi naszych cza-
sów (nr 16) i twórcza wola (nr 17).

W tym dokumencie może jeszcze 
bardziej nowa niż określenie ubóstwa 

była eklezjologia. Domyślnie przyjmuje 
on, nowe wówczas w dokumentach ob-
lackich, rozróżnienie pomiędzy Króle-
stwem Bożym a Kościołem. Rozróżnie-
nie to stanowi część eklezjologii prote-
stanckich od ponad stu lat, ale do oficjal-
nego nauczania Kościoła weszło dopie-
ro poprzez pewne paragrafy dokumen-
tów Soboru Watykańskiego II o Koście-
le (Lumen Gentium), o misyjnej działal-
ności Kościoła (Ad Gentes) i o Kościele 
we współczesnym świecie (Gaudium et 
Spes). Rozróżnienie to pozwala przesu-
nąć przedmiot misji z Kościoła na spo-
łeczeństwo świeckie. Celem misji jest 
wprowadzanie Królestwa Bożego, Kró-
lestwa sprawiedliwości, pokoju, miło-
ści i innych wartości ewangelicznych. 
Działalność misyjna oblatów ma odtąd 
podejmować problemy i angażować się 
w dzieła, które nie należą do dziedzin 
kościelnych. Perspektywy misjonarskie 
domagały się więc od Zgromadzenia 
w ogólności przejrzenia dotychczaso-
wych zaangażowań, aby zobaczyć, czy 
one naprawdę zalecają wartości Kró-
lestwa w społeczeństwie, czy też służą 
tylko podtrzymaniu struktur Kościoła. 
Dokument nie określał, jaki jest zwią-
zek między Kościołem a Królestwem; 
ze względu na pojmowanie „wartości 
Królestwa” w terminach ideologii raczej 
świeckiej niż ewangelicznej, oznaczało 
to otwarcie drzwi na zeświecczenie po-
sługi Zgromadzenia.

W sprawozdaniach przedstawionych 
na kapitule w 1980 roku prawie wszyst-
kie prowincje wspominały o posłudze 
na rzecz sprawiedliwości, o związanych 
z tym problemach i o grupach ludzi, któ-
re budzą zainteresowanie oblatów z po-
wodu niesprawiedliwości, której są ofia-
rami. Dyskusje po sprawozdaniach re-
gionalnych świadczyły o tym, że Zgro-
madzenie powinno sprecyzować i zin-
tensyfikować swą misję względem ubo-
gich oraz określić, jak połączyć posługę 
na rzecz sprawiedliwości z codziennym 



682SRAWIEDLIWOŚĆ

apostolstwem. Wyrażone w słowach zo-
bowiązanie do zwrócenia szczególnej 
uwagi na pracę ewangelizacyjną oblatów 
było jasne. To samo wynika z Konstytu-
cji i Reguł zatwierdzonych przez tę kapi-
tułę. Reguła 9 cytuje wypowiedź Synodu 
biskupów z 1971 roku: „Służba dla spra-
wiedliwości stanowi nieodłączną część 
ewangelizacji”, a dalej tak mówi: „Dzia-
łanie Ducha Świętego może prowadzić 
niektórych oblatów do utożsamienia 
się z ubogimi aż do dzielenia ich życia 
i zaangażowania na rzecz sprawiedliwo-
ści; innych natomiast do obecności tam, 
gdzie się podejmuje decyzje dotyczące 
świata ubogich.[...]. Bez względu na to, 
jakie jest ich zajęcie, oblaci – zgodnie ze 
swoim powołaniem – wszelkimi środka-
mi zgodnymi z Ewangelią będą współ-
działać w przetwarzaniu tego wszystkie-
go, co jest powodem ucisku i ubóstwa, 
przyczyniając się w ten sposób do nadej-
ścia społeczeństwa opartego na godno-
ści osoby stworzonej na obraz Boga”.

Przed zatwierdzeniem w roku 1982 
Kongregacja do spraw Zakonów i Insty-
tutów Świeckich dodała do tekstu dwie 
myśli:

1. kryteria rozpoznania tego, co nale-
ży czynić w tej dziedzinie, powinna sta-
nowić nie tylko sama Ewangelia, lecz 
także wymogi właściwego im powołania 
w Kościele; 2. do sprawowania tej posłu-
gi otrzymają oni misję od przełożonych.

W innym miejscu te same Konsty-
tucje i Reguły opisują sprawiedliwość 
jako przymiot Boga (K 9) i znak przyj-
ścia Chrystusa (K 11). Jest ona nie tyl-
ko celem ewangelizacyjnej misji obla-
tów, lecz także określa ich sposób życia 
i ożywiające ich wzajemne relacje (zob. 
K 81, 84 i 44)

 V. DZIAŁALNOŚĆ OBLATÓW

Oblaci są zaangażowani w dzieła spo-
łeczne i w posługę na rzecz sprawiedli-

wości. Głoszą Chrystusa i piętnują nie-
sprawiedliwość w zależności od potrzeb 
ubogich i różnych okoliczności, w ja-
kich gdziekolwiek w świecie się znajdu-
ją. Opis sprawowanej przez nich posługi 
znajdziemy w sprawozdaniach z kongre-
sów prowincjalnych, począwszy od 1972 
roku, i w sprawozdaniach przedstawia-
nych na ostatnich kapitułach.

Administracja Generalna stworzy-
ła w 1977 roku Biuro Sprawiedliwo-
ści i Pokoju i na szczeblu Zgromadze-
nia sieć oblatów  bezpośrednio zaanga-
żowanych w tę posługę. Jej czasopismo 
Bulletin du réseau Justice et Paix (Biu-
letyn Sieci Sprawiedliwość i Pokój) jest 
wydawane w Rzymie dwa lub trzy razy 
w roku. Numery tego biuletynu, któ-
re dotychczas się ukazały, opisują bar-
dzo szczegółowo działalność i poglądy 
oblatów na problemy sprawiedliwości. 
Generalne Biuro Sprawiedliwości i Po-
koju utrzymuje kontakty z grupami tego 
samego rodzaju, począwszy od papie-
skiej Komisji Sprawiedliwość i Pokój aż 
po lokalne organizacje do spraw rozwo-
ju. Fundusz solidarności oblackiej finan-
suje wiele przedsięwzięć, szczególnie 
w dziedzinie wychowania do sprawied-
liwości oraz w drobnych przedsięwzię-
ciach na rzecz rozwoju, zmierzających 
do bezpośredniej pomocy ubogim.

W 1982 roku administracja generalna 
rozważała problem etyki zwyczajnych 
inwestycji finansowych i stworzyła spe-
cjalny fundusz na inwestycje społeczne16. 
Na podstawie zaleceń oblatów pracują-
cych na miejscu administracja generalna 
przy okazji popierała pewne sprawy lub 
też broniła praw pewnych osób.

 VI. SPRAWIEDLIWOŚĆ W DUCHO-
WOŚCI OBLACKIEJ

Sprawiedliwość jest cnotą oblacką. 
Odwołuje się do wrażliwości oblatów 
najpierw dlatego, że jest cnotą ewan-
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geliczną i że oblaci są ludźmi Ewange-
lii; po wtóre, dotyczy sytuacji ubogich, 
których ewangelizowaniu oblaci się po-
święcają; wreszcie Kościół pragnie, aby 
jej szukać, a oblaci są ludźmi Kościoła. 
Sprawiedliwość więc w naturalny spo-
sób kształtuje życie i duchowość obla-
ta.

Sprawiedliwość jednak będzie mog-
ła kształtować naszą duchowość tyl-
ko wtedy, gdy będzie ewangeliczna. 
Współczesne sposoby rozumienia spra-
wiedliwości przyjmują często za punkt 
wyjścia wyraźną rozbieżność istniejącą 
między ideałem równości ekonomicznej 
wśród ludzi oraz różnicami, jakie istnie-
ją konkretnie na tej płaszczyźnie. Dlate-
go pojawia się pewien rodzaj dylematu 
religijnego. Jeżeli ktoś staje po stronie 
tych, którzy posiadają mniej, czuje się 
zmuszony żądać, w imię sprawiedliwo-
ści, nawet jeżeli to suponuje odwołanie 
się do przemocy. Jeżeli zaś musi przy-
znać, że znajduje się po stronie wiel-
kich posiadaczy, musiałby uznać w imię 
sprawiedliwości, że jest niesprawied-
liwy, nawet gdyby wierzył, że dobrze 
używa dóbr materialnych, które uznaje 
za otrzymane od Boga.

Biblijne pojęcie sprawiedliwości na-
tomiast zdaje się mniej troszczyć o po-
dział dóbr niż o relacje ludzi między sobą 
oraz z Bogiem. W Starym Testamencie 
tym, który gwarantuje sprawiedliwe sto-
sunki, jest sędzia. Do niego należy przy-
wrócenie pokoju, gdy te stosunki zostały 
zerwane. Gdy musi wydać wyrok, oka-
zuje się niesprawiedliwy, jeśli bierze pod 
uwagę sytuację ekonomiczną ludzi, ich 
bogactwo lub ubóstwo. Jego wyrok jest 
przywróceniem dobrych stosunków, ogła-
szaniem zbawienia. Sędzia jest tym, który 
sprawując sądy, stwarza sprawiedliwość. 
Sprawowanie sądów jest więc w konse-
kwencji pierwszym ze wszystkich dzieł 
miłosiernego Boga, który przez swo-
je sądy czyni sprawiedliwym to, co jest 
niesprawiedliwe.

Sprawiedliwość chrześcijańska pole-
ga na odnowieniu przez Chrystusa naszej 
relacji z Bogiem. Znakiem, że ta relacja 
została przywrócona, jest sprawiedliwość 
między ludźmi. Nasza relacja z Bogiem 
kształtuje nasze relacje z innymi. I tyl-
ko w takim stopniu, w jakim otrzymali-
śmy przez Chrystusa przebaczenie i zba-
wienie, jesteśmy zdolni do zaprowadze-
nia między sobą prawdziwej sprawiedli-
wości, nawet w jej wyrazie materialnym. 
Przy wprowadzaniu takiej sprawiedli-
wości chrześcijanin jest wolny w wybo-
rze środków: muszą one jednak respekto-
wać naturę sprawiedliwości, którą otrzy-
mał od Boga (zob. R 9, § 2 i 3). Społecz-
na nauka Kościoła przypomina o różnicy 
istniejącej pomiędzy biblijnym pojęciem 
sprawiedliwości a tym, jakie proponują 
współczesne ideologie. Nauka ta stano-
wi fundament we właściwym religijnym 
znaczeniu dla posługi na rzecz sprawied-
liwości i zakotwicza tę posługę w ducho-
wości chrześcijańskiej.

Oblata zaangażowanego w posłu-
gę na rzecz sprawiedliwości przed moż-
liwością wysługiwania się nim strzeże 
jego życie duchowe. Ono także uświa-
damia mu potrzebę wspólnoty zakonnej 
do wsparcia jego działania na rzecz spra-
wiedliwości oraz konieczność oczysz-
czenia swoich motywacji i uczuć. Za-
chęca go do posiadania nowotestamen-
towej teologii „proroctwa”, która by go 
utrzymywała w komunii z Kościołem 
i budziła w nim potrzebę nierozdzielania 
we własnym życiu świętości i sprawied-
liwości. Aby połączyć kontemplację 
z zaangażowaniem na rzecz sprawiedli-
wości, potrzebne jest osobiste zaangażo-
wanie naznaczone miłością i podtrzymy-
wane przez Boga, który w Jezusie stano-
wi jedno ze swoim ludem.

Ostatecznie to nadzieja i miłość, zro-
dzone z modlitwy i nią karmione, każą 
oblatom zaangażować się w posługę na 
rzecz sprawiedliwości, nadzieję lepszej 
przyszłości i umiłowanie tych, którzy 
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obecnie cierpią. Czasami niektórzy ob-
laci działali bardziej z gniewu niż z głę-
bokich motywów duchowych: uzyska-
ne rezultaty były wówczas mieszane. 
Niektórzy, gdy ich aktywizm społeczny 
przysparzał im trudności w życiu oso-
bistym, poczuli się niezdolni do konty-
nuowania zaangażowania wobec ludzi 
w duchu Ewangelii, swej wspólnoty za-
konnej i Kościoła. Innych jednak wiel-
kie trudności, których doświadczyli, do-
prowadziły do lepszego zrozumienia ży-
cia ofiary, jakim jest życie zakonne i do 
pogłębienia swego zaangażowania na 
rzecz ubogich.

FRANCIS E. GEORGE
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 I. OD CZASÓW EUGENIUSZA DE 
MAZENODA

Początków Stowarzyszenia Misyjne-
go Maryi Niepokalanej (A.M.M.I.) na-
leży szukać nawet przed zaistnieniem 
Zgromadzenia, któremu miało pomagać.

Pierwszy apel o pomoc finansową
z zapewnieniem o modlitwie i korzyś-
ciach duchowych w zamian wyprzedza 
nawet założenie Zgromadzenia. Planu-
jąc otwarcie domu misyjnego w Aix, Eu-
geniusz de Mazenod jako człowiek prak-
tyczny rozumiał, że do niego należało 
znalezienie koniecznych funduszów, aby 
sprostać wszystkim wydatkom wspólno-
ty misjonarzy. Zasiłki, jakie otrzymywał 
od matki, i pomoc diecezji nie wystar-
czyłyby; ułożył więc „Prospekt na mi-
sje”, w którym naszkicował swoje plany 
dla Misjonarzy Prowansji:

„Ale instytucja, która powinna przy-
nieść tak wielkie owoce, instytucja, 
o której można powiedzieć, że jest tak 
konieczna, nie może powstać bez płyną-
cego z miłości współudziału wiernych. 
Nie wątpię, że ci, którzy noszą w sercu 
szczere umiłowanie religii, podejmą się 
miłego zadania zasiania jakichś dóbr do-
czesnych, aby z nich zebrać wieczne.

Czy jest możliwe, aby chcieli się oni 
pozbawić łask, których Bóg nie omiesz-
ka powiązać ze współpracą w tak świę-
tym dziele?

[...] Jako środek przyczynienia się 
do tego w sposób bardzo mało uciążli-
wy, proponuję subskrypcje albo przed-

płaty na wiele lat, stosownie do możli-
wości każdego.

W kościele misyjnym w Aix będą 
codziennie odmawiane modlitwy za do-
brodziejów, a podczas misji będzie się 
do tego zachęcało lud.

Formuła subskrypcji. Obiecuję płacić 
co roku przez... lat [...], o ile pozwolą mi 
na to moje możliwości, sumę ..., aby po-
móc w wydatkach instytucji domu Misji 
Prowansji, założonej w Aix w dawnym 
klasztorze karmelitów”1.

W odpowiedzi na wystosowa-
ny listownie apel między październi-
kiem 1815 i styczniem 1816 roku pe-
wien dobrodziej wyraził gotowość bez-
procentowego pożyczenia Eugeniu-
szowi de Mazenodowi 12 000 franków 
na jeden rok, a kuzyn matki, François- 
-Joseph Roze-Joannis obiecał posłać mu 
300 franków. Każdy z członków stowa-
rzyszenia młodzieży w Aix ofiarował od
jednego do sześciu franków.

Już przed wysłaniem pierwszych ob-
latów na misje zagraniczne Eugeniusz de 
Mazenod, najpierw jako wikariusz gene-
ralny, a następnie jako biskup Marsylii, 
gorliwie popierał Dzieło Propagowania 
Wiary, jakie Pauline Jaricot w 1822 roku 
założyła w Lyonie. W odpowiedzi na 
jego apele wierni z diecezji marsylskiej 
należeli do najbardziej szczodrych we 
Francji2. Natomiast on później nie zawa-
ha się prosić o fundusze Rady Dzieła za-
równo w Lyonie, jak i w Paryżu3.

We wrześniu 1842 roku udzielił du-
chowego uczestnictwa we wszystkich 

STOWARZYSZENIE MISYJNE MARYI NIEPOKALANEJ
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dobrych dziełach Zgromadzenia Państwu 
Olivierostwu Bertheletom z wdzięczno-
ści za ofiarowanie własności w Montrea-
lu, Pani Jules Quesnel, która złożyła licz-
ne ofiary pieniężne i Pannie T. Berthelet,
która nalegała na swego brata, aby ofia-
rował dom4.

W 1848 roku udzielił uczestnictwa 
w duchowych przywilejach Zgromadze-
nia Siostrom Szpitalnym Świętego Józe-
fa ze szpitala w Montrealu za doczesne 
i duchowe posługi świadczone oblatom5. 
W 1861 roku uczynił to także dla Sióstr 
Świętej Rodziny z Bordeaux6. 

Nie ulega żadnej wątpliwości, że Za-
łożyciel dopuszczał zasadę uczestnictwa 
świeckich i innych zakonników w życiu 
duchowym Zgromadzenia i w owocach 
jego dobrych dzieł z wdzięczności za 
pomoc okazywaną przez modlitwę i jał-
mużnę. W wielkopostnym liście paster-
skim z 1848 roku biskup de Mazenod 
nalegał na wiernych swojej diecezji, aby 
szli za przykładem Jezusa, pracując dla 
zbawienia innych:

„A zatem, nasi najdrożsi Bracia, to ten 
Boski Wzór naśladowany przez Aposto-
łów proponujemy waszej gorliwości sto-
sownie do waszych sił i w granicach zo-
bowiązań waszego stanu. Wzywamy was 
do uświęcania Wielkiego Postu dzieła-
mi duchowo pożytecznymi dla zbawienia 
waszych braci; ci, którzy mają w sercu 
żarliwość o prawdę, zobowiązani są do 
korzystania ze wszystkich środków, aby 
przyczyniać się do jej triumfu w umy-
słach zamkniętych na światło [...].

Nie dziwcie się, jeśli w ten sposób 
łączymy was poniekąd z naszą posługą 
i czynimy uczestnikami korony mężów 
apostolskich, chwalebnymi narzędzia-
mi zbawienia wiecznego dusz stworzo-
nych na obraz Boga i odkupionych Jego 
Krwią”7.

Twierdząc, że istnieją sytuacje, w któ-
rych wierni powinni głosić prawdę z mi-
łością, aby bez urażania innych prowa-
dzić ich do nawrócenia, biskup de Maze-

nod dowodzi, że świeccy także są powo-
łani do tego, aby być ewangelizatorami8. 
Głosi wówczas jasno zasadę, na której 
opiera się apostolat świeckich i która sta-
nowi drugi czynnik w stowarzyszaniu 
świeckich ze Zgromadzeniem.

Na kapitule generalnej w 1850 roku 
Założyciel przeciwstawił się wniosko-
wi stworzenia trzeciego zakonu świe-
ckiego stowarzyszonego ze Zgromadze-
niem. Ten sam wniosek powrócił na na-
stępnej kapitule w 1856 roku. Wówczas 
Założyciel uznał jego słuszność i zapo-
wiedział, że skieruje do Stolicy Świętej 
prośbę o otrzymanie przywileju szkaple-
rza Niepokalanego Poczęcia, jaki został 
udzielony teatynom. Choć ten przywilej 
został udzielony 21 września 1856 roku, 
nie wydaje się, żeby kontynuowano prace 
związane z założeniem bractwa. Brak za-
interesowania Założyciela stowarzysze-
niem świeckich można wytłumaczyć en-
tuzjastycznym poparciem, jakiego udzie-
lał Dziełu Propagowania Wiary9.

 II. POCZĄTKI

Do założenia Stowarzyszenia misyj-
nego prowadziły trzy różnego rodzaju 
inicjatywy. Najpierw były postanowie-
nia kapituł generalnych. Jak widzieliśmy 
powyżej, na kapitułach z 1850 i 1856 
roku przedstawiono wnioski o założe-
nie organizacji, która stanowiłaby rodzaj 
trzeciego zakonu.

Kapituła z 1879 roku w zasadzie za-
twierdziła pomysł stworzenia bractwa 
albo trzeciego zakonu w celu afiliowa-
nia świeckich do Zgromadzenia dla ich 
własnego dobra i w celu popierania go 
w jego dziełach.

Kapituła generalna z 1893 roku, za-
inspirowana krokami przedsięwziętymi 
przez oblatów z Francji i z Anglii, za-
twierdziła dwa postanowienia zmierza-
jące, jedno, do założenia stowarzysze-
nia albo trzeciego zakonu, a drugie do 
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stworzenia stowarzyszenia popierające-
go finansowo junioraty. Kapituła z 1898
roku dopuściła misyjne Stowarzysze-
nie Maryjne (Marianischer Missionsve-
rein) z prowincji niemieckiej do udziału 
w modlitwach, w modlitwach za zmar-
łych i w dobrych dziełach Zgromadze-
nia.

Te różne postanowienia mało jednak 
wpływały na całe Zgromadzenie. Admi-
nistracja generalna bowiem poprosiła 
Stolicę Apostolską o udzielenie różnych 
duchowych przywilejów dobrodziejom 
i stowarzyszeniom założonym w pro-
wincjach.

Jeśli na poziomie całego Zgroma-
dzenia wspólne usiłowania były niewiel-
kie, to przeciwnie, w różnych prowin-
cjach podejmowano konkretne kroki. 
Stosowano wówczas dwa różne sposo-
by: usiłując z jednej strony pobudzić do 
pomocy junioratom, a z drugiej stworzyć 
bractwo albo rodzaj trzeciego zakonu.

W 1896 roku ukazała się w Pary-
żu broszura pod tytułem „Stowarzysze-
nie Oblatów Maryi Niepokalanej”, któ-
ra miała imprimatur Mathieugo Balaïna 
OMI, arcybiskupa z Auch. Chodziło 
w niej o prawdziwy trzeci zakon z no-
wicjatem, oblacją, spotkaniami itd. Nie 
wiadomo jednak, czy to stowarzyszenie 
kiedykolwiek zaczęło istnieć.

Aż do 1906 roku wszystkie schola-
stykaty i ich personel zależały od supe-
riora generalnego, który musiał utrzy-
mywać je finansowo. Junioraty były na
utrzymaniu prowincji, i to właśnie pro-
wincje posiadające junioraty założyły 
stowarzyszenia mające za cel ich pod-
trzymanie finansowe.

Południowa prowincja francuska 
stworzyła „kasę stypendialną” celem po-
krycia wydatków związanych z forma-
cją nowicjuszy i juniorów. Te stypendia 
ufundowano dzięki zapisom na „Dzie-
ło młodych misjonarzy”. Północna pro-
wincja francuska przyjęła taki sam spo-
sób działania. Później ta inicjatywa mia-

ła przybrać nazwę „Dzieła powołań”. 
W 1907 roku Petites Annales po raz 
pierwszy nazwały to dzieło „Stowarzy-
szeniem Maryi Niepokalanej, Dziełem 
powołań”. W 1912 roku mówiono o nim 
jako o dziele powołań zakonnych i apo-
stolskich pod patronatem Maryi Niepo-
kalanej albo o „Stowarzyszeniu Maryi 
Niepokalanej dla popierania powołań 
zakonnych i apostolskich”.

Również w Anglii otwarto juniorat 
i założono kasę stypendialną dla popie-
rania go. W 1877 roku także dzięki sty-
pendiom stworzonym przez dobrodzie-
jów prowincjał ze swą radą postanowił 
utrzymać juniorat w Kilburn.

Jakiś czas później to samo działo 
się w Kanadzie. W 1891 roku prowin-
cja tego kraju otwarła w Ottawie junio-
rat Najświętszego Serca. Dwa lata póź-
niej wydał on swój oficjalny organ La 
Bannière de Marie Immaculée (Sztandar 
Maryi Niepokalanej). Na końcu tomu 
numerów mówiących o opłacie za lata 
1900-1906 znajduje się lista abonentów, 
których nazywa się „stowarzyszonymi”. 
Wtedy też założono „Le Denier du Sac-
ré-Coeur” (Datek Najświętszego Serca) 
dla finansowego wsparcia junioratu.

W 1876 roku w Inchicore w Irlan-
dii, przy okazji zbiórki funduszów na 
rzecz powołań założono stowarzysze-
nie pod patronatem Niepokalanego Po-
częcia. W 1883 roku ojciec William 
Ring, prowincjał, zorganizował w Irlan-
dii pierwszą pielgrzymkę z Anglii i z Ir-
landii do Lourdes i w związku z tą piel-
grzymką założył „Stowarzyszenie mie-
siąca maja” (Association of the Month 
of May). W 1888 roku po zdaniu funkcji 
prowincjała cały swój wysiłek poświęcił 
temu stowarzyszeniu, którego nadwyżki 
finansowe miały służyć utrzymaniu no-
wicjatu, junioratu i misji. Otrzymało ono 
nazwę „Stowarzyszenia Maryi Niepoka-
lanej”.

W 1891 roku powstało w Londynie 
czasopismo „The Missionary Record”. 
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W prowincji tej istniały też „Apostolic 
Circles” założone przez ojca Matthewa 
Gaughrena, który miał zostać wikariu-
szem apostolskim w Kimberley. Te koła 
złożone z dwunastu współpracowników 
modliły się i składały ofiary na misje ob-
lackie.

W 1893 roku w Valkenburgu w Ho-
landii ukazał się pierwszy numer czaso-
pisma „Maria Immaculata”, wydawane-
go przez należący do przyszłej prowin-
cji niemieckiej juniorat świętego Karola 
i drukowanego w Niemczech. W roku na-
stępnym scholastyk Max Kassiepe zało-
żył przy junioracie Świętego Karola Ma-
ryjne Stowarzyszenie Misyjne (Mariani-
scher Missionsverein), którego celem 
było popieranie modlitwą i jałmużną mi-
sji oblackich i junioratu. W 1897 roku 
biuro przeprowadziło się do Hünfeldu.

 III. INICJATYWY SUPERIORÓW GE-
NERALNYCH

 1. OJCIEC LOUIS SOULLIER

W 1893 roku ojciec Louis Soullier 
otrzymał od Leona XIII pewną liczbę 
odpustów na rzecz członków „Stowarzy-
szenia Maryi Niepokalanej dla promo-
cji powołań zakonnych i apostolskich”. 
W prośbie ojciec Soullier oświadczał, 
że pierwszym celem tego stowarzysze-
nia jest wspomaganie jałmużnami i co-
dziennymi modlitwami powołań zakon-
nych i kapłańskich u chłopców ubogich, 
którzy po święceniach mogliby się po-
święcić misjom.

 2. OJCIEC CASSIEN AUGIER

Ze względu na różnicę w nazwie oraz 
na małą różnicę co do celu ojciec Cassien 
Augier poprosił, aby te same odpusty zo-
stały rozciągnięte na Maryjne Stowa-
rzyszenie Misyjne (Marianischer Mis-
sionsverein), którego celem było wspo-

maganie domów i misji Zgromadzenia 
w Niemczech i w ich koloniach. Prośbę 
tę uwzględnił Pius X.

 3. BISKUP AUGUSTIN DONTENWILL

W sprawozdaniu ze stanu Zgro-
madzenia z okazji kapituły generalnej 
z 1920 roku biskup Dontenwill mówi, 
że celem Stowarzyszenia Maryi Niepo-
kalanej było pomóc powołaniom jedynie 
w junioratach i że powinien on być tak 
poszerzony, aby obejmował wszystkie 
wysiłki apostolskie Zgromadzenia. Od 
tej pory centrum Stowarzyszenia miało-
by się znajdować w domu generalnym. 
Wszystkie prowincje i wszystkie wika-
riaty mogłyby jednak prosić superiora 
generalnego o pozwolenie na stworze-
nie własnego centrum. Prowincjałowie 
zostali zachęceni do rozkrzewienia Sto-
warzyszenia. Pozwolenie na stworzenie 
własnego centrum zawierało także zgo-
dę na wydawanie czasopisma, biuletynu 
jako środka kontaktu między dyrektora-
mi i członkami Stowarzyszenia.

Na życzenie kapituły generalnej 
z 1928 roku do nazwy Stowarzyszenia 
wprowadzono słowo „misyjne”.

W 1929 roku biskup Dontenwill skie-
rował do całego Zgromadzenia okólnik 
zatytułowany Stowarzyszenie Maryi Nie-
pokalanej. Domagał się w nim od wszyst-
kich prowincjałów mianowania prowin-
cjalnego dyrektora Stowarzyszenia i opi-
sywał główne zadania tego dyrektora. 
Mianował też ojca Jeana Pietscha pierw-
szym sekretarzem generalnym Stowarzy-
szenia.

„Stowarzyszenie Maryi Niepokalanej 
jest jakby przedłużeniem naszego Zgro-
madzenia wśród wiernych; chce ono 
gromadzić wokół nas przyjaciół naszych 
przedsięwzięć, a przede wszystkim na-
szych misji. Jego członkowie zamierzają 
dostępnymi im środkami pracować nad 
wspomaganiem nas i przychodzeniem 
nam z pomocą w naszym misjonarskim 
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apostolacie. Pod opieką Maryi Niepoka-
lanej, Matki Miłosierdzia, stają się po-
mocniczymi apostołami Misjonarzy Ob-
latów; stanowią poniekąd część naszej 
rodziny zakonnej, uczestnicząc w jej ra-
dościach i smutkach, w jej potyczkach 
i walkach, ciesząc się z naszych sukce-
sów, umożliwiając coraz lepsze pozna-
nie naszego Zgromadzenia, zdobywając 
dla niego nowych przyjaciół, propagując 
jego publikacje, pozyskując dla niego 
powołania i wspomagając jałmużnami 
jego apostolat. My natomiast ofiarujemy
im udział w modlitwach i w spełnianych 
przez nas dobrych uczynkach, w ofia-
rach i zasługach naszych misjonarzy; 
modlimy się za nich w sposób specjalny 
i zachęcamy do modlitwy w ich inten-
cji naszych juniorów oraz naszych daw-
nych i nowych chrześcijan. [...] Przez 
nie szerzymy w świecie grupy dusz, któ-
re są nam oddane, uważają naszą rodzi-
nę zakonną za swoją, biorą sobie do ser-
ca jej sprawy i kierują do niej coraz licz-
niejsze powołania”10.

Biskup Dontenwill nie wahał się z 
określeniem celu Stowarzyszenia: „Idzie 
więc przede wszystkim o przyczynianie 
się do pomyślnego rozwoju naszych do-
mów formacyjnych, aby zapewnić na-
szej rodzinie zakonnej robotników, któ-
rych potrzebują nasze prowincje i nasze 
misje, za które odpowiadamy.

Aby dojść do tego rezultatu, stoimy 
przed prawdziwą koniecznością udosko-
nalenia naszych metod informowania. 
[...]

Kapituła generalna z 1926 roku dłu-
go zajmowała się tą sytuacją. Przestu-
diowała różne metody odpowiednie 
dla zintensyfikowania informacji o na-
szym Zgromadzeniu, gorąco zaleciła 
nasze publikacje i znów zwróciła uwa-
gę na organizację, jaką posiadamy od 
dawna, a która wydała już wspaniałe 
owoce i którą należy jeszcze udosko-
nalić. Jest nią Stowarzyszenie Maryi 
Niepokalanej”11.

Choć okólnik mocno popierał Sto-
warzyszenie, nie domagał się uniformi-
zmu i nie usiłował z góry określać jedne-
go modelu organizacji; uznawał raczej 
potrzebę przystosowania do poszczegól-
nych sytuacji:

„W każdej prowincji organizacja bę-
dzie mogła przystosować się do sytua-
cji i do ducha kraju. Należy skorzystać 
z doświadczeń zdobytych przez nas lub 
przez innych, w Zgromadzeniu albo na-
wet poza nim, po to aby jej nadać kształt, 
jaki najlepiej będzie odpowiadał środo-
wisku, w którym pracujemy i społeczno-
ści, do której się zwracamy”12.

Aby więc dyrektorzy prowincjalni 
mogli odpowiedzieć na potrzeby swo-
ich prowincji, pozostawiono im dużą 
swobodę. A zatem może byłoby najle-
piej mówić nie o jednym stowarzysze-
niu rozkrzewionym w świecie oblackim, 
lecz o federacji stowarzyszeń mających 
te same cele, ale posługujących się środ-
kami najlepiej odpowiadającymi oso-
bom i poszczególnym sytuacjom.

Dzięki temu okólnikowi nastąpi-
ła prawdziwa ekspansja Stowarzysze-
nia w Zgromadzeniu, jak o tym świad-
czą sprawozdania wielu prowincji na ka-
pitułę generalną z 1947 roku. Uczestnicy 
kapituły domagali się od superiora ge-
neralnego szczegółowego przedstawie-
nia w okólniku warunków przyjęcia, ko-
rzyści duchowych uzyskiwanych przez 
członków, Mszy Świętych do odprawie-
nia itd.

 4. OJCIEC DESCHÂTELETS

To polecenie kapituły spełnił nowo 
wybrany superior generalny, ojciec Léo 
Deschâtelets, który 25 stycznia 1948 
roku wydał okólnik o „Misyjnym Sto-
warzyszeniu Maryi Niepokalanej”. Po 
sumarycznym przedstawieniu histo-
rii Stowarzyszenia i poprawieniu błę-
du powtarzanego od czasu ojca Jose-
pha Fabre’a jakoby było ono założo-
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ne przez biskupa de Mazenoda w 1840 
roku, przedstawił swoje życzenia doty-
czące Stowarzyszenia: „Chcemy, aby 
wokół nas zebrała się prawdziwa armia 
wiernych, tworzących jakby tylną straż 
olbrzymiego pola bitwy, na którym 
nasi waleczni misjonarze toczą świę-
te boje Wiary i Miłości. Będą to rodzi-
ce i szczerze chrześcijańska młodzież, 
którzy interesują się naszymi juniora-
mi, nowicjuszami i scholastykami, jak-
by byli ich dziećmi i braćmi. I chcie-
libyśmy, aby dewizą tej wielkiej ar-
mii Miłości było hasło rzucone całemu 
chrześcijaństwu przez wielkiego papie-
ża misji: »Wszyscy wierni dla wszyst-
kich niewiernych«, do którego doda-
jemy hasło z naszych świętych Reguł: 
»Nihil linquendum inausum ut profera-
tur imperium Christi« [...].

Jednym z celów Stowarzyszenia, któ-
ry uważamy za pierwszy i najważniejszy, 
jest głęboko chrześcijańska formacja na-
szych Stowarzyszonych. [...] Jeśli uwa-
żamy, że nasi Stowarzyszeni stanowią 
poniekąd część naszej rodziny zakonnej, 
powinniśmy poważnie pracować nad ich 
osobistym uświęceniem i nad urobie-
niem w nich prawdziwego ducha misyj-
nego [...].

Dalecy jesteśmy od uważania za 
najwyższy cel Stowarzyszenia pomo-
cy materialnej, jaką możemy z niego 
mieć; największą pomocą w naszych 
oczach zawsze będzie modlitwa, o jaką 
prosimy naszych Stowarzyszonych, a ta 
modlitwa będzie tym skuteczniejsza, że 
będzie ożywiana bardziej szczerą i głę-
boką pobożnością oraz bardziej synow-
skim nabożeństwem do świętej Dziewi-
cy. Powinniśmy więc skłaniać naszych 
Stowarzyszonych do życia wewnętrz-
nego w takiej mierze, jaka będzie zgod-
na z obowiązkami ich stanu. [...] Dzie-
wica Niepokalana, Królowa misji, któ-
ra jest Matką i wzorem oblatów, bę-
dzie także wzorem, jaki trzeba będzie 
proponować do naśladowania naszym 

współpracownikom w trudzie zbawia-
nia dusz. [...]

Nasz ideał Oblatów Maryi Niepoka-
lanej jest tak piękny, że warto wypełnić 
nim serca wiernych. Jest to skarb, któ-
rym trzeba się dzielić”13.

Najbardziej pozytywnym elemen-
tem tego okólnika było naleganie na du-
chową formację członków. Wskazywał 
on także na dokładny tytuł, jaki należa-
ło dać Stowarzyszeniu w języku fran-
cuskim, angielskim, niemieckim, nider-
landzkim, polskim, włoskim i hiszpań-
skim. Umieszczenie słowa misyjne w ty-
tule stawało się obowiązujące. Sekretarz 
generalny Stowarzyszenia stawał się 
jego dyrektorem generalnym. Okólnik 
utrzymywał także, że Stowarzyszenie 
było pobożnym związkiem według defi-
nicji 707 kanonu kodeksu z 1917 roku, 
co nie było ścisłe.

Podjęto wysiłek stworzenia w Sto-
warzyszeniu dotąd nie istniejącego uni-
formizmu, a nawet struktur nieznanych 
w wielu częściach Zgromadzenia. Mi-
syjne czasopismo prowincji miało być 
uważane za organ Stowarzyszenia. Po 
podjętych na początku w pewnych pro-
wincjach wysiłkach, Stowarzyszenie na-
dal istniało i funkcjonowało w większo-
ści miejsc tak jak przedtem. Stowarzy-
szenie misyjne rzeczywiście pozostało 
federacją stowarzyszeń, z których każde 
funkcjonowało na swój sposób, tak jak 
to było dotąd. Centrum i serce działalno-
ści Stowarzyszenia misyjnego nie istnie-
je w domu generalnym w Rzymie, lecz 
w prowincjach, w których liczy się z hi-
storią i potrzebami każdego miejsca.

Pojawił się też nowy element: pięt-
naście procent wszystkich dochodów 
Stowarzyszenia miało być dwa razy 
w roku odsyłane do superiora general-
nego, aby pomóc misjom zagranicznym. 
To rozporządzenie miało być zmienione 
przez kapitułę generalną z 1953 roku na 
dobrowolną kontrybucję, aby nieco póź-
niej popaść w zapomnienie.
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 IV. W KONSTYTUCJACH I REGU-
ŁACH

 1. KAPITUŁY GENERALNE Z 1972 
I 1980 ROKU

Dyrektor generalny przedstawił proś-
bę pewnych dyrektorów prowincjalnych, 
aby Konstytucje wzmiankowały w ja-
kimś artykule o Misyjnym Stowarzysze-
niu Maryi Niepokalanej. Kapituła z 1972 
roku odpowiedziała na to, postanawiając 
wprowadzić Regułę 89 bis, która brzmia-
ła tak:

„Stowarzyszenie Misyjne Maryi Nie-
pokalanej jest usilnie zalecane jako jed-
no z najważniejszych i jako skuteczna 
pomoc ze strony laikatu na rzecz nasze-
go zaangażowania i naszych zamiarów 
misjonarskich”14.

Kapituła z 1980 roku w odrębnych 
artykułach (R 27 i 28) wprowadziła jas-
ne rozróżnienie między czynnym udzia-
łem niektórych świeckich „w posłanni-
ctwie, służbie i życiu wspólnotowym ob-
latów” a przynależnością do „Misyjnego 
Stowarzyszenia Maryi Niepokalanej”. 
Historyczne początki i szczególna natu-
ra Stowarzyszenia zostały w ten sposób 
uszanowane. Nie usiłowano przekształ-
cić go w coś innego, ale jednocześnie 
pozostawiano drzwi otwarte na inne ini-
cjatywy pozwalające świeckim uczestni-
czyć w misji Zgromadzenia.

 2. KONSTYTUCJE I REGUŁY Z 1982 
ROKU

Konstytucje i Reguły z 1982 roku od-
dały myśl Kapituły w Regule 28, która 
w następujący sposób mówi o Stowarzy-
szeniu: „Nasze wspólnoty będą chętnie 
współpracować z prowincjalnymi dyrek-
torami Misyjnego Stowarzyszenia Ma-
ryi Niepokalanej w tworzeniu i animo-
waniu grup ludzi świeckich, którzy prag-
ną uczestniczyć w duchowości i apostol-
stwie oblatów”.

Dwunastego lutego 1978 roku, zwra-
cając się do prowincjalnych dyrektorów 
Stowarzyszenia, zebranych w Rzymie, 
ówczesny superior generalny, ojciec 
Fernand Jetté, precyzyjnie przedstawiał 
naturę i cel Misyjnego Stowarzyszenia 
Maryi Niepokalanej. Zacytowawszy bi-
skupa Dontenwilla (zob. powyżej), do-
dał: „Zwróćcie uwagę na sformułowa-
nia: »przedłużenie naszego Zgromadze-
nia wśród wiernych«, »jego członko-
wie..., stają się pomocniczymi aposto-
łami Misjonarzy Oblatów; stanowią oni 
poniekąd część naszej rodziny zakon-
nej«, »uważają naszą rodzinę zakonną 
za swoją«. »Są świeckimi i wewnętrz-
nie pozostają świeckimi, ale jednocześ-
nie mają serce oblackie i poniekąd sta-
nowią część oblackiej rodziny«”15.

Mówiąc o roli Stowarzyszenia, su-
perior generalny podkreślał wzajemność 
wymian między oblatami i członkami 
Misyjnego Stowarzyszenia:

„To, co nam wnosi A.M.M.I.
Członkowie Stowarzyszenia z pew-

nością wnoszą nam najpierw szczególne 
zainteresowanie naszymi dziełami, na-
szą działalnością misjonarską, popiera-
niem powołań, rozwojem naszej rodzi-
ny zakonnej. Robią to przez modlitwę, 
propagandę, propagandę oświeconą, po-
święcenie się naszym dziełom i pomoc 
finansową.

Wszystkie te dobrodziejstwa są łatwe 
do uchwycenia. Są one przede wszyst-
kim zewnętrzne. Ale jest inne wspar-
cie, jakie nam ofiarują, jeszcze ważniej-
sze i dużo bardziej wewnętrzne i bar-
dziej duchowe, które głęboko odczułem 
w czasie beatyfikacji biskupa de Maze-
noda: ich wiara w Zgromadzenie i ich 
na nie spojrzenie. Ich wiara w Zgroma-
dzenie jest podporą dla wielu oblatów 
i umacnia w pewien sposób naszą włas-
ną wiarę, a ich spojrzenie na Zgromadze-
nie, spojrzenie często bardziej obiektyw-
ne, bardziej wyzwolone z drobiazgowo-
ści i małostkowości codziennego życia 
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w Zgromadzeniu, oczyszcza nasze włas-
ne spojrzenie i czyni je zdolniejszym do 
podziwu, do świętego podziwu tego, co 
u nas godne jest podziwu. Potrzebujemy 
świeckich do życia w zdrowiu!

To, co my powinniśmy dać człon-
kom A.M.M.I.

Z drugiej strony, jako oblaci my rów-
nież możemy i powinniśmy dać dużo 
członkom A.M.M.I. Stając się członkami 
– a o tym mówi Okólnik nr 182 – mają 
prawo do modlitw specjalnych i »korzy-
stają z zasług związanych z modlitwa-
mi, z modlitw za zmarłych i z dobrych 
uczynków wszystkich oblatów« (s. 7). 
Już to jest ważne, ale nasze zadanie na 
tym się nie kończy. Przyjmując tych 
mężczyzn i te kobiety do Misyjnego Sto-
warzyszenia, zobowiązujemy się poma-
gać im wzrastać w życiu wewnętrznym 
i w duchowości oblackiej”16

WILLIAM H. WOESTMAN
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Stowarzyszenie świeckich jest nową 
formą przynależności do Zgromadzenia. 
Niektórzy z nich chcą nie tylko współ-
pracować w posłudze Misjonarzy Ob-
latów Maryi Niepokalanej czy popierać 
ich misje, lecz także uczestniczyć w ich 
charyzmacie. Ta wola uczestnictwa na-
brała konkretnego kształtu w roku 1980. 
Rozwinęła się także, często jeszcze bar-
dziej, w innych instytutach zakonnych.

 I. SPOJRZENIE NA NASZĄ HISTO-
RIĘ 

Założyciel nie powołał do istnienia 
stowarzyszenia, trzeciego zakonu czy 
ruchu mającego popierać misję albo po-
wołania czy też szerzyć ożywiającą ob-
latów duchowość1. Przed założeniem 
oblatów ustanowił jednak w Aix Stowa-
rzyszenie Młodzieży Chrześcijańskiej2. 
Później, podczas misji ludowych, czuł 
potrzebę zorganizowania stowarzyszeń, 
grup domowych, bractw celem zapew-
nienia wytrwałości nawróconych oraz 
owoców samej misji3. W 1825 i 1856 
roku skierował nawet do Rzymu proś-
by o otrzymanie przywilejów, łask i od-
pustów w celu przyciągnięcia członków, 
umocnienia ich przynależności i wyra-
żenia głębokiej wspólnoty, która ich łą-
czyła między sobą i z oblatami4.

Mimo że charyzmat oblacki począł 
się i był przeżywany przez misjonarzy 
zakonnych zgrupowanych w Zgroma-
dzeniu Misjonarzy Oblatów Maryi Nie-
pokalanej, jego promieniowanie było 
godne uwagi. Wyraziło się ono między 
innymi w założeniu wielu rozmaitych 

zgromadzeń i instytutów5 oraz uformo-
waniu lokalnych stowarzyszeń, które 
począwszy od 1905 roku, zjednoczyły 
się, aby stanowić Stowarzyszenie Maryi 
Niepokalanej6.

Wkład oblatów w promocję laika-
tu był szerszy. Pomagali oni na przy-
kład w organizowaniu Akcji Katolickiej7 
i w formacji katechistów na misjach. Nie 
tylko ewangelizowali, ale i trudzili się dla 
poszerzenia Kościoła i dla ustanowienia 
żywotnych wspólnot chrześcijańskich 
stosownie do okoliczności i potrzeb.

 II. NOWA OBECNOŚĆ LAIKATU

Kościół dzisiejszy cechuje pojawie-
nie się aktywności laikatu w formie wie-
lu stowarzyszeń i zaangażowań. Odzna-
cza się on jeszcze bardziej odnowioną 
świadomością jego natury. Sobór Waty-
kański II pogłębił rozumienie tajemnicy 
Kościoła. Synod z 1987 roku poświęco-
ny powołaniu i misji świeckich wyciąg-
nął z tego wnioski8. Świeckich definiu-
je się, wychodząc od ich wszczepienia 
w Chrystusa, a zatem i w Kościół, a nie 
przez stosunek do kleru czy do zakonni-
ków. Stanowią oni w pełni część Koś-
cioła; są powołani do świętości uczniów 
Chrystusowych i są protagonistami mi-
sji powierzonej całemu Ludowi Boże-
mu.

Obok wielu stowarzyszeń powoła-
nych do istnienia w tych ostatnich dzie-
siątkach lat, rozwinęły się wielorakie 
formy wspólnot kościelnych i liczne ru-
chy katolickie, takie jak „charyzmaty-
cy”, „focolari”, „Arka” i ruchy rodzinne. 
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Trzecie zakony odnalazły nowe struktu-
ry i dynamizm. Współczesne charyzma-
ty zdradzają tendencję do wyrażania się 
w różnych stanach życia Ludu Bożego 
i do stawania się ruchami społeczny-
mi. Zresztą silna osobowość niektórych 
świętych zawsze zdradzała tendencję do 
wywierania wpływu na różne środowi-
ska i do stawania się ruchami w Koście-
le. Ten wpływ jest bardziej widoczny, 
a ruchy mają lepszą strukturę.

 III. ŚWIECCY W KONSTYTUCJACH 
I REGUŁACH ORAZ DOKUMEN-
TACH KAPITUŁ GENERALNYCH

Konstytucje i Reguły z 1982 roku 
mówią o laikacie w trzech artykułach, 
jeden o laikacie w ogólności (R 6), 
a dwa inne o laikacie w stosunku do ob-
latów. Pierwszy z nich dotyczy niektó-
rych ludzi świeckich, którzy „czują się 
powołani do czynnego udziału w po-
słannictwie, służbie i życiu wspólnoto-
wym oblatów” (R 27). Drugi odnosi się 
do Stowarzyszenia Misyjnego, do „grup 
ludzi świeckich, którzy pragną uczest-
niczyć w duchowości i apostolstwie ob-
latów” (R 28). Trzeba przyznać, że róż-
nica między tymi dwoma regułami nie 
jest zbyt jasna; tak samo wygląda spra-
wa dwóch form współpracy. Reguła 27 
posługuje się takimi określeniami jak 
„czynny” i „wspólnotowy”, które nie 
występują w regule następnej. Ta ostat-
nia jednak mówi o „duchowości”, któ-
ra jest podstawowym czynnikiem we 
wszystkich formach stowarzyszenia. 
Wydaje się, że reguła 28, która mówi 
o Stowarzyszeniu Misyjnym, jest mniej 
zobowiązująca.

Kolejne kapituły powracały do tego 
tematu. W dokumencie Misjonarze we 
współczesnym świecie kapituła z 1986 
roku nalegała na promocję katolickiego 
laikatu we wszystkich formach. Umiesz-
czając go w kontekście życia i dzisiejszej 

teologii Kościoła, porównuje go z róż-
nymi wartościami oblackimi, takimi jak 
służba Kościołowi lokalnemu, bliskość 
z ludźmi i zaangażowanie w służbę ubo-
gim, z i przez samych ubogich9.

Dokument wskazuje na dwa waż-
ne przedmioty, które zasługują na pełny 
szacunek: na „[...] pierwszorzędną i nie-
zastąpioną rolę ochrzczonych w każdej 
rzeczywistości ich codziennego życia [...
i na] ich specyficzną rolę we wspólnocie
eklezjalnej, ponieważ odpowiedzialność 
za ewangelizację spoczywa na każdym 
ochrzczonym”10. Po czym następuje kilka 
konkretnych zaleceń: szukać z nimi no-
wych form ewangelizacji, wprowadzać 
ich w kościelne instancje podejmujące 
decyzje, sprzyjać aspiracjom kobiet do-
tyczącym ich miejsca i roli w społeczeń-
stwie, popierać ich udział w organizacjach 
aktywnych w przekształcaniu społeczeń-
stwa oraz ich zaangażowanie w środ-
kach społecznego przekazu. Oświadcza 
się tam, że jesteśmy gotowi „oddać swo-
je zasoby na służbę świeckim, którzy po-
śród świata prowadzą działalność misjo-
narską” i że „ta wspólna działalność jest 
uprzywilejowanym miejscem wzajemnej 
formacji i ewangelizacji”11. Synod z 1987 
roku, poświęcony powołaniu i misji lai-
katu oraz adhortacja apostolska Christifi-
deles Laici, która po nim się ukazała, po-
twierdziły tę perspektywę i bardziej zgłę-
biły dyrektywy wytyczone w dokumen-
cie kapitulnym12.

Kapituła z 1986 roku przypomnia-
ła to, co jest właściwe powołaniu i misji 
świeckich chrześcijan. Podkreśliła jed-
nak pewne charakterystyczne cechy cha-
ryzmatu oblackiego, takie jak zaangażo-
wanie w służbę ubogim, z i przez samych 
ubogich oraz poszukiwanie nowych form 
ewangelizacji przystosowanych do po-
trzeb współczesnego świata13. Należy się 
spodziewać, że świeccy współpracujący 
z oblatami wezmą za wzór ich misjonar-
ski charyzmat, którego przedmiotem jest 
ewangelizacja ubogich.
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W dokumencie Świadkowie we wspól-
nocie apostolskiej Kapituła z 1992 roku 
powróciła do tematu o laikacie i do no-
wych sposobów stowarzyszania się, 
o czym mówi reguła 27 i dokument z po-
przedniej kapituły (nr 76)14. Tekst zwraca 
uwagę na fakt, że pragnienie uczestnicze-
nia w charyzmacie często ma źródło w sa-
mych świeckich (nr 40, 44, § 3). A zatem 
oblaci powinni być bardziej gotowi do ich 
przyjęcia i do udzielenia im poparcia (nr 
44, § 3) oraz do szukania struktur łączno-
ści (nr 41). Struktury te nie powinny zbyt 
szybko przybierać form instytucjonalnych 
(nr 43), a poszczególnym osobom trzeba 
zapewnić stosowną formację (nr 44, § 6). 
Trzeba przyznać, że „wielorakie są spo-
soby uczestniczenia w charyzmacie obla-
ckim” (nr 43). W przeciwieństwie do re-
guły 27, tekst nie tylko podkreśla central-
ne miejsce aspektu misyjnego, lecz tak-
że akcentuje aspekt duchowy (nr 44, § 2). 
Ten udział ma za przedmiot nie tylko misję 
i posługi, lecz cały charyzmat, który jest 
wzmiankowany wiele razy (nr 40, 44, § 2, 
3 i 4). Zamiast mówić o czynnym udziale 
w życiu wspólnoty, jak to robi reguła 27, 
dokument posługuje się terminami: ko-
munia i uczestnictwo (nr 41, 42, 44, § 7), 
komunikowanie się i informacja (nr 44, § 
5) oraz wzajemne ubogacanie się (nr 41, 
42, 44, § 2). Te formy stowarzyszenia są 
znakiem czasu (nr 40); stanowią priorytet 
dla przyszłości Zgromadzenia (nr 39) i już 
ukazują wzajemne korzyści jako źródła ży-
wotności dla wszystkich i jako elementy 
związane z jakością naszego świadectwa 
(nr 41, 42).

Celem nadania dalszego ciągu tym 
dyrektywom kapituł, administracja ge-
neralna podjęła szereg inicjatyw15. Mię-
dzy innymi w 1992 roku przeprowadzi-
ła ankietę w prowincjach i delegaturach 
Zgromadzenia. Na postawione pytania 
odpowiedziało 36 z nich, a 26 powstrzy-
mało się od odpowiedzi. Spośród tych, 
które odpowiedziały, osiem stwierdziło, 
że mają strukturę umożliwiającą stwo-

rzenie stowarzyszenia świeckich, a pięć, 
że są w trakcie jej wprowadzania. Do 
tych ostatnich trzeba dodać cztery inne 
prowincje, które już mają stowarzysze-
nia świeckich. Zainteresowanie tymi 
formami uczestnictwa jednak wzrasta. 
Prosi się o więcej informacji o istnieją-
cych formach stowarzyszania się, o spo-
sobie ich wprowadzania i o materiały 
służące do animacji.

Nadesłane odpowiedzi zostały zrefe-
rowane przez ojca Ernesta Rucha16. Po-
dam tutaj parę uwag uzupełniających:

„Mimo różnorodności sytuacji i wraż-
liwości, środowisk kulturalnych i słow-
nictwa, które trzeba mieć na względzie, 
odpowiedzi są podobne:

1. Istnieją świeccy, którzy dzielą mi-
sję z oblatami (posługa, wspólna pra-
ca lub doświadczenie życia). Wyniknę-
ło z tego wzajemne poznanie i podziw. 
U świeckich zrodziło to pragnienie 
większego udziału w duchowości i cha-
ryzmacie, jakie ożywiają oblatów, z któ-
rymi pracują. Inni widzieli oblatów przy 
pracy i zapragnęli uczestniczyć w ich 
charyzmacie po to, aby móc współpra-
cować z ich misją.

2. Często nalega się na potrzebę ela-
styczności w strukturach, tak aby świec-
cy mogli kontynuować wykonywanie 
swego zawodu, jeśli tego pragną. Rze-
czywiście, niektórzy utrzymują, że jest 
to konieczne dla utrzymania świeckiego 
charakteru ich zaangażowania.

3. Niektórzy wspominają, że wspól-
notowy wyraz wiary (modlitwa, reko-
lekcje itd.) jest ważny albo istotny dla 
możliwości udziału w oblackim chary-
zmacie. Inni mówią o ważności wspól-
nej strategii w misji i w posłudze.

4. Wszyscy zakładają istnienie okre-
su formacji i rozeznania oraz zdają się 
przyjmować jako już osiągnięte wza-
jemne zaangażowanie między stowarzy-
szonymi świeckimi i oblatami. Konkret-
ne formy, jaką przybierają te aspekty, są 
rozmaite”.
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 IV. TYPOLOGIA UCZESTNIKÓW 
ŚWIECKICH W OBLACKIM CHA-
RYZMACIE

1. Jest wiele sposobów stowarzysze-
nia świeckich z oblatami. W ich różnych 
formach współpracy trzeba jednak pa-
miętać o ważnym rozróżnieniu.

a. Współpraca z oblatami może po-
legać na pracy z nimi w jakiejś posłudze 
w charakterze dowolnego duszpaster-
skiego współpracownika w Kościele, 
na przykład w parafii, w szkole czy na 
misji. W tych posługach oblaci mają na 
ogół własny styl i kładą nacisk na war-
tości, które są odbiciem ich charyzma-
tu. W ten sposób przekazują coś swoim 
współpracownikom. Jednak oblaci są 
przede wszystkim wyrazem Kościoła, 
a świeccy, którzy angażują się w pracę 
z nimi, robią to jako członkowie lokalnej 
wspólnoty kościelnej.

b. Świeccy mogą także popierać pra-
cę i życie oblatów oraz współpracować 
w tym, stanowiąc z nimi zespół i uczest-
nicząc w ich osobliwym charyzmacie. 
Zakres tego uczestnictwa może znacznie 
się różnić i sięgać tak daleko jak zaan-
gażowanie oparte na duchowości obla-
tów i ich misja w świecie. W tym właś-
nie kontekście sytuujemy dwie ogólnie 
uznane formy stowarzyszenia, to znaczy 
członków A.M.M.I. i świeckich stowa-
rzyszonych. Różnica między obiema ka-
tegoriami nie jest jasno określona, po-
nieważ w pewnych miejscach istnieje 
tylko jedna organizacja z różnymi stop-
niami przynależności. Można by jednak 
wyrazić tę różnicę w taki sposób: człon-
kowie A.M.M.I. wspomagają dzieło ob-
latów z zewnątrz; Stowarzyszeni uczest-
niczą w charyzmacie oblackim, żeby się 
tak wyrazić, od wewnątrz. Chciałbym 
omówić trochę bardziej szczegółowo tę 
ostatnią formę przynależności.

2. Z natury charyzmat jest otwar-
ty i zdolny do rozwinięcia się w har-
monii z Kościołem. Może być przeży-

wany przez grupę osób, które wybiera-
ją zakonną konsekrację, tak jak to było 
u oblatów od ich założenia. Grupa, któ-
ra tworzy Zgromadzenie oblatów, stano-
wi zalążek i główny środek przekazania 
charyzmatu oblackiego.

W ciągu historii ten charyzmat zro-
dził inne formy życia konsekrowanego 
w instytutach zakonnych i od niedaw-
na w instytutach świeckich. Na ogół in-
stytuty te zostały założone przez ob-
latów albo z ich pomocą. Jeszcze póź-
niej uświadomiono sobie, że charyzmat 
może być przeżywany przez świeckich 
zarówno w grupie, jak i indywidualnie.

Niektóre twierdzenia dokumen-
tu kapituły z 1992 roku Świadkowie we 
wspólnocie apostolskiej są oparte na tej 
historycznej rzeczywistości. „Wielora-
kie są sposoby uczestniczenia w cha-
ryzmacie oblackim” (nr 43). Dokład-
nie dlatego, że „my nie jesteśmy właś-
cicielami naszego charyzmatu, należy 
on bowiem do Kościoła” (nr 40), różne 
sposoby „wcielania” charyzmatu były 
zgodne z rozwojem życia Kościoła. Pod 
tym względem Eugeniusz de Mazenod 
nie był prekursorem, jak ksiądz Pierre- 
-Bienvenu Noailles, założyciel ruchu 
Świętej Rodziny.

3. Różne grupy uczestniczą w chary-
zmacie stosownie do ich stanu zakonnego 
czy świeckiego. Istnieje różnica między 
życiem zakonnym a życiem świeckim, 
choć oba modele wzajemnie się uzupeł-
niają. Pierwsze odzwierciedla w sposób 
szczególny transcendencję, a drugie im-
manencję Królestwa, choć jedno i drugie 
jest poszukiwaniem ewangelicznej dosko-
nałości i świadczy o tym samym Bogu. 
Ich sposób istnienia i działania jest jed-
nak odmienny. Zarówno zakonnicy, jak 
i świeccy mogą być powołani do przeży-
wania w komunii tego samego charyzma-
tu, w pełni zachowując swą niezależność 
ze względu na ich odmienne powołania. 
Trzeba więc dostrzegać różnorodność 
w sposobie przeżywania charyzmatu jako 
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jednocześnie dialektyczną i komplemen-
tarną, a zatem wzajemnie ubogacającą, 
choć nie tożsamą17.

4. Charyzmat ma różne płaszczyzny 
albo wymiary. Kongres z 1975 roku wy-
liczył ich dziewięć, idąc w tym za dłu-
gą tradycją18. Można je zebrać w trzech 
grupach w zależności od tego, czy doty-
czą misji, duchowości czy też komunii.

Powszechnie przyjmuje się, że za-
konnicy i świeccy uczestniczą w du-
chowych wartościach i w wizji misjo-
narskiej. Aspekt „życia wspólnotowe-
go” może jednak być przeżywany raczej 
jako komunia zawierająca w sobie pew-
ne przejawy zewnętrzne niż jako uczest-
niczenie w kanonicznym znaczeniu tego 
określenia. Oto, co na ten temat pisze 
Cristo Rey Garcia Paredes: „Mówimy 
o stowarzyszeniu świeckiego z naszym 
duchem i z naszą posługą. To stowarzy-
szenie na ogół zachodzi na dwóch po-
ziomach: na poziomie duchowości i na 
poziomie apostolskiego zaangażowania. 
Nie widzimy, jak może ono być reali-
zowane na poziomie życia wspólnoto-
wego, z wyjątkiem poziomu zwykłych 
działań wspólnotowych. W każdym ra-
zie stowarzyszenie cechowałaby nie 
prosta „pomoc” albo podporządkowanie 
świeckich zakonnikom, lecz pewna ana-
logia. W tej perspektywie instytuty za-
konne dążą do uważania się za spadko-
bierców i głównych stróżów charyzma-
tu [...]. Aby nie być sprowadzonym do 
prostego współdziałania w pracach apo-
stolskich, stowarzyszenie musi zawie-
rać w sobie trwałą komunię w duchowo-
ści charyzmatu jako natchnieniu i pod-
stawie wszystkiego. Duchowość chary-
zmatu wymaga jednak przełożenia na 
duchowość osób świeckich. Stowarzy-
szenie misyjne na pewno domaga się, 
aby świeccy zachowali możliwość ini-
cjatywy i niezależności we wszystkim, 
co robią. [...] Stowarzyszenie na pozio-
mie wspólnoty i instytucji jest bardziej 
złożone [...]. Wydaje się, że najistotniej-

sze jest zintensyfikowanie zdolności do
»duchowego zarażenia« w instytutach 
zakonnych: znaleźć świeckich uczestni-
czących w duchu Instytutu [...]. Współ-
praca nie może być tylko funkcjonalna, 
lecz również duchowa”19.

 V. KRYTERIA POPIERANIA STOWA-
RZYSZENIA ŚWIECKICH

W dokumencie Świadkowie we wspól-
nocie apostolskiej kapituła z 1992 roku 
utrzymuje, że „nasze stosunki ze świe-
ckimi stanowią priorytet dla przyszłości 
naszego Zgromadzenia” (nr 39). „Uczest-
nictwo w naszym życiu i naszym posłan-
nictwie staje się źródłem żywotności, dy-
namizmu i skuteczności dla wszystkich, 
oblatów i świeckich” (nr 41). „Te formy 
stowarzyszenia wywierają pozytywny 
wpływ na wierność osób i wspólnot wo-
bec Ewangelii. Wpływają więc na jakość 
naszego świadectwa i ukazują nowe ob-
licze Kościoła” (nr 42). Ale jak konkret-
nie i ożywczo popierać te formy stowa-
rzyszenia?

1. Trzeba proponować wspólną wizję 
misyjną, pozostającą w harmonii z obla-
ckim charyzmatem, a zatem mającą za 
przedmiot ewangelizowanie najbardziej 
opuszczonych. Przedmowa i konstytu-
cje 5, 7, 8 i 9 są źródłem natchnienia. 
Pomysł nowej ewangelizacji, wysunię-
ty przez papieża Jana Pawła II, odzwier-
ciedla tradycję oblacką20. „Wspólna wi-
zja misjonarska”21 może w pewnych 
przypadkach prowadzić do wspólnych 
form misji, ale w większości przypad-
ków sprowadza się do wspólnego świa-
dectwa, które ma początek w różnych 
działaniach22.

2. Trzeba popierać wspólną ducho-
wość ożywiającą misyjne zaangażo-
wanie oblata i wypływającą z samego 
charyzmatu23. Być skoncentrowanym 
na Chrystusie Zbawicielu (zob. K 2 i 4), 
praktykować braterską miłość i gorli-
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wość (zob. K 37), za wzorem Maryi 
(zob. K 10), oto istotne elementy tej du-
chowości. Inne aspekty uzupełniają się24. 
Sądzę, że na tym polega aspekt, któ-
ry trzeba najbardziej podkreślać i który 
może jednoczyć ruch stowarzyszonych 
ze Zgromadzeniem w rozmaitych oko-
licznościach. W zależności od prowin-
cji posługa i uczestnictwo będą mogły 
przybierać różne formy, tak jak to dzieje 
się między samymi oblatami.

3. Koniecznie trzeba uszanować 
stan życia świeckiego zarówno w misji, 
jak i w duchowości. Zalecenie kapitu-
ły mówi nam, że powinniśmy „popierać 
rozwój już istniejących form stowarzy-
szenia i tworzenie nowych, dostosowa-
nych do różnych środowisk, zachowu-
jąc jednak istotne składniki charyzmatu 
oblackiego i szanując powołanie właści-
we świeckim w Kościele i w świecie”25. 
Podwójna zasada zachowania istoty ob-
lackiego charyzmatu i uszanowania 
właściwego świeckim powołania sta-
nowi złotą regułę postępowania. Mimo 
że świeccy mogą być stowarzyszeni 
z formami posługi oblackiej, ich głów-
ną rolą jest wspieranie Królestwa Boże-
go w społeczności26. Możliwości i pole 
służby są ogromne27. Mogliby oni na 
przykład odgrywać decydującą i uzu-
pełniającą rolę w stosunku do tej, jaką 
spełniają oblaci w dziedzinie popierania 
sprawiedliwości28.

4. Szanując w pełni autonomię jed-
nych i drugich, trzeba rozwijać komu-
nię między oblatami i stowarzyszony-
mi świeckimi. Nie idzie o dążenie do ży-
cia we wspólnocie, lecz o poszukiwanie 
„struktur komunii w służbie posłanni-
ctwa, w duchu twórczości i harmonii”29, 
o pozwolenie „na wymianę informa-
cji i dzielenie się doświadczeniami”30 
właśnie dlatego, iż „jesteśmy świado-
mi [...], że wybiła godzina komunii 
i uczestniczenia”31. Dokument kapituły 
z 1992 roku, nie mówiąc o braniu przez 
świeckich czynnego udziału we wspól-

notowym życiu oblatów, słusznie wyra-
ża inną opinię niż reguła 27.

Są dwie formy rozwijania komunii: 
regularne spotkania między oblatami 
i stowarzyszonymi świeckimi oraz re-
gularne spotkania samych stowarzyszo-
nych po to, aby tworzyć żywotne grupy 
podobne do wspólnot podstawowych. Te 
formy komunii będą dawały świadectwo 
ewangelizujące.

5. Struktury muszą pozostać elastycz-
ne. Ruch oparty na charyzmacie potrze-
buje struktur i reguł, mimo iż one powin-
ny być plastyczne i łatwo adaptujące się. 
Przedmiotem troski kapituły jest zgod-
ność struktur scentralizowanych szcze-
gólnie ze strukturami prowincjalnymi32. 
Świeccy domagają się czegoś widzialne-
go, zorganizowanego, mogącego udzie-
lić im wsparcia oraz animowania. Ko-
nieczna jest troska o ich formację, tak 
aby mogli wejść w charyzmat pod każ-
dym względem33.

6. Zgromadzenie na poziomie pro-
wincjalnym, regionalnym i generalnym, 
musi postępować z odwagą, robić to, 
co jest niezbędne, aby odpowiedzieć na 
aspiracje świeckich i podjąć inicjatywę. 
Powinniśmy „z uwagą obserwować dą-
żenia świeckich, którzy są często bardziej 
otwarci niż nasza odpowiedź. Wzywać 
świeckich, zapraszać ich i wołać, by dzie-
lili charyzmat oblacki, oraz przyjmować 
osoby, które wyrażają takie pragnienie”34. 
Chociaż niektóre doświadczenia przypo-
minają nam, że potrzebna jest roztrop-
ność i rozeznanie, nadszedł czas przejścia 
do działania. Kapituła wytyczyła kilka 
linii przewodnich dla administracji pro-
wincjalnych i generalnej35.

 VI. MIĘDZYNARODOWY KON-
GRES STOWARZYSZONYCH ŚWIE-
CKICH

Pierwszy międzynarodowy kongres 
świeckich stowarzyszonych odbył się 



700ŚWIECCY

w Aix-en-Provence od 18 do 21 maja 
1996 roku. Uczestników było 43: 32 
świeckich i 11 oblatów. Świeccy pocho-
dzili z 13 krajów, z wszystkich regionów 
oblackich: 11 z Europy, 8 z Kanady, 5 
ze Stanów Zjednoczonych, 4 z Ameryki 
Łacińskiej, 2 z Azji-Oceanii i 2 z Afry-
ki-Madagaskaru.

Jako cel kongres wyznaczył sobie 
wymianę doświadczeń między stowa-
rzyszonymi, wyjaśnienie, co to znaczy 
być oblackim stowarzyszonym i wyty-
czenie kierunków na przyszłość. W cza-
sie kongresu punktami odniesienia były 
dwie konferencje: konferencja ojca 
Renégo Motte’a: „Eugeniusz de Maze-
nod, święty na nasze czasy” i konferen-
cja ojca Marcello Zago: „Świeccy sto-
warzyszeni w kontekście eklezjalnym”. 
Na zakończenie trzeciego dnia wypra-
cowano i przegłosowano końcowy do-
kument: „Zafascynowani Chrystusem, 
Kościołem i Misją”.

Pierwsza część dokumentu dotyczy 
tożsamości świeckich stowarzyszonych. 
Oto tekst:

Odpowiadając na wezwanie Chry-
stusa, świeccy stowarzyszeni przeżywa-
ją swój chrzest, oświeceni charyzmatem 
Eugeniusza de Mazenoda. W duchu ro-
dzinnym uczestniczą między sobą i z ob-
latami w tej samej duchowości i w tej sa-
mej wizji misjonarskiej.

Świeccy stowarzyszeni są zafascy-
nowani Jezusem Chrystusem. W ślad za 
Apostołami są Jego uczniami. Świadczą 
o żywej obecności Chrystusa Zbawiciela 
w świecie. Pogłębiają swój stosunek do 
Chrystusa przez obcowanie ze Słowem 
Bożym, medytacją, modlitwą i litur-
gią. Eucharystia i Ewangelia są źródłem 
i centrum całego ich życia. Maryja, która 
daje światu Chrystusa, jest ich wzorem.

Świeccy stowarzyszeni są zafascy-
nowani Misją. Zafascynowani ludz-
kością mają wiarę w godność każdego 

w oczach Bożych. Widzą rzeczywistość 
świata wzrokiem Chrystusa Zbawicie-
la i Ewangelizatora. W pełni zaangażo-
wani w rzeczywistości świeckie, uznają 
rodzinę za jeden z priorytetów swej mi-
sji, którą przeżywają odważnie, przed-
siębiorczo, twórczo i wytrwale. Troszczą 
się o bliskość z osobami, o zwracanie na 
nie uwagi i o ich nasłuchiwanie. Idą do 
nich. Szczególnie kierują się do różnego 
rodzaju ubogich. Nazywają po imieniu, 
piętnują i walczą z niesprawiedliwością, 
troszcząc się przy tym o branie czynnego 
udziału w historii swego narodu.

Tak jak Założyciel, kochają Kościół, 
Ciało Chrystusa, Lud Boży, znak i na-
rzędzie Jezusa Chrystusa we współczes-
nym świecie. Pragną budować w Koś-
ciele, aby odpowiedzieć na wyzwania 
współczesnego świata i na nowe apele.

Świeccy stowarzyszeni przeżywają 
więź komunii z oblatami, na ogół z ja-
kąś wspólnotą. Ta więź może być prze-
żywana rozmaicie zależnie od sytuacji, 
ale jest istotna.

Oblaci i świeccy stowarzyszeni przy-
znają, że potrzebują się wzajemnie; re-
lację wzajemności przeżywają w otwar-
tości, zaufaniu i poszanowaniu powoła-
nia każdego. Każdy zgłębia charyzmat 
Eugeniusza de Mazenoda stosownie do 
swego specyficznego powołania i ubo-
gaca innych swymi odkryciami i do-
świadczeniami. Oblaci i stowarzyszeni 
świeccy uzupełniają się we wzajemnym 
wzroście.

Świeccy stowarzyszeni i oblaci zbiera-
ją się, aby odczytywać swoje życie i zaan-
gażowanie w świecie w świetle Słowa Bo-
żego i charyzmatu Założyciela. Ale tożsa-
mość świeckiego stowarzyszonego urze-
czywistnia się również w kręgu samych 
stowarzyszonych świeckich.

Bycie stowarzyszonym zakłada pro-
sty styl życia, nacechowany sposobem 
przebywania razem oraz piętnem miło-
ści, braterstwa i otwartości na innych. 
Są to ludzie modlitwy. Świadomi swe-
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go ubóstwa wobec Boga i wobec innych, 
żyją solidarnie z ludźmi w swym środo-
wisku.

W zależności od regionów i woli sto-
warzyszonych świeckich możliwe są 
różne sposoby zaangażowania formal-
nego albo nieformalnego.

MARCELLO ZAGO
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28 Zob. Świadkowie we wspólnocie 
apostolskiej, nr 42.

29 Tamże, nr 41.
30 Tamże, nr 44, § 5.
31 Tamże, nr 44, § 7.
32 Tamże, nr 43 i 44.
33 Tamże, nr 44, § 6.
34 Tamże, nr 44, § 3.
35 Tamże, nr 44.



 WPROWADZENIE

Druga część ostatniego wydania Mo-
dlitewnika Oblackiego (1986) nosi tytuł 
„Duch i celebrowanie naszych świąt”. 
Wszystkie wspomniane tam święta solid-
nie opierają się na tradycji Zgromadze-
nia, a większość z nich dotyczy zwycza-
jów zachowywanych przez Założyciela 
i jego towarzyszy.

Pod tytułem Święta oblackie zamie-
rzamy prześledzić dzieje kalendarza obla-
ckiego oraz różnych świąt w nim zawar-
tych, które w różnych momentach otrzy-
mały zatwierdzenie Stolicy Świętej.

 I. OKRES OD 1825 DO 1832 ROKU

Już w 1825 roku Zgromadzenie – 
znane wówczas pod nazwą Stowarzy-
szenia Misjonarzy Prowansji – uzyska-
ło reskrypt zezwalający jego członkom 
na obchodzenie święta błogosławione-
go Alfonsa Liguoriego. Prośba została 
przedstawiona w imieniu biskupa Mar-
sylii, którym był wtedy stryj Założycie-
la oblatów, biskup Fortuné de Mazenod. 
Możemy jednak przypuszczać, że inicja-
tywa wyszła od jego wikariusza gene-
ralnego, ojca Eugeniusza de Mazenoda. 
Wcześniej przywilej ten został udzielo-
ny duchowieństwu oraz kapitule kate-
dralnej w Marsylii.

Założyciel darzył szczególną czcią 
błogosławionego Alfonsa Liguoriego i 
utrzymywał ścisłe kontakty z jego ucz-
niami, redemptorystami. Na mocy re-
skryptu z 28 kwietnia 1826 roku otrzy-

mał zgodę na to, aby jego nowo zatwier-
dzona rodzina zakonna korzystała z tych 
samych „łask, względów, indultów, przy-
wilejów i odpustów”, co Zgromadzenie 
Najświętszego Odkupiciela. W praktyce 
zatwierdzony w 1832 roku kalendarz ob-
lacki połączy oficjum odprawiane według
kalendarza redemptorystów z niektórymi 
innymi zastrzeżonymi „pro aliquibus lo-
cis” oraz z jednym czy drugim oficjum
franciszkańskim.

Pierwszy tego rodzaju reskrypt, przy-
znany Zgromadzeniu Oblatów Ma-
ryi Niepokalanej po jego zatwierdzeniu 
przez papieża Leona XII w 1826 roku, 
dotyczył święta błogosławionego Leo-
narda z Porto Maurizio. Ojciec de Ma-
zenod żywił szczególne nabożeństwo do 
tego franciszkańskiego głosiciela misji 
parafialnych1, który miał zostać kanoni-
zowany przez papieża Piusa IX, a przez 
Piusa XI ogłoszony patronem głosicie-
li misji parafialnych. Reskrypt nosi datę
26 kwietnia 1826 roku i nakazuje obcho-
dzić to wspomnienie 26 listopada.

W 1832 roku oblaci prowadzili mi-
sje, a nawet założyli swoje wspólnoty 
w kilku diecezjach. Reguła zobowiązy-
wała ich do wspólnego odmawiania bre-
wiarza, co, mając na uwadze ówczes-
ne przepisy kościelne, stanowiło pewną 
niedogodność, bo w różnych diecezjach 
kalendarze liturgiczne były różne. Posta-
nowiono zatem zwrócić się do Stolicy 
Świętej o udzielenie specjalnych upraw-
nień, a zarazem poprosić o wyrażenie 
zgody na uzyskanie kalendarza obla-
ckiego. Reskrypt, w którym Kongrega-
cja Obrzędów przyznaje wspomniane 

ŚWIĘTA OBLACKIE

SPIS TREŚCI: Wprowadzenie. I. Okres od 1825 do 1832 roku. II. Kalendarz oblacki 
z 1832 roku. III. Kalendarz oblacki z lat 1833-1965. IV. Kalendarz oblacki od 1832 
do 1929 roku. V. Po Soborze Watykańskim II.
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uprawnienia i kalendarz, nosi datę 17 lu-
tego 1832 roku.

Kalendarz ten miał być zrewidowa-
ny w 1868 roku i ponownie, na skutek 
reform liturgicznych Piusa X, w roku 
1913. Ostatniej ważnej reformy przed 
Soborem Watykańskim II dokonano na 
mocy reskryptu Świętej Kongregacji 
Obrzędów z 7 stycznia 1929 roku.

Pomiędzy tymi znaczniejszymi zmia-
nami przedstawiono jeszcze inne prośby 
w sprawie takiego czy innego oficjum
czy też zmian w kalendarzu oblackim. 
Reskrypty te przedstawimy na właści-
wym im miejscu w kalendarzu porów-
nawczym lub też w samym tekście.

 II. KALENDARZ OBLACKI Z 1832 
ROKU

W latach 1826-1837 Założyciel nie 
pisał dziennika. Można by tam było zna-
leźć pewne motywy dokonanego przez 
niego wyboru świąt zawartych w ka-
lendarzu przedłożonym Stolicy Świętej 
w 1832 roku.

Większość wybranych świąt mia-
ła jednak oczywisty związek z ducho-
wością ojca de Mazenoda oraz założo-
nego przez niego Zgromadzenia. Święta 
poświęcone narzędziom Męki i Śmierci 
Chrystusa, jak również udziałowi Ma-
ryi w tych wydarzeniach, odzwiercied-
lają ówczesną ludową pobożność zwią-
zaną z wydarzeniami zbawczymi. Ale są 
one równocześnie odbiciem szczególnej 
pobożności ojca de Mazenoda od chwi-
li „gorzkich łez”, jakie wylewał pod-
czas głębokiego doświadczenia religij-
nego, przeżytego w Wielki Piątek 1807 
roku2. Dlatego właśnie wśród świąt ru-
chomych mamy wspomnienie Męki na-
szego Pana Jezusa Chrystusa, Świętego 
Całunu, Najdroższej Krwi Jezusa, Cier-
niowej Korony, Pięciu Ran, Włóczni 
i Gwoździ, Najświętszego Serca Jezusa 
oraz Siedmiu Boleści Maryi.

Święta stałe są przede wszystkim 
wyrazem nabożeństwa Założyciela do 
Dziewicy Maryi: Zaślubiny Maryi (23 
stycznia), Święto Poczęcia Maryi przy-
pominające zatwierdzenie Zgromadzenia 
przez Stolicę Świętą (17 lutego), Matki 
Bożej Wspomożycielki Chrześcijan (23 
maja), Matki Bożej z Góry Karmel (21 
lipca), Świętego Serca Maryi (niedziela 
w oktawie Wniebowzięcia), Macierzyń-
stwa Maryi (druga niedziela październi-
ka), Wstawiennictwa Maryi (trzecia nie-
dziela października), Poczęcia Maryi (8 
grudnia), Przeniesienia Domu Maryi (10 
grudnia), Maryi oczekującej narodzin 
swego Syna (18 grudnia).

Święto świętego Gabriela znajduje 
się w kalendarzu z racji roli, jaką archa-
nioł odegrał przy zwiastowaniu Maryi. 
Święty Jacek słynął z nabożeństwa do 
Maryi. Święty Roch był patronem ofiar
zarazy; w 1814 roku ojciec de Mazenod 
heroicznie zaradzał duchowym potrze-
bom ofiar tyfusu i ostatecznie sam zara-
ził się tą chorobą3.

Święty Jan Nepomucen, według po-
dania, był umęczony ze względu na swą 
stanowczość w zachowaniu tajemnicy 
spowiedzi, a zatem był czczony jako pa-
tron spowiedników. Ojciec de Mazenod 
oraz jego pierwsi misjonarze długie go-
dziny poświęcali posłudze spowiadania. 
Było więc naturalne, że patrona spo-
wiedników umieszczono w kalendarzu.

Święty Ubald, biskup Gubbio, był 
gorliwym pasterzem, a więc niejako na-
turalnym wzorem dla młodego wikariu-
sza generalnego w Marsylii. Również 
święty Rajmund z Peñafort, patron ka-
nonistów, był, jak się wydaje, uważany 
przez Założyciela za jednego ze swych 
patronów.

W pobożności ojca de Mazenoda 
szczególne miejsce zajmował oczywi-
ście święty Józef, Oblubieniec Maryi. 
Eugeniusz wybrał trzecią niedzielę wiel-
kanocną na wspomnienie wstawienni-
czej mocy tego świętego. Tak samo za 
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każdym razem, ilekroć z jakiegokolwiek 
powodu odprawiano oficjum o Matce
Bożej, należało wspomnieć świętego Jó-
zefa.

 III. KALENDARZ OBLACKI OD 1833 
DO 1965 ROKU

Kapituła z 1837 roku zażądała, aby 
superior generalny, biskup de Mazenod, 
mianował kilku ojców celem opracowa-
nia własnych oficjów Zgromadzenia4. 
Do tego zadania zostali wyznaczeni oj-
cowie Étienne Semeria i Vincent Mil-
le, jednak z nieznanych powodów praca 
ta nie została ukończona przed rokiem 
1851, a i wtedy nie została przedłożo-
na do zatwierdzenia przez Rzym. Do 
1868 roku, a więc do śmierci Założy-
ciela, nie otrzymano zatwierdzenia no-
wego kalendarza oblackiego. W ciągu 
tych 20 lat, jak powiedziano w reskryp-
cie zatwierdzenia, wprowadzono wie-
le zmian w poprzednim kalendarzu bez 
zwracania się do Stolicy Świętej. Nad-
szedł czas, aby zaprowadzić porządek 
i kapituła z roku 1867 wyraziła życze-
nie, aby to zrobiono. Reskrypt zatwier-
dzający nowy kalendarz nosi datę 27 lu-
tego 1868 roku.

W 1876 roku powierzono Oblatom 
Maryi Niepokalanej sanktuarium Naj-
świętszego Serca na Montmartrze, w Pa-
ryżu. Następstwem tego faktu było oży-
wienie w Zgromadzeniu nabożeństwa do 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kapi-
tuła z 1879 roku jednogłośnie opowie-
działa się za tym, aby poprosić Stolicę 
Świętą o podniesienie rangi tego święta 
w kalendarzu oblackim i o wprowadze-
nie do niego święta błogosławionej Mał-
gorzaty-Marii Alacoque, która otrzymała 
objawienia na temat tego nabożeństwa5.

W następnych latach przeróżne 
otrzymane reskrypty odzwierciedlają po-
czątki i ekspansję Zgromadzenia. Świę-
ta świętego Łazarza6 oraz świętej Marii 

i Marty7 otrzymały w kalendarzu obla-
ckim ważniejsze miejsce z racji szcze-
gólnego nabożeństwa do tych świętych 
w diecezji marsylskiej. Kiedy Zgroma-
dzenie rozwinęło się w krajach języka 
angielskiego, święta świętego Patryka 
i świętego Jerzego zaklasyfikowano jako
„podwójne większe”8. W 1898 roku po-
wstała prowincja niemiecka, w związku 
z czym następna kapituła generalna za-
żądała wprowadzenia także święta świę-
tego Bonifacego9.

Po zatwierdzeniu oficjum o Matce
Bożej z Lourdes, kapituła z 1893 roku 
zażądała, aby i to święto zostało umiesz-
czone na liście świąt oblackich10.

Różne inne reskrypty, dotyczące ze-
zwoleń lub udzielanych Zgromadze-
niu przywilejów, zostały wspomniane 
w tekście lub w przypisach do kalenda-
rza porównawczego. Nie wspomniano 
tam jednak o reskrypcie z 12 kwietnia 
1946 roku. Ojciec Hilaire Balmès, pod-
ówczas wikariusz generalny, a wcześniej 
superior scholastykatu międzynarodo-
wego, zaproponował, aby święto święte-
go Tomasza z Akwinu było obchodzone 
w scholastykatach oblackich jako świę-
to „podwójne drugiej klasy”. Przywilej 
ten został udzielony wspomnianym wy-
żej reskryptem.

 IV. KALENDARZ OBLACKI OD 1832 
DO 1929 ROKU

Zamieszczona poniżej tabela ukazuje 
rozwój kalendarza oblackiego w latach 
od 1832 do 1929. We wszystkich mie-
siącach można w niej znaleźć jedynie te 
dni, w których święta były obchodzone. 
Przypadające w danym miesiącu święta 
ruchome zostały umieszczone na końcu 
tego miesiąca. Pozostałe święta ruchome 
zostały przedstawione na osobnej liście 
na końcu kalendarza.

Przed reformą liturgiczną Soboru 
Watykańskiego II święta liturgiczne kla-
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 Luty

Kalendarz OMI 
1832

Kalendarz OMI 
1868

Kalendarz OMI 
1913

Kalendarz OMI 
1929

6 Świętego Tytusa.
Podwójne

Świętego Tytusa, 
kalendarz po-
wszechny.
Podwójne

9 Świętego 
Rajmunda z 
Peñafort. Święto 
przeniesione na 
23 stycznia.
Pół-podwójne

11 Objawienie M. 
B. w Lourdes, 
kalendarz 
powszechny12.
Podwójne większe

 Styczeń

Kalendarz OMI 
1832

Kalendarz OMI 
1868

Kalendarz OMI 
1913

Kalendarz OMI 
1929

19 Świętej 
Rodziny11. 
Podwójne 
większe

23 Zaślubiny NMP.
Podwójne 
większe

Zaślubiny NMP.
Podwójne większe

Świętego 
Rajmunda 
z Peñafort, obec-
nie pod tą datą w 
kalendarzu po-
wszechnym.
Pół-podwójne

28 Świętego 
Rajmunda 
z Peñafort.
Pół-podwójne

Świętego 
Rajmunda 
z Peñafort. 
Święto przenie-
sione na 9 lutego.

syfikowano według następujących stop-
ni: Proste, Pół-podwójne, Podwójne, Po-
dwójne większe, Podwójne drugiej klasy 

(czasem z oktawą) i Podwójne pierwszej 
klasy (czasem z oktawą).
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17 Oficjum 
o Poczęciu 
N.M.P. z mod-
litwami dzięk-
czynnymi.
Podwójne większe

We wszystkich 
kościołach 
i kaplicach obla-
ckich Msza 
o Niepokalanym 
Poczęciu z modli-
twami dziękczyn-
nymi.

Uroczyste 
wspomnienie 
Niepokalanej. 
We wszystkich 
Mszach modlitwy 
dziękczynne13.
Podwójne 2. 
klasy

26 Świętej 
Małgorzaty 
z Kortony.
Podwójne

Nie ma już 
wzmianki 
o święcie świętej. 
Małgorzaty.

Kalendarz OMI 
1832

Kalendarz OMI 
1868

Kalendarz OMI 
1913

Kalendarz OMI 
1929

 Marzec

Kalendarz OMI 
1832

Kalendarz OMI 
1868

Kalendarz OMI 
1913

Kalendarz OMI 
1929

18 Świętego 
Gabriela, archa-
nioła.
Podwójne większe

19 Świętego Józefa
Podwójne 1. 
klasy

Świętego Józefa, 
w kalendarzu po-
wszechnym po-
dwójne 2. klasy, 
a w kalendarzu 
OMI podwójne 
1. klasy

22 Świętego 
Gabriela, archa-
nioła.
Podwójne większe

Objawienie M. 
B. w Lourdes, 
kalendarz 
powszechny12.
Podwójne większe

24 Świętego 
Gabriela, archa-
nioła, wówczas 
w kalendarzu 
powszechnym.
Podwójne większe
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 Kwiecień

Kalendarz OMI 
1832

Kalendarz OMI 
1868

Kalendarz OMI 
1913

Kalendarz OMI 
1929

16
24 Dobrego Łotra15.

Podwójne
Świętego 
Fidelisa 
z Sigmaringen, 
wówczas 
w kalendarzu 
powszechnym.
Podwójne

27 Świętego 
Fidelisa 
z Sigmaringen.
Podwójne

Świętego Piotra 
Kanizjusza.
Podwójne

28 Świętego Pawła 
od Krzyża, wów-
czas w kalenda-
rzu powszech-
nym.
Podwójne

 Maj

Kalendarz OMI 
1832

Kalendarz OMI 
1868

Kalendarz OMI 
1913

Kalendarz OMI 
1929

11 M.B. Litościwej.
Podwójne większe

M.B. 
Litościwej16.
Podwójne większe

15 Świętego 
Izydora, rolnika.
Podwójne

16 Świętego Jana 
Nepomucena.
Podwójne

Świętego Jana 
Nepomucena.
Podwójne

Świętego Ubalda.
Pół-podwójne

Świętego Ubalda 
w kalendarzu 
powszechnym.
Pół-podwójne

21 Świętego Ubalda.
Pół-podwójne

22 Świętego Ubalda.
Pół-podwójne
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Kalendarz OMI 
1832

Kalendarz OMI 
1868

Kalendarz OMI 
1913

Kalendarz OMI 
1929

24 M.B. 
Wspomożenia 
Chrześcijan.
Podwójne większe

M.B. 
Wspomożenia 
Chrześcijan.
Podwójne większe

31 M.B. Łaskawej.
Podwójne większe

Świętej Anieli 
Merici, kiedyś 
w kalendarzu 
oblackim 
1 czerwca.
Podwójne

M.B. 
Pośredniczki 
wszelkich łask17.
Podwójne większe

 Czerwiec

Kalendarz OMI 
1832

Kalendarz OMI 
1868

Kalendarz OMI 
1913

Kalendarz OMI 
1929

1 Świętej Anieli 
Merici.
Podwójne

15 Świętej Herminii.
Podwójne

16 Świętego Jana 
Franciszka Regis.
Podwójne

29 Wspomnienie 
wszystkich 
Apostołów. 
Msza o świętym 
Piotrze i Pawle

 Lipiec

Kalendarz OMI 
1832

Kalendarz OMI 
1868

Kalendarz OMI 
1913

Kalendarz OMI 
1929

3 Świętych 
papieży.
Podwójne większe
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Kalendarz OMI 
1832

Kalendarz OMI 
1868

Kalendarz OMI 
1913

Kalendarz OMI 
1929

4 Świętych  
papieży.
Podwójne większe

15 Najświętszego 
Odkupiciela, 
kiedyś w 3. nie-
dzielę lipca.
Podwójne większe

16 Triumfu Krzyża 
Świętego.
Podwójne więk-
sze

M.B. z Góry 
Karmel.
Podwójne większe

17 Pokory N.M.P.
Podwójne więk-
sze

Świętej Anny, 
w kalendarzu 
powszechnym.
Podwójne 2. 
klasy

21 M.B. z Góry 
Karmel.
Podwójne większe

Świetego 
Aleksego.
Pół-podwójne

25 Świętej Anny.
Podwójne 
2. klasy

26 Świetej Anny, 
w kalendarzu 
powszechnym.
Podwójne 
2. klasy

2 nie-
dziela

Wspomnienie 
wszystkich świę-
tych papieży.
Podwójne większe

3 nie-
dziela

Najświętszego 
Odkupiciela.
Podwójne 2. 
klasy

4 nie-
dziela

M.B. Dobrej 
Rady.
Podwójne większe
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 Sierpień

Kalendarz OMI 
1832

Kalendarz OMI 
1868

Kalendarz OMI 
1913

Kalendarz OMI 
1929

2 Świętego Alfonsa 
Liguoriego.
Podwójne większe

Świętego Alfonsa 
Liguoriego, 
w kalendarzu 
powszechnym.
Podwójne większe

9 Świętego 
Jana Marii 
Vianneya18.
Podwójne

13 M.B. Ucieczki 
grzeszników.
Podwójne większe

16 Świętego Rocha.
Podwójne

Świętego Rocha.
Podwójne

17 Świętego Jacka, 
w kalendarzu 
powszechnym.
Podwójne

18 Świętego Jacka.
Podwójne

19 Świętego Jana 
Eudes.
Podwójne

25 Świętego 
Ludwika, 
króla Francji.
Podwójne większe

Świętego 
Ludwika, 
w kalendarzu 
powszechnym.
Pół-podwójne

26 Świętego Jacka.
Podwójne

niedziela 
w okta-
wie

Świętego 
Joachima.
Podwójne 2. 
klasy

niedziela 
w okta-
wie

Przeczystego 
Serca Maryi.
Podwójne większe

Przeczystego 
Serca Maryi.
Podwójne większe
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 Wrzesień

Kalendarz OMI 
1832

Kalendarz OMI 
1868

Kalendarz OMI 
1913

Kalendarz OMI 
1929

3 N.M.P. Matki 
Dobrego 
Pasterza.
Podwójne większe

 Październik

Kalendarz OMI 
1832

Kalendarz OMI 
1868

Kalendarz OMI 
1913

Kalendarz OMI 
1929

1 Świętego 
Remigiusza.
Podwójne

Świętego 
Remigiusza, 
w kalendarzu 
powszechnym.
Proste

3 Świętej Teresy 
z Lisieux, 
w kalendarzu 
powszechnym.
Podwójne

15 Świetej Teresy 
z Avila.
Podwójne 2. 
klasy

Świętej Teresy 
z Avila, w kalen-
darzu powszech-
nym.
Podwójne

17 Błogosławionej 
Małgorzaty- 
-Marii Alacoque19, 
w kalendarzu 
powszechnym.

22 Świętego Rafała, 
archanioła.
Podwójne większe

24 Świętego Rafała, 
archanioła.
Podwójne większe

30 Świętych Relikwii.
Podwójne większe
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Kalendarz OMI 
1832

Kalendarz OMI 
1868

Kalendarz OMI 
1913

Kalendarz OMI 
1929

II nie-
dziela

Macierzyństwa 
Maryi.
Podwójne większe

Macierzyństwa 
Maryi.
Podwójne większe

III nie-
dziela

Czystości Maryi.
Podwójne większe

Czystości Maryi.
Podwójne większe

IV nie-
dziela

Wstawiennictwa 
Maryi20.
Podwójne większe

 Listopad

Kalendarz OMI 
1832

Kalendarz OMI 
1868

Kalendarz OMI 
1913

Kalendarz OMI 
1929

5 Świętych 
Relikwii prze-
chowywanych w 
kościołach i ka-
plicach oblackich.
Podwójne większe

Świetych 
Relikwii.
Podwójne 
większe

13 Świętego 
Stanisława 
Kostki.
Podwójne

14 Świętego 
Dydacha.
Pół-podwójne

26 Błogosławionego 
Leonarda 
z Porto Maurizio, 
uroczysta Msza 
we wszystkich 
domach

Świętego 
Leonarda z Porto 
Maurizio.
Podwójne

27 Cudownego 
medalika.
Podwójne większe

Cudownego 
medalika.
Podwójne większe

M.B. Błagającej.
Podwójne większe

Niedziela po 
Wszystkich Świętych
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 Grudzień

Kalendarz OMI 
1832

Kalendarz OMI 
1868

Kalendarz OMI 
1913

Kalendarz OMI 
1929

3 Świętego 
Franciszka 
Ksawerego.
Podwójne większe

Świętego 
Franciszka 
Ksawerego, 
w kalendarzu 
powszechnym.
Podwójne większe

8 Poczęcia N.M.P.
Podwójne 1. 
klasy

Niepokalanego 
Poczęcia N.M.P., 
pod której we-
zwaniem jest 
Zgromadzenie.
Podwójne 1. 
klasy

Niepokalanego 
Poczęcia N.M.P., 
pod której we-
zwaniem jest 
Zgromadzenie 
i głównej jego 
Patronki.
Podwójne 1. 
klasy z oktawą

Własne 
w kalendarzu 
oblackim 
„z przywilejem 
oktawy trzeciej 
kategorii”.

10 N.M.P. do 
Loretto.
Podwójne większe

Przeniesienia 
domu N.M.P. do 
Loretto.

Przeniesienia 
domu N.M.P. 
do Loretto22.

18 Maryi oczeku-
jącej narodzenia 
swego Syna.
Podwójne większe

Maryi oczeku-
jącej narodzenia 
swego Syna.
Podwójne 
większe23

26 Wspomnienie 
wszystkich 
męczenników 
w jutrzni, mszy 
i nieszporach

 
 Święta ruchome I

Kalendarz OMI 
1832

Kalendarz OMI 
1868

III niedziela po Epifanii Ucieczka do Egiptu24.
Podwójne większe

IV niedziela po Epifanii Znalezienie Jezusa 
w świątyni.
Podwójne większe
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Kalendarz OMI 
1832

Kalendarz OMI 
1868

Wtorek 
siedemdziesiątnicy

Modlitwa Jezusa na Górze 
Oliwnej.
Podwójne większe

Wtorek sześćdziesiątnicy Wspomnienie Męki nasze-
go Pana.
Podwójne większe

Piątek przed Wielkim 
Postem

Wspomnienie Męki na-
szego Pana.
Podwójne większe

Cierniowej korony nasze-
go Pana.
Podwójne większe

Piątek I tygodnia 
Wielkiego Postu

Świętego Całunu naszego 
Pana.
Podwójne większe

Włóczni i Gwoździ nasze-
go Pana.
Podwójne większe

Piątek II tygodnia 
Wielkiego Postu

Najdroższej Krwi nasze-
go Pana.
Podwójne większe

Świętego Całunu naszego 
Pana.
Podwójne większe

Piątek III tygodnia 
Wielkiego Postu

Cierniowej korony nasze-
go Pana.
Podwójne większe

Pięciu ran naszego Pana.
Podwójne większe

 Święta ruchome I

Kalendarz OMI 
1832

Kalendarz OMI 
1868

Kalendarz OMI 
1913 i 1929

Piątek IV tygodnia 
Adwentu

Pięciu ran naszego 
Pana.
Podwójne większe

Najdroższej Krwi 
naszego Pana.
Podwójne większe

Piątek Męki 
Pańskiej

Siedmiu Boleści 
N.M.P.
Podwójne większe

Piątek przewodni Włóczni i 
Gwoździ naszego 
Pana.
Podwójne większe

II niedziela po 
Wielkanocy

Grobu Świętego
Podwójne większe
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 Święta ruchome I

Kalendarz OMI 
1832

Kalendarz OMI 
1868

Kalendarz OMI 
1913 i 1929

III niedziela po 
Wielkanocy

Wstawiennictwa 
świętego Józefa.
Podwójne 2. klasy

Wstawiennictwa 
świętego Józefa.
Podwójne 2. klasy

Poniedziałek 
przed Wniebo- 
wstąpieniem

M.B. Litościwej.
Podwójne większe

Piątek w oktawie 
Bożego Ciała

Najświętszego 
Serca Jezusowego.
Podwójne 2. klasy

Najświętszego 
Serca Jezusowego25.
Podwójne 2. klasy

Sobota w oktawie 
Bożego Ciała

Przeczystego Serca 
Maryi.
Podwójne większe

 V. PO SOBORZE WATYKAŃSKIM II

W wyniku Soboru Watykańskie-
go II wprowadzono istotne zmiany za-
równo w samej liturgii, jak i w kalen-
darzu powszechnym. Zmiany te wpły-
nęły również na kształt własnych ka-
lendarzy zgromadzeń zakonnych. Świę-
ta roku liturgicznego miały akcentować 
święta Pańskie oraz misteria zbawie-
nia: „Pobożność wiernych należy wią-
zać przede wszystkim ze świętami Pań-
skimi, przez które w ciągu roku obcho-
dzi się misteria zbawienia”26. Od 1973 
roku zamiast kalendarza czy ordo obla-
ckiego Zgromadzenie wydaje co roku 
kartkę zawierającą wykaz sześciu świąt 
własnych27: rocznica założenia Zgroma-
dzenia w 1816 roku (25 stycznia); rocz-
nica zatwierdzenia Konstytucji i Re-
guł przez Leona XII w 1826 roku (17 
lutego); święto świętego Eugeniusza 
de Mazenoda (21 maja); święto błogo-
sławionego Józefa Gérarda (29 maja); 
wspomnienie wszystkich zmarłych ob-

latów (3 listopada); uroczystość Niepo-
kalanego Poczęcia Maryi, tytuł, od któ-
rego Zgromadzenie nosi nazwę i dzię-
ki któremu Maryja jest główną patronką 
Zgromadzenia (8 grudnia).

Załącznik przypomina również rocz-
nice śmierci innych członków Zgroma-
dzenia, których procesy kanonizacyjne 
są w toku: ojca Józefa Cebuli (28 kwiet-
nia); ojca Charlesa-Dominique’a Albi-
niego (20 maja); biskupa Vitala Grandi-
na (3 czerwca); brata Antoniego Kowal-
czyka (10 lipca), biskupa Ovide’a Char-
leboisa (20 listopada).

Ponadto krótka wzmianka podaje 
święto świętego patrona aktualnego su-
periora generalnego oraz rocznicę ka-
nonizacji Eugeniusza de Mazenoda (3 
grudnia 1995 roku).

Modlitewnik oblacki wyraźnie za-
chęca do obchodzenia tradycyjnych 
świąt oblackich. W II części tego mod-
litewnika znajduje się lista 15 świąt lub 
okoliczności przypadających w ciągu 
roku, do których wspominania zachę-
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ca się wspólnoty oblackie. Przy każdym 
z nich jest podana notatka o życiu Zało-
życiela lub fragment z jego pism albo też 
cytat z Konstytucji i Reguł z 1982 roku. 
W numerze 15 zaleca się uwydatnienie 
przez specjalne modlitwy wspólnotowe 
świąt Apostołów, „naszych pierwszych 
ojców”28, jak również świąt niektórych 
kapłanów i misjonarzy-kaznodziejów. 
Sugeruje się ponadto, ażeby Prowincje 
i Regiony dodawały do tej listy świę-
tych cieszących się specjalnym nabo-
żeństwem w ich Kościołach partykular-
nych.

EDWARD CAROLAN

 PRZYPISY

1 Zob. Journal, 28 lutego 1826 r.
2 Rekolekcje z 1814 r., rozmyślanie 

drugie.
3 Journal des délibérations de l’As-

sociation de la jeunesse chrétienne, 6 
marca 1814 r.

4 Registres des Chapitres généraux, 
vol. 1, s. 5.

5 Tamże, vol. 2, s. 227-228, 238-239.
6 Reskrypt z 20 listopada 1894 i z 11 

stycznia 1895 r.
7 Reskrypt z 27 lutego 1882 r.
8 Reskrypt z 16 czerwca 1887 i z 26 

lutego 1890 r.
9 Registres des Chapitres généraux, 

vol. 3, s. 144.
10 Tamże, vol. 1, s. 80-81.
11 Święto Świętej Rodziny zostało 

wprowadzone do oblackiego kalendarza 
reskryptem z 2 kwietnia 1894 r. Później 
włączono je do kalendarza powszechne-
go, wyznaczając je na niedzielę po Epi-
fanii.

12 Święto Matki Bożej z Lourdes we-
szło do kalendarza oblackiego na mocy 
reskryptu z 7 lipca 1898 r. 

13 Reskrypt z 29 maja 1919 r. przy-
wrócił to święto w kalendarzu oblackim 

po tym, jak zostało ono zniesione w cza-
sie reformy kalendarza powszechnego 
za Piusa X. Pierwsza prośba skierowa-
na do Świętej Kongregacji Obrzędów 
o jego przywrócenie została odrzucona 
30 stycznia 1914 r. ze słowami: „non ex-
pedit”.

14 Reskrypt Świętej Kongregacji Ob-
rzędów z 27 lutego 1882 r. wprowadza 
do kalendarza oblackiego święto niedaw-
no kanonizowanego świętego Benedyk-
ta Labre’a. Urodzony w 1748 r., był piel-
grzymem w sanktuarium we Włoszech, 
w Szwajcarii i we Francji. Był znany z 
nabożeństwa do „Czterdziestu godzin”. 
Ojciec de Mazenod odwiedził jego grób 
w kościele Santa Maria ai Monti w Rzy-
mie i w dzienniku pod datą 2 kwietnia 
1826 r. napisał długi ustęp o tej wizycie. 
Święto to po 1888 r. nie jest już wspomi-
nane w kalendarzu oblackim.

15 Święto Dobrego Łotra pojawiło 
się w oblackim kalendarzu przed rokiem 
1868 i znajdowało się na liście przed-
stawionej Świętej Kongregacji w roku 
1868. W reskrypcie jednak pominię-
to je przez pomyłkę sekretarza. Wysto-
sowano więc inną prośbę, która została 
uwzględniona w reskrypcie z 6 czerw-
ca 1868 r.

16 Reskrypt z 20 stycznia 1959 r. 
przeniósł święto Matki Boskiej Litości-
wej na 12 maja, dlatego że zbiegało się 
ze świętem Apostołów Filipa i Jakuba 
w kalendarzu powszechnym.

17 Święto Matki Boskiej pośredniczki 
wszelkich łask znajdowało się w kalen-
darzu oblackim na mocy reskryptu z 4 
stycznia 1922 r. Inny reskrypt z 8 listo-
pada 1955 r. przeniósł to święto na 14 
maja, dlatego że zbiegało się ze świętem 
Królestwa Maryi podanym w kalenda-
rzu powszechnym.

18 Święto błogosławionego Jana-Ma-
rii Vianneya zostało umieszczone w ka-
lendarzu oblackim na mocy reskryptu 
z 14 listopada 1906 r., w pierwszym 
wolnym dniu po 4 sierpnia.
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19 Reskrypt z 12 lutego 1880 r. 
umieszcza święto błogosławionej Mał-
gorzaty-Marii w kalendarzu oblackim 
w 17 października i ta data utrzymała się 
aż do r. 1914.

20 W kalendarzu oblackim z 1868 r. 
święto Wstawiennictwa Maryi jest prze-
niesione na ostatnią niedzielę po Zesła-
niu Ducha Świętego.

21 Święto świętego Leonarda z Porto 
Maurizio pod tą datą zostało umieszczo-
ne w kalendarzu oblackim reskryptem 
z 20 listopada 1927 r.

22 Święto domu w Loretto zostało 
przywrócone w kalendarzu oblackim re-
skryptem z 14 lutego 1917 r.

23 Z powodu błędu sekretarza święto 
to zostało pominięte w kalendarzu obla-
ckim z 1968 r.; przywrócone zostało re-
skryptem z 19 czerwca 1868 r.

24 Reskryptem z 13 lutego 1894 r. 
święto Ucieczki do Egiptu zostało prze-
niesione na 13 lutego.

25 Reskrypt z 12 grudnia 1880 r. pod-
nosił to święto w kalendarzu oblackim 
z rangi podwójnego 2. klasy do podwój-
nego 1. klasy.

26 Konstytucja o liturgii świętej Sac-
rosanctum Concilium, nr 108.

27 Kalendarz ten został zatwierdzo-
ny przez Kongregację do spraw Kultu 
Bożego i Dyscypliny Sakramentów re-
skryptem z 26 października 1975 roku; 
zatwierdzenie to zostało potwierdzo-
ne dekretem tej samej Kongregacji 30 
grudnia 1975 r.

28 Constitutions et Règles de 1818, 
première partie, chapitre premier, § 3, 
Nota bene. W: Missions  78 (1951), 
s. 15.



Sobór Watykański II na nowo i z 
mocą ukazał prawdę o powszechnym 
powołaniu do świętości (KK 5). Tak jak 
wszyscy chrześcijanie, oblaci są wezwa-
ni do świętości. Eugeniusz de Mazenod 
pierwszy żywił w sobie pragnienie coraz 
większej świętości. Pragnął jej dla sie-
bie oraz dla tych wszystkich, z którymi 
złączył się przez swą posługę: chciał ich 
doprowadzić do tego, aby przede wszyst-
kim postępowali jak istoty rozumne, po-
tem – jak chrześcijanie, a wreszcie do-
pomóc im stać się świętymi. Tej świę-
tości pragnął dla oblatów, których za-
klinał tymi słowami: „W imię Boże, 
bądźmy święci”1. Postrzegał wspólnotę 
jako miejsce uświęcenia; życie zakon-
ne przyjmował jako skuteczny sposób, 
by do niej dojść, i wybrał misje jako po-
słannictwo, w którym uświęca się same-
go siebie i ludzi. Dostrzegał wewnętrz-
ny związek między świętością a misją 
i stale o nim przypominał. Żył tak, aby 
osiągnąć świętość. Nigdy nie był czło-
wiekiem kompromisu lub półśrodków. 
Dlatego swoim synom proponował ra-
dykalne zaangażowanie: „Nie chcę kno-
tów kopcących w Stowarzyszeniu; trze-
ba płonąć, grzać, świecić albo odejść”2.

W tym artykule nie będziemy poru-
szać tematu świętości w ogólności, sta-
nowiącej cel każdego chrześcijanina. 
Skupimy się raczej na charakterystycz-
nych cechach drogi do świętości, po któ-
rej winni iść oblaci.

 I. EUGENIUSZ DE MAZENOD

 1. DYNAMIZM ŚWIĘTOŚCI 

Pierwszą rzeczą, jaką dostrzega się 
przy czytaniu pism Eugeniusza de Ma-
zenoda, jest terminologia, jakiej używa, 
mówiąc o świętości. Zamiast abstrakcyj-
nego terminu świętość Założyciel woli 
bardziej konkretne określenie święty lub 
bardziej dynamiczne uświęcenie, dążenie 
do świętości lub doskonałości. Dla niego 
bowiem świętość to dynamiczny rozwój, 
nieustanny postęp, który trwa przez całe 
życie. Oblaci, czytamy w Przedmowie, 
„muszą rzetelnie pracować, aby stać się 
świętymi […] żyć w […] wytrwałej woli 
osiągnięcia doskonałości”. „Nie ma gra-
nicy dla naszej świętości osobistej” – 
wołał ojciec Léo Deschâtelets, czytając 
ten tekst3.

Ten dynamizm winien być podsyca-
ny naszym zdecydowanym dążeniem do 
osiągnięcia świętości. „W sprawie do-
skonałości nigdy nie można powiedzieć: 
wystarczy”4.

Przypominanie o pragnieniu i woli 
osiągnięcia świętości jest zdecydowane 
i ustawiczne. Według Reguły pierwszym 
kryterium rozeznania powołania obla-
ckiego jest „pałać pragnieniem własnej 
doskonałości” (K i R 1928, art. 697). 
„Jest to postanowienie powzięte dlate-
go, aby się uwolnić od tych wszystkich, 
którzy nie chcą dążyć do doskonałości”5. 

ŚWIĘTOŚĆ

SPIS TREŚCI: I. Eugeniusz de Mazenod: 1. Dynamizm świętości; 2. Świętość męża 
apostolskiego; 3. Chrystologiczny wymiar świętości; 4. Wspólnotowy wymiar 
świętości; 5. Praktykowanie cnót; 6. Reguła – „podręcznik” świętości. II. Tradycja 
oblacka: 1. Nauczanie superiorów i kapituł generalnych; 2. Literatura oblacka; 
3. Świętość kanonizowana. III. Konstytucje i Reguły: 1. Upodobnienie się do 
Chrystusa poprzez oblację; 2. Posłannictwo; 3. „Wspólna świętość”; 4. Droga świę-
tości; 5. Współczesne wyzwanie.
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Pragnienie, które nie powinno być przy-
wilejem nowicjuszów, ale bez przerwy 
wzrastać, jak to przypomina Przedmo-
wa: „[…] żyć w [...] wytrwałej woli 
osiągnięcia doskonałości”.

Chociaż bowiem świętość jest darem 
Boga, który udziela swego życia, to jest 
ona także odpowiedzią, która zakłada 
zaangażowanie, pracę, stawanie się. Jest 
się świętym z racji daru chrztu, ale jed-
nocześnie winno się dążyć do tego, aby 
ziarno życia zasiane w nas przez chrzest 
dojrzewało.

 2. ŚWIĘTOŚĆ MĘŻA APOSTOLSKIEGO

Charakterystyczną cechą święto-
ści, jakiej Założyciel wymaga od oblata, 
jest jej wewnętrzny związek z ideą męża 
apostolskiego. Świętość i mąż apostol-
ski są dwoma terminami, używanymi w 
zasadzie jako synonimy. Jasno jawi się 
zatem rodzaj świętości, do jakiej Za-
łożyciel czuł się wezwany przez Boga 
i którą zaproponował oblatom. Jego li-
sty od początku Zgromadzenia wyraź-
nie pokazują, jak widzi on misjonarza 
Prowansji: winien on być „człowiekiem 
nadzwyczajnym”6, „mężem naprawdę 
apostolskim”7, zdolnym do realizowa-
nia syntezy życia przepojonego świętoś-
cią i głoszenia Ewangelii. Przez „czło-
wieka nadzwyczajnego” Założyciel nie 
rozumie osoby posiadającej nieprzecięt-
ne dary, renomowanego głosiciela, być 
może zdolnego do zdobywania dusz. 
„Gdyby chodziło o jako takie głoszenie 
Słowa Bożego z dużą ludzką domiesz-
ką – pisze Założyciel do księdza Tem-
piera wówczas, gdy założenie Zgroma-
dzenia było jeszcze w fazie projektu – o 
przemierzanie wiosek z zamiarem – jeśli 
Ksiądz tak chce – zdobywania dusz dla 
Boga, nie troszcząc się zbytnio o to, aby 
być mężami uduchowionymi i prawdzi-
wie apostolskimi, to uważam, że nie by-
łoby trudno Księdza zastąpić; ale czy 
Ksiądz może przypuszczać, że chciał-

bym takiego towaru?”8 Dla jego zamia-
ru misjonarskiego bardziej niż dobrych 
głosicieli potrzeba ludzi prowadzących 
życie wewnętrzne, mężów prawdziwie 
apostolskich i w końcu świętych: „Trze-
ba po prostu, byśmy sami byli świętymi. 
To słowo zawiera wszystko, co mogliby-
śmy powiedzieć”9. Nie liczy się liczba, 
ale jakość, wyjaśnia księdzu Charleso-
wi de Forbin-Jansonowi. W odróżnieniu 
od swego przyjaciela, który ma rozległy 
plan misjonarski i przyciąga wielu ka-
płanów do ewangelizowania całej Fran-
cji, Eugeniusz de Mazenod szuka ludzi 
zdolnych do życia autentycznie chrześ-
cijańskiego i wspólnotowego. „Na two-
im miejscu – pisze do niego – zwracał-
bym mniej uwagi na rozgłos, a bardziej 
nalegałbym na solidność. Na co przy-
dadzą się wspaniałe mowy, jeśli jest się 
pysznym? Pokora, duch wyrzeczenia, 
posłuszeństwo itd. oraz najgłębsza mi-
łość braterska są tak samo konieczne do 
dobrego porządku jak i dla pomyślności 
stowarzyszenia; ale nie wszyscy z wa-
szych dobrze to zrozumieli […]. Tutaj 
nie słyszymy o takich sprawach. Było 
nas sześciu […]. Dlatego nasza wspól-
nota jest bardzo gorliwa; nie ma lep-
szych księży w diecezji”10.

Wyrażenia: „być świętymi” i „być 
mężami apostolskimi” są w pewien spo-
sób równoznaczne. Do ojca Tempiera 
Założyciel pisze, aby polecał misjona-
rzom, „żeby żyli jak święci, jak prawdzi-
wi apostołowie”11. A do ojca Antoine’a 
Mouchette’a w sprawie scholastyków: 
„Powinni wiedzieć, że ich posługa jest 
kontynuacją posługi apostolskiej […]. 
Spieszmy się zatem, aby stać się święty-
mi, jeśli jeszcze nimi nie jesteśmy w ta-
kim stopniu, jaki jest potrzebny […]”12. 
Przy końcu życia, jak gdyby reasumując 
własny ideał, pisze do misjonarzy z Ka-
nady: „Mam tak wielkie pojęcie o wa-
szym powołaniu, że nie wyobrażam so-
bie najmniejszej niedoskonałości i mar-
twię się nią jak bardzo szkodliwą nie-
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wiernością. Dlatego codziennie mod-
lę się, aby Jego łaska utrzymywała Was 
wszystkich na szczytach świętości. Ina-
czej nie rozumiałbym wzniosłego po-
święcenia naszych misjonarzy”13.

Aby zrozumieć ten związek miedzy 
misją a świętością, trzeba cofnąć się do 
początków. Założenie Instytutu zostało 
zainspirowane podwójnym i nierozdziel-
nym celem: misją i pragnieniem ewan-
gelicznej świętości. Młodego księdza de 
Mazenoda przez lata trapił wewnętrzny 
kryzys, a mianowicie, czy poświęcić się 
życiu apostolskiemu, czy wycofać się 
do klasztoru. Kryzys ten został rozwią-
zany dopiero przez upewnienie się, że 
poprzez założenie Misjonarzy Prowan-
sji można ewangelizować ubogich na 
wsiach, a jednocześnie osiągnąć świę-
tość, do której Eugeniusz czuł się we-
zwany. Święty Instytut, pisze w książ-
ce Formules d’admission au noviciat 
(Formuły przyjęcia do nowicjatu), „wi-
nien nam pomóc w zdobyciu cnót właś-
ciwych stanowi doskonałości, któremu 
chętnie się poświęciliśmy. W ten sposób 
położyliśmy fundamenty pod Stowarzy-
szenie Misjonarzy Prowansji w Aix 2 
października 1815 roku”14.

W Prośbie skierowanej do wikariu-
szy generalnych w Aix napisał: „Celem 
tego Stowarzyszenia jest nie tylko pra-
ca nad zbawieniem bliźniego poprzez 
posługę przepowiadania. Ma ono rów-
nież szczególnie na względzie dostar-
czenie swoim członkom środków do 
praktykowania cnót zakonnych [...]”15. 
Dlatego w rodzącej się wspólnocie mi-
sjonarze „będą pracowali nad dziełem 
własnego uświęcenia zgodnie ze swym 
powołaniem”16.

Przedmowa potwierdza, że celem In-
stytutu, według natchnienia Pana, jest 
„skuteczniej pracować nad zbawieniem 
dusz i własnym uświęceniem”. Pierwsi 
kapłani chcieli poddać się Regule „właś-
ciwej dla zapewnienia im korzyści, ja-
kie zamierzają osiągnąć dla własnego 

uświęcenia i zbawienia dusz”. Cel może 
być osiągnięty jedynie wtedy, gdy człon-
kowie Instytutu będą „święcie wypeł-
niać swoje wzniosłe powołanie”. Wpro-
wadzenie ślubów i stopniowa przemiana 
pierwszej grupy kapłanów we wspólnotę 
zakonną będzie do tego prowadzić.

 3. CHRYSTOLOGICZNY WYMIAR ŚWIĘ-
TOŚCI

Jeśli chodzi o konkretny opis pro-
gramu świętości, do której są powołani 
członkowie Stowarzyszenia, to Euge-
niusz de Mazenod proponuje szczególny 
styl życia, w którym jest podział na czas 
poświęcony na posługę i na czas spędza-
ny w domu tak, aby móc „równocześnie 
pracować na chwałę Boga i dla naszego 
uświęcenia”17. Życie w skupieniu, w ci-
szy, przy studium i na modlitwie, które 
członkowie Instytutu prowadzą w domu, 
wydaje się najwłaściwsze do tego, aby 
zapewnić im drogę do uświęcenia: 
„Druga część [roku spędzona w domu, 
będzie przeznaczona] na nasze osobiste 
uświęcenie”18.

Reguła później sprecyzuje tę pierw-
szą intuicję: „[…] jedną część życia po-
święcą na modlitwę, wewnętrzne sku-
pienie i kontemplację w zaciszu Bożego 
domu, w którym wspólnie zamieszkają. 
Drugą część całkowicie i z największą 
gorliwością poświęcą takim pracom ze-
wnętrznym jak: [...]”19.

W historii Zgromadzenia to rozróż-
nienie omal nie doprowadziło do po-
wstania dychotomii i do podzielenia ide-
ału męża apostolskiego na działalność 
misjonarską i skupienie w domu, przy-
pisując temu drugiemu czasowi wartość 
środka uświęcającego.

Aby dobrze zrozumieć to zapropo-
nowane przez Założyciela rozróżnienie, 
należy je umieścić w jego kontekście. 
Opiera się ono na naśladowaniu Chry-
stusa i Apostołów: misjonarze powinni 
„naśladować we wszystkim przykład na-
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szego Pana Jezusa Chrystusa, głównego 
Założyciela Stowarzyszenia, i Jego Apo-
stołów, naszych pierwszych ojców. Za 
przykładem tych wielkich wzorów jedną 
część życia […]”20. W świetle tego teks-
tu głównym zajęciem misjonarzy nie jest 
głoszenie ani cicha modlitwa w domu, 
ale naśladowanie Chrystusa. Zasada jed-
ności jest zatem zawarta w usiłowaniu 
przeżycia tajemnicy Chrystusa, idąc za 
przykładem Apostołów21. Świętość, jaką 
proponuje Eugeniusz de Mazenod, jest 
na wskroś chrystologiczna. Chodzi o to, 
aby stać się drugim Chrystusem, aby być 
współpracownikiem w Jego paschalnym 
misterium. Działalność misjonarska jest 
wewnętrznie działaniem Chrystusa, to 
znaczy przeżyciem Chrystusa w Jego 
największej tajemnicy, w tajemnicy Od-
kupienia.

W tej właśnie perspektywie można 
by odczytywać występujące ustawicz-
nie w pismach Eugeniusza de Mazeno-
da niezliczone odniesienia do Chrystusa, 
w szczególności do Chrystusa Zbawicie-
la. Od samego początku duchowego ży-
cia Chrystus jest wzorem i przewodni-
kiem w podążaniu po drodze świętości. 
Staje przed tajemnicą Chrystusa tak jak 
„malarz kopiujący model”. Co robi ma-
larz? „Stawia swój model w najlepszym 
świetle, uważnie go obserwuje, wpatru-
je się w niego, usiłuje odbić jego obraz 
w duchu, następnie kreśli na papierze 
lub płótnie kilka kresek, które porównuje 
z oryginałem; koryguje je, jeśli nie są cał-
kiem odpowiednie, a w przeciwnym wy-
padku kontynuuje malowanie”22. Euge-
niusz tak samo postępuje z Chrystusem: 
„godny miłości wzór – pisze – do które-
go muszę i chcę upodobnić się za pomocą 
Jego łaski”23.

Nie chodzi o zewnętrzne naśladowa-
nie, ale o autentyczne utożsamienie się 
z Chrystusem, tak aby stać się drugim 
Nim, jak jeszcze jako młody kapłan pisał 
w 1811 roku: „[…] święty Paweł powie-
dział, że Bóg postanowił, nakazał, aby 

ci, których chciał zbawić, których prze-
znaczył do swojej chwały […], byli po-
dobni do Jezusa Chrystusa, Jego Syna, 
[…], przeznaczył ich do swojej chwały. 
W taki czy w inny sposób, zawsze upo-
dobnienie się do Jezusa Chrystusa jest 
pewnym znakiem przeznaczenia, ponie-
waż jest zawsze niezawodnie jego skut-
kiem albo przyczyną. Czy jesteśmy po-
dobni do Jezusa Chrystusa? Czy naśla-
dujemy Jezusa Chrystusa ze wszystkich 
naszych sił? Czy żyjemy życiem Jezu-
sa Chrystusa? Jeśli tak, niezawodnie bę-
dziemy zbawieni”24.

Dla Eugeniusza upodobnienie do 
Chrystusa prowadzi przez krzyż. Nie 
ma drogi do świętości bez cierpienia. 
Przeciwności, doświadczenia, trudno-
ści… wszystko może stać się okazją do 
przeżywania Chrystusa Ukrzyżowane-
go. „Nie pozwólcie nigdy powalić się 
przeciwnościom i udrękom nierozłącz-
nie związanym z naszym życiem na zie-
mi, jakakolwiek byłaby sytuacja, w któ-
rej postawiłaby nas Opatrzność – pisał, 
wyrażając własne doświadczenie. – Mą-
drość polega na korzystaniu z wszyst-
kiego dla naszego uświęcenia”25.

Chociaż ów zamysł oblata wydaje się 
niespójny, zawiera w sobie głęboką jed-
ność. Misja i świętość ściśle się z sobą 
łączą. Zastanawiając się nad Regułą, Za-
łożyciel pisze na przykład: „Jakiej świę-
tości wymaga powołanie apostolskie, 
chcę powiedzieć to, które mnie skłania 
do bezustannej pracy nad uświęceniem 
dusz za pomocą środków stosowanych 
przez Apostołów?”26. 

 4. WSPÓLNOTOWY WYMIAR ŚWIĘTOŚCI

Innym charakterystycznym rysem 
rozumienia świętości przez Eugeniusza 
de Mazenoda jest wymiar wspólnoto-
wy. Jeśli nie wystarczy mieć jakichkol-
wiek głosicieli, to nie wystarczy również 
mieć samotnych mężów apostolskich. 
Aby być „mężami prawdziwie apostol-
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skimi”, koniecznie trzeba iść w ślady 
Apostołów. Trzeba żyć razem, tak jak 
oni żyli zebrani wokół Jezusa, i w taki 
sposób, jak nauczali pierwszych chrześ-
cijan w Jerozolimie. Potrzeba „wspól-
nego uświęcenia” – pisze Eugeniusz de 
Mazenod do księdza Tempiera, propo-
nując mu pierwsze spotkanie z wszyst-
kimi przyszłymi członkami wspólnoty: 
„Będziemy sobie wzajemnie pomaga-
li radami i tym wszystkim, czym dobry 
Bóg natchnie każdego z nas dla naszego 
wspólnego uświęcenia”27. 

Dom w Aix – pisał jeszcze do księ-
dza Tempiera – „w moim pojęciu 
i w moich nadziejach powinien od-
twarzać doskonałość pierwszych ucz-
niów Apostołów”, to znaczy pierwszej 
wspólnoty chrześcijańskiej w Jerozo-
limie, ponieważ – ciągnie dalej – „na 
tym dużo bardziej opieram wszystkie 
moje nadzieje niż na wymownych prze-
mowach: czy one kiedykolwiek ko-
goś nawróciły?”28 Jasno odwołuje się 
do świadectwa pierwszej wspólnoty 
chrześcijańskiej, z jej świętym życiem, 
owocem wzajemnej miłości. Świętość 
ta bowiem charakteryzuje się jednością 
serc i ducha oraz wspólnotą dóbr mate-
rialnych. Dlatego też wśród przyszłych 
członków Stowarzyszenia będzie cho-
dziło o zachowanie doskonałej jedności 
w uczuciach, tej samej dobrej woli i tej 
samej bezinteresowności. Wszystko, 
nawet praca nad uświęceniem, będzie 
musiało być wspólne. W ten sposób we 
wspólnocie będzie można razem kosz-
tować tej samej duchowej radości. Ży-
cie wspólne jawi się jako istotny rys 
męża apostolskiego, zarówno w sku-
tecznej działalności misjonarskiej, jak 
i w osobistym uświęceniu. Do świę-
tości dochodzi się w nim razem, staje 
się ona świętością wspólną: „O! Co do 
tego nie miejcie wątpliwości, w naszym 
Zgromadzeniu staniemy się świętymi, 
wolnymi, ale zjednoczonymi więzami 
najczulszej miłości […]”29.

Po powstaniu grupy Misjonarzy Pro-
wansji wymóg uświęcenia ze względu 
na misje staje się większy. „Misjonarz 
– pisze Założyciel do tego, który go pro-
sił o opisanie nowego powołania – jako 
właściwie powołany do dzieła apostol-
skiego winien dążyć do doskonałości. 
[...] Winien więc robić wszystko, by 
dojść do tej upragnionej świętości, któ-
ra ma wydać tak wielkie owoce”30. No-
wicjusz Jaques-Joseph Marcou, pisząc 
do seminarzysty Hippolyte’a Guilberta, 
by mu wyjaśnić swoje powołanie, poka-
zuje, że dobrze zrozumiał swoją lekcję: 
„Sam będę Ci mówił o naszym Instytu-
cie. Wystarczy, jak Ci powiem, że dąży-
my do doskonałości, […] mamy tylko 
jedno serce i jedną duszę”31.

Mąż apostolski jest kimś, kto wraz ze 
swoimi braćmi we wspólnocie na serio 
angażuje się na drodze do świętości, po-
nieważ, jak czytamy w Przedmowie, mi-
sja wymaga „słowem – mężów apostol-
skich, głęboko przeświadczonych o ko-
nieczności własnej przemiany, którzy ze 
wszystkich sił pracowaliby nad nawró-
ceniem innych”.

W Regule Eugeniusz de Mazenod do-
kładniej precyzuje ten ideał doskonało-
ści głoszony od początku. Droga świę-
tości, którą mąż apostolski chce kroczyć, 
jest wspólnotowa. Nie jest on święty nie-
zależnie od innych. Jesteśmy święci ra-
zem, zjednoczeni wzajemną miłością. 
Być bowiem świętymi – jak powiedzieli-
śmy przed chwilą – to odtwarzać w pełni 
Chrystusa, będąc przemienieni w Niego 
przez Ducha Świętego, który nas w Nie-
go wszczepia. To właśnie utożsamienie 
każdego z jedynym Chrystusem sprawia, 
że misjonarze stanowią jedno: „Wszyscy 
będą zjednoczeni więzami najczulszej 
miłości i przez doskonałe podporządko-
wanie przełożonym”32. Komentując ten 
fragment Reguły, Założyciel pisze: „A za-
wsze Jezus Chrystus jako wzór. Głęboko 
zjednoczeni z Jezusem Chrystusem, mie-
dzy sobą będą stanowili jedno jako Jego 
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dzieci bardzo ściśle zjednoczone więzami 
najgorętszej miłości, żyjące w najdosko-
nalszym posłuszeństwie, aby zdobyć po-
korę, która jest im niezbędna”33.

„Bądźmy zjednoczeni w miłości Je-
zusa Chrystusa – pisze jeszcze do ojca 
Hyppolyte’a Courtèsa – w naszej wspól-
nej doskonałości, zawsze kochajmy 
się tak jak dotąd, stanowiąc tylko jed-
no [...]”34. Wszczepieni w jedyne Ciało 
Chrystusa jesteśmy powołani do tego, 
aby stać się jednym Chrystusem.

Słowem, ideał oblata jako męża apo-
stolskiego od samego początku zawie-
ra w sobie wielkie bogactwo. Zawiera 
w sobie ściśle z sobą powiązane pojęcia 
świętości życia, świętości w życiu bra-
terskim i świętości w posłudze apostol-
skiej. Oto tekst, który syntetyzuje ten 
ideał: „Żyjcie dla Boga i dla Kościoła, 
dla uświęcenia tych biednych niewier-
nych, dla Zgromadzenia […]. Bądźcie 
bardzo zjednoczeni, cor unum et ani-
ma una. Bez przerwy odczytujcie swoje 
święte Reguły. Przez wierność w ich za-
chowywaniu osiągniecie świętość […]. 
Pamiętajcie, że Deus caritas est”35. Oj-
ciec Joseph Morabito w następujący 
sposób streszcza to, co proponuje Eu-
geniusz de Mazenod: „Oblacja, osobista 
świętość, apostolat: motywy, które do-
skonale z sobą harmonizują, nawzajem 
się uzupełniają i z których pierwsza, ob-
lacja, jest jakby centralnym ogniskiem, 
z którego pochodzą dwa pozostałe i któ-
re są jej konsekwencją i celem”36. Roz-
różnień można dokonywać jedynie na 
poziomie pojęć. W rzeczywistości plan 
oblacki jest bardzo prosty, niepodzielny. 

 5. PRAKTYKOWANIE CNÓT

W dążeniu do świętości Eugeniusz 
de Mazenod przywiązuje duże znacze-
nie do ascetycznego praktykowania 
cnót. Pierwszą wśród wszystkich jest 
miłość, więź doskonałości. W począt-
kowym planie założenia Zgromadzenia 

miała ona być jedynym węzłem łączą-
cym misjonarzy. Miłość „jest osią, wo-
kół której toczy się całe nasze życie”37. 
Ale służebnicami miłości są wszystkie 
cnoty. Założyciel często wymienia je 
w swoich pismach, chociaż nie syste-
matycznie. „Na miłość Boską – pisze 
do ojca Tempiera – nie przestawaj wdra-
żać i zalecać pokory, wyrzeczenia, zapo-
mnienia o sobie, pogardy dla ludzkiego 
uznania. Niech to na zawsze pozosta-
nie fundamentem naszego małego Sto-
warzyszenia, tym, co łącznie z prawdzi-
wie bezinteresowną gorliwością o chwa-
łę Bożą i zbawienie dusz oraz z najczul-
szą, bardzo szczerą i bardzo serdeczną 
miłością między nami, uczyni z nasze-
go domu raj na ziemi […]”38. „Pokora 
– pisze do Charlesa de Forbin-Jansona 
– duch wyrzeczenia, posłuszeństwo itd. 
oraz najgłębsza miłość braterska są tak 
samo konieczne do dobrego porządku 
jak i dla pomyślności stowarzyszenia”39. 
Wśród dyspozycji ascetycznych podkre-
śla „świętą obojętność, która jest królew-
ską drogą w wypełnianiu woli Bożej”40, 
„osią życia zakonnego”41. I jeszcze „za-
parcie się siebie, […] wyrzeczenie, […] 
życie wewnętrzne, regularność, szacu-
nek dla powołania”42; „zewnętrzna po-
wściągliwość i skromność, które bar-
dzo budują”43; „najgorętsze pragnienie 
doskonałości, […] poświęcenie się dla 
Kościoła, gorliwość o zbawienie dusz, 
[…] wielkie przywiązanie do rodziny, 
[…] szacunek dla przełożonych […]”44.

Ale zwłaszcza w Przedmowie Zało-
życiel proponuje program wymagającej 
ascezy. Misjonarze „muszą całkowicie 
wyrzec się siebie, a troszczyć się jedynie 
o chwałę Bożą i dobro Kościoła, o zbudo-
wanie i zbawienie dusz. Muszą nieustan-
nie odnawiać się w duchu swego powo-
łania, żyć w stanie ciągłego samozapar-
cia i wytrwałej woli osiągnięcia doskona-
łości. Muszą bez przerwy pracować nad 
tym, aby stać się pokornymi, łagodnymi 
i posłusznymi, miłującymi ubóstwo, po-
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kutującymi i umartwionymi, oderwanymi 
od świata i rodziny, pełnymi zapału, goto-
wymi poświęcić całe swe mienie, zdolno-
ści, odpoczynek, osobę i życie z miłości 
do Jezusa Chrystusa, w służbie Kościoło-
wi i dla uświęcenia bliźnich”.

 6. REGUŁA – „PODRĘCZNIK” ŚWIĘTOŚCI

Założyciel nie zadowalał się stwier-
dzeniem wymogu świętości, wskazy-
waniem zasadniczych dróg (apostolska, 
chrystologiczna, wspólnotowa), którymi 
należy kroczyć, czy konkretnych cnót, 
jakimi trzeba żyć. Przedstawił także kon-
kretne sposoby, aby ją osiągnąć. Uczynił 
to zwłaszcza, pisząc Regułę, której za-
chowywanie jest w jego oczach zwy-
czajną drogą do świętości. „Wszyscy 
członkowie Instytutu – czytamy w Re-
gule – […] powinni wiernie oprzeć całe 
swe życie na Regułach i Konstytucjach, 
aby w ten sposób zbliżyć się coraz bar-
dziej do doskonałości stanu, który obra-
li” (Konstytucje i Reguły z 1928 roku, 
art. 228). Wraz z zatwierdzeniem papie-
skim stało się jasne, że „to nie są już tyl-
ko proste rozporządzenia, zwyczajne po-
bożne zalecenie; to są Reguły zatwier-
dzone przez Kościół, po najbardziej dro-
biazgowym przebadaniu”45.

Założyciel jest „wewnętrznie prze-
konany, że uświęcenie członków nasze-
go Stowarzyszenia i sukces ich prac za-
leży od ich wierności w dokładnym za-
chowywaniu świętych Reguł naszego 
Instytutu [...]”46. Reguła – pisze do ojca 
Marca de L’Hermite’a – służy „do wa-
szego własnego uświęcenia i do zbawie-
nia dusz, które macie misję nawrócić”47. 
A w okólniku napisał: „Tam znajduje się 
sekret waszego uświęcenia; [Reguły] 
zawierają wszystko, co winno prowa-
dzić was do Boga. Ozdóbcie wasze du-
sze najpiękniejszymi cnotami, gromadź-
cie swoje zasługi, umocnijcie swoje 
wytrwanie; czytajcie, rozważajcie i za-
chowujcie swoje Reguły, a staniecie się 

prawdziwymi świętymi, będziecie budo-
wać Kościół […]”48.

Wreszcie – jak zauważa ojciec Yvon 
Beaudoin – Reguła napisana przez Zało-
życiela zawiera więcej artykułów o świę-
tości niż o celach, posługach i środkach 
zbawiania dusz. Założyciel był przeko-
nany, że „najskuteczniejszym środkiem 
ewangelizacji jest przykład świętego 
życia”49. 

 II. TRADYCJA OBLACKA

 1. NAUCZANIE SUPERIORÓW I KAPITUŁ 
GENERALNYCH

W tradycji po Założycielu pojawi się 
tendencja do schematycznego przedsta-
wiania w sposób dydaktyczny rozróż-
nienia między działalnością misjonar-
ską i życiem doskonałym. Rozróżnienie 
to ma podstawy w dwóch pierwszych 
częściach Reguły o celu Instytutu i ży-
ciu zakonnym. Zbiera się pewne war-
tości oblackie wokół tematu misji, inne 
natomiast wokół życia zakonnego. Sta-
wia się często sprawy świętości w kon-
tekście życia zakonnego.

Możemy na przykład przeczytać ta-
kie lapidarne zdania: „Naszym zadaniem 
jako zakonników jest dążyć do święto-
ści; jest to jasno wyrażone przez naszego 
Założyciela. Jesteśmy zakonnikami, aby 
stać się świętymi”50. Albo też słowa, któ-
re wyraźnie mają być w zamyśle bardzo 
autorytatywne: „W imię Boga, Jego Na-
miestnika na ziemi i naszego czcigod-
nego Założyciela stwierdzamy, że w na-
szym Zgromadzeniu najpierw jesteśmy 
zakonnikami, a dopiero potem misjona-
rzami, jesteśmy zakonnikami, aby być 
nadprzyrodzonymi misjonarzami, za-
konnikami, żeby aż do śmierci wytrwać 
w trudach apostolatu”51.

W tej polaryzacji zachodzi stały zwią-
zek między świętością i misją z jasnym 
podporządkowaniem: by być autentycz-
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nym misjonarzem, trzeba być świętym 
i jest się świętym o tyle, o ile żyje się 
w zgodzie ze swoim powołaniem zakon-
nym. Powiązanie jest jasne: życie zakon-
ne – świętość – misja.

Zwłaszcza bezpośredni następca Za-
łożyciela, ojciec Joseph Fabre, ustalił 
ten sposób patrzenia, który przetrwał do 
połowy XX wieku. „Do czego jesteśmy 
powołani moi najdrożsi bracia? – pisze 
w swoim drugim okólniku. – Do tego, aby 
stać się świętymi, po to, by móc skutecz-
nie pracować dla uświęcenia dusz najbar-
dziej opuszczonych. Oto nasze powołanie 
[…]. Musimy pracować aktywnie, wiel-
kodusznie nad własnym uświęceniem, 
to znaczy codziennie poważniej i w bar-
dziej pogłębiony sposób medytować nad 
obowiązkami naszego stanu, coraz lepiej 
poznawać cnoty, jakich Bóg wymaga od 
naszych dusz, aby przez coraz bardziej 
zakonne postępowanie doszły do wy-
pełniania naszych świętych powinności. 
[…] Pracować nad uświęceniem innych 
przez sprawowanie zewnętrznej posłu-
gi to przepiękna misja, ale to tylko część 
naszego świętego powołania; zakłada 
ona istnienie pierwszej jako swej zasady 
i źródła owocności. Czyż bowiem może-
my skutecznie i w sposób nadprzyrodzo-
ny odpowiedzieć na łaskę posługiwania 
duszom, jeśli jeszcze nie mamy jasnego 
pojęcia, głębokiego odczucia konieczno-
ści własnego uświęcenia?”52. Dla oblata 
każde ostygnięcie w dążeniu do świętości 
pomniejsza jego posługę: „Nasza niedba-
łość, pozbawiając nas zapału i świętości, 
pozbawiłaby te dusze owocu i nagrody za 
ten zapał i za tę świętość”53. 

W swojej refleksji ojciec Fabre przy-
tacza tu 288 i 289 artykuł Reguły, które 
dzielą życie oblata na dwa okresy – je-
den spędzany we wspólnocie i poświęco-
ny modlitwie i milczeniu, a drugi poświę-
cony przepowiadaniu i innym dziełom 
apostolskim. Zwłaszcza w pierwszym 
okresie, spędzonym w ciszy i w we-
wnętrznym skupieniu, pracuje się nad 

uświęceniem. W drugim, poświęconym 
ewangelizacji, korzysta się ze święto-
ści zdobytej w domu zakonnym. „Nie-
zmordowany apostoł w czasie poświę-
conym na prace apostolskie, oblat Maryi 
godny tego imienia, powraca szczęśliwy 
do swej celi, aby tam żyć jako dosko-
nały zakonnik i według sił przyczyniać 
się do utrzymania w swej wspólnocie 
życia doskonałego, które jest jej cechą 
charakterystyczną”54.

Wraz z dalszymi artykułami mówią-
cymi o stylu życia, jaki należy zacho-
wać w domu zakonnym, ojciec Fabre 
przytacza także inny tekst, zasadniczy 
dla dążenia oblata do świętości, a mia-
nowicie 246 artykuł Reguły: „Całe ży-
cie członków Stowarzyszenia winno być 
bezustannym skupieniem”. W tej czę-
ści Reguły noszącej tytuł: O milczeniu 
i wewnętrznym skupieniu, o modlitwie 
i innych ćwiczeniach zakonnych, o po-
kutach cielesnych i o zebraniach wspól-
notowych, znajdujemy wszystkie środ-
ki zalecane oblatowi, aby się uświęcić: 
cisza, wewnętrzne skupienie, ćwicze-
nia pobożne, praktykowanie umartwie-
nia, pokuty… Osąd Zgromadzenia, jaki 
ojciec Fabre wydaje na podstawie tych 
artykłów, świadczy o wadze, jaką przy-
wiązuje do tej części Reguły: „[Oblaci] 
dopóty byli gorliwi, dopóki miłowali 
samotność, celę oraz ciszę; rozprzęże-
nie zaczęło się w tym dniu, gdy uzna-
li, że samotność jest zbyt głęboka, cela 
zbyt monotonna, a cisza zbyt uciążliwa, 
[…] Ukochajmy ciszę, ukochajmy swo-
ją celę […]”55.

Tradycja oblacka podążała wiernie za 
nauczaniem ojca Fabre’a. Wyżej wskaza-
ne sposoby uświęcenia często powraca-
ją w okólnikach superiorów generalnych 
jako podstawowe rysy poszukiwania do-
skonałości. W sprawozdaniach przedsta-
wianych na początku każdej kapituły ge-
neralnej jedna część jest poświęcana sta-
nowi życia wewnętrznego w Zgromadze-
niu, a miarą, jakiej się przy tym używa, 
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jest zachowanie tych środków. Do nich 
też najchętniej odwołuje się, gdy chce się 
wezwać do głębszego życia wewnętrzne-
go. Nalega się również na pamięć o obec-
ności Bożej i na akty strzeliste, na kult 
Eucharystii, różaniec, rachunek sumie-
nia, spowiedź, kulpę, rekolekcje, czyta-
nie Pisma Świętego, czytanie duchowne, 
samotność, ciszę itd56.

Komentując Przedmowę, ojciec Fabre 
podkreśla poza tym charakterystyczne 
cnoty świętego życia oblata. Wspaniało-
myślność, wyrzeczenie, umartwienie, po-
kora, posłuszeństwo, ubóstwo, czystość, 
gorliwość… Wszystkie cnoty nieodzow-
ne dla misjonarza: „Zostaliśmy posłani, 
aby nawracać i uświęcać dusze: dajmy 
im przede wszystkim przykład cnót, które 
przychodzimy im głosić. […] Szczęśliwy 
ten misjonarz, który pozostawia po so-
bie woń swoich cnót, wzruszające wspo-
mnienie swej świętości!”57 Wśród cnót 
dominuje miłość względem swych bra-
ci i dusz. Jest to „cnota, która winna cha-
rakteryzować oblata Maryi Niepokalanej 
[…]: to nasza cnota specjalna”58.

Aby potwierdzić ten ścisły związek, 
jaki tradycja uznaje między świętością 
i misją, a zatem absolutną konieczność 
dążenia do świętości stosownie do na-
szego charakterystycznego powołania, 
wystarczy przytoczyć ważną kapitułę ge-
neralną z 1926 roku. Sto lat po zatwier-
dzeniu Reguły wyraźnie za swą głów-
ną troskę uważa ona świętość członków 
i wierność posłudze ewangelizacji. W jej 
aktach przypomina się, że Założyciel 
umieścił świętość na szczycie programu 
wyznaczonego w Przedmowie do Regu-
ły. Podkreśla się w nich, że „Założyciel 
niezawodnie chce gorliwości; wie on, 
że ona kształtuje misjonarzy, apostołów, 
a cnotą apostoła jest gorliwość. Ale wie 
także, że istnieją dwa rodzaje gorliwo-
ści. Najpierw ta, która z prawdziwą gor-
liwością ma tylko wspólną nazwę, która 
jest tylko potrzebą natury, potrzebą ru-
chu i działania. Taka gorliwość nie jest 

dobra. Prawdziwa, skuteczna gorliwość, 
która porusza dusze, która do nich tra-
fia, która je nawraca, to taka gorliwość,
która pochodzi ze świętości, to rezultat, 
to konsekwencja świętości. U podstaw 
naszego duchowego gmachu nasz Zało-
życiel stawia więc świętość […]. A jako 
zwieńczenie, jako konsekwencję, jako 
owoc świętości – gorliwość […].”59

Jednym z superiorów generalnych, 
którzy za ojcem Fabre’em najwięcej pi-
sali o duchowości oblackiej i wytycza-
li dokładne ścieżki dążenia do świętości, 
jest ojciec Léo Deschâtelets. Pośród wie-
lu jego pism okólnik z 15 sierpnia 1951 
roku pozostaje jednym z najbardziej 
usystematyzowanych tekstów na ten te-
mat w naszej literaturze. Nie zawiera on 
oryginalnego nauczania, ale zbiera we 
wspaniałej syntezie całą oblacką trady-
cję. Jego przedstawienie „oblackiego 
stylu życia duchowego” pochodzi bez-
pośrednio z lektury Reguły, w której oj-
ciec Deschâtelets znajduje wszystko, co 
może prowadzić do świętości60.

Streszcza on oblacką tożsamość 
w czterech słowach: kapłan, zakon-
nik, misjonarz, oblat, do których doda-
je cztery charakterystyczne rysy61. Za-
uważymy zwłaszcza, że do końca wyko-
rzystuje treść tych czterech rysów obla-
ta. Wykazuje, jak oblat jest wezwany do 
przeżywania „jeszcze bardziej” – mog-
libyśmy powiedzieć – każdego z tych 
aspektów. O kapłaństwie na przykład 
mówi, że „nie możemy zadowolić się 
zwyczajnym kapłaństwem”62. Charak-
terystyczną cechą kapłaństwa oblackie-
go jest „jego żarliwość, jego gorliwość 
o nawrócenie wszystkich dusz”, „oblat 
nie może być taki jak inni kapłani: musi 
być ich wzorem”63. Jesteśmy również 
wezwani do tego, aby „być lepszymi za-
konnikami niż wszyscy inni, gdyż zgod-
nie ze śmiałą myślą Założyciela jesteśmy 
pewnego rodzaju kwintesencją doskona-
łości wszystkich zakonów i instytutów, 
które on chce zastąpić”64. Co do naszej 
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egzystencji misjonarskiej: „Nie ma też 
żadnych granic dla naszej gorliwości”65. 
W końcu nasza oblacja polega na „pew-
nym wyższym stopniu zaangażowa-
nia w służbę Bogu i duszom, na szaleń-
czym oddaniu się na służbę Bogu, dla 
Jego chwały, dla Jego miłości i dla Jego 
nieskończonego miłosierdzia; […] bez-
graniczna oblacja samych siebie, która 
sprawia, że nie można określić nas ina-
czej, niż twierdząc: »to oblaci w pełnym 
tego słowa znaczeniu«. Niewątpliwie nie 
ma Instytutu, który by nie chciał także 
osiągnąć doskonałości w oddaniu. Cią-
głe dążenie do doskonałości we wszyst-
kich dziedzinach życia i wszystkimi 
tkankami serca i duszy stanowi jednak 
specjalne powołanie; takie właśnie jest 
nasze powołanie”66. Widzi on całą gamę 
elementów związanych z oblacją, które 
stanowią ascetyczny aspekt naszego du-
chowego życia: życie modlitwy, skupie-
nie i cisza, ogołocenie, umartwienie, do-
skonałe posłuszeństwo, ubóstwo, poko-
ra, prostota, czystość intencji, serdeczna 
miłość67.

Ojciec Deschâtelets podejmuje tak-
że mazenodowski temat upodobnienia 
się do Chrystusa, rozwijając go tak, aby 
uwydatnić – co rzadko zdarzało się w hi-
storii oblackiej – kontemplacyjny wymiar 
naszego powołania. „Naszym ideałem 
jest absolutne i entuzjastyczne zaangażo-
wanie, całkowita dyspozycyjność wobec 
Boga i dusz ze względu na Boga, którą 
czerpiemy w kontemplacji, w wewnętrz-
nym zjednoczeniu z Bogiem. […] Ob-
lat, który będzie żył według swej Reguły 
[…] dozna wszelkich łask i darów życia 
mistycznego. […] Idźmy, ojcowie i bra-
cia, usque ad apicem perfectionis, aż do 
szczytu miłości!”68

Głównym punktem, poruszonym w 
tym okólniku, jest aspekt maryjny. Podej-
muje on tu jeszcze tradycyjne zalecenie, 
które dochodzi do szczytu. Droga świę-
tości oblata wiedzie przez Maryję. Jako 
Niepokalana jest Ona wzorem wszelkiej 

cnoty, wzorem świętości; została odku-
piona w sposób najdoskonalszy”69, jest 
najdoskonalszym „wzorem tego, co Bóg 
zamierza uczynić z każdego z nas”70. Nie 
jest jednak wzorem, który obserwuje się 
z zewnątrz. Łaska naszego powołania 
prowadzi nas do przeżywania jej w nas: 
„Jesteśmy Oblatami Maryi Niepokalanej. 
To nie tylko etykietka. […] Chodzi o pe-
wien rodzaj utożsamienia się z Maryją 
Niepokalaną, chodzi o oddanie Bogu nas 
samych przez Nią i tak jak Ona, o takie 
oddanie, które sięga aż do głębi całego 
naszego życia chrześcijańskiego, zakon-
nego, misjonarskiego, kapłańskiego”71. 
Stawszy się takimi jak Ona, możemy żyć 
Jej dziewiczą świętością, Jej wyniszcze-
niem pokornej służebnicy, Jej życiem 
ubogim i ukrytym, Jej ofiarowaniem się
wraz ze Swym Synem, a zwłaszcza mi-
łością tak podobną do Jej miłości, jak to 
możliwe72.

Ojciec Deschâtelets nieustannie będzie 
powtarzał w całym swoim nauczaniu ten 
ideał świętości. „Jak możemy pretendo-
wać do tego, aby być dispensatores my-
steriorum Dei – pisał w 1959 roku – je-
śli z osobistego doświadczenia nie wiemy, 
kim jest Trójca Święta, Jej zamieszkanie 
w duszach, kim jest Chrystus, Najświętsza 
Dziewica?”73 I jeszcze pod koniec swego 
generalatu, po Soborze: „Musimy być bar-
dziej uduchowieni i wewnętrzni niż kie-
dykolwiek! […] By podjąć posługę, apo-
stołowanie mas, zwłaszcza najuboższych, 
wszelkich kategorii ludzi, najpierw trze-
ba przepełnić się Bogiem, trzeba najpierw 
żyć Bogiem […]”74.

 2. LITERATURA OBLACKA

Wraz z pojawieniem się czasopisma 
„Études oblates” studium na temat du-
chowości stało się intensywniejsze i sy-
stematyczne. Przeglądając artykuły, po-
cząwszy od 1940 aż do 1960 roku, moż-
na odnieść wrażenie, że coraz wyraźniej-
szy staje się element jednoczący ducho-
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wość, a mianowicie centralne miejsce 
Chrystusa. Program świętości w osta-
teczności jest taki, jaki zaproponował 
Założyciel. Nie troszcząc się tak jak su-
periorzy generalni o podawanie kon-
kretnych norm życia, wypominanie nad-
użyć, zachęcanie do zachowywania Re-
guły, autorzy artykułów sięgają wprost 
do sedna drogi świętości, po której kro-
czył Eugeniusz de Mazenod. Jeden 
z pierwszych współpracowników czaso-
pisma, Henri Gratton, tak określa istotny 
rys duchowości oblackiej: „Żyć Chry-
stusem Ukrzyżowanym, Odkupicielem, 
Zbawicielem w Jego oblacji dla chwa-
ły Ojca, dla zbawienia dusz najbardziej 
opuszczonych i dla pożytku Kościoła, 
to charakterystyczny ideał, który wyróż-
nia naszego Założyciela spośród wielu 
świętych, jego braci”75. A nieco później 
ojciec Germain Lesage pisze: „Naszym 
zdaniem naśladowanie Boskiego Zbawi-
ciela stanowi wątek życia pozornie skie-
rowanego do tylu różnych przedmiotów, 
ukazując w ten sposób podstawową ideę 
dzieł i ducha misjonarza ubogich”76.

Naśladowanie Chrystusa jest zawsze 
skierowane ku tajemnicy Chrystusa 
Zbawiciela; dlatego droga do świętości 
jako utożsamienie się z Jezusem nigdy 
nie jest odłączona od działalności apo-
stolskiej. Jesteśmy powołani do tego, 
aby uobecniać Chrystusa w Jego dzie-
le ewangelizacji. Naśladując Chrystu-
sa, oblat tak jak On czuje się zanurzony 
w ludzkość, gotów oddać życie tym, do 
których jest posłany. „[…] Oblat współ-
czesny jest przekonany, że swój autory-
tet czerpie ze szkoły Słowa Wcielone-
go, Słowa rozważanego ściśle w Jego 
funkcji Zbawiciela […]. Przyjaciel ubo-
gich, opuszczonych, apostoł rzesz, dużo 
wcześniej niż oblat i z tytułu nieskoń-
czenie wyższego, Zbawiciel zrealizował 
to we wszystkich wymiarach Swego je-
stestwa. Misjonarz ubogich ma jedynie 
zaangażować się w kroczenie Jego śla-
dami, aby z kolei zrealizować siebie”77.

W tym znaczeniu oblacja, charakte-
rystyczny element naszego powołania, 
przybiera aspekt czysto apostolski. Przez 
nią całkowicie oddajemy się Bogu, aby 
wraz z Chrystusem zostać ofiarowanymi
ludzkości, aby bez reszty poświęcić się 
dla zbawienia dusz: „Jesteśmy ludźmi 
działania. A zatem mamy się uświęcać 
w i przez działanie. Musimy mieć ducho-
wość, która prowadzi do działania. Otóż 
„dominującym rysem duchowości obla-
cji jest bycie na wskroś dynamicznym, 
aktywnym, praktycznym; to wspania-
ła trampolina dla działalności”78. Droga 
świętości wiedzie więc poprzez służbę 
Kościołowi, szczególnie na polu ewan-
gelizacji ubogich i najbardziej opusz-
czonych.

W ciągu tych lat mocno podkreślono 
inny element duchowości, maryjny cha-
rakter życia oblackiego. Literatura doty-
cząca tej dziedziny staje się bardzo bo-
gata, zwłaszcza w latach pięćdziesiątych. 
W ankiecie przeprowadzonej w 1950 
roku przez „Études oblates” na temat du-
chowości oblackiej „większość odpowie-
dzi zgodna jest co do tego, że centrum 
jedności naszego życia wyraża się w de-
wizie: „Do Chrystusa Zbawiciela przez 
Niepokalaną Współodkupicielkę” lub 
krócej: „Do Jezusa przez Maryję Niepo-
kalaną” albo po prostu: „Prowadzić du-
sze do Matki Miłosierdzia”, lub w końcu 
w formie nieco odmiennej: „Odtworzyć 
Chrystusa w Jego ofiarowaniu się Ojcu
i duszom poprzez Maryję Niepokalaną”79. 
Maryja jawi się jako wzór świętości, do 
którego naśladowania oblat został po-
wołany przez całkowite ofiarowanie się
Bogu i zbawczemu dziełu Syna. Z Nim 
i w Nim oblat może dojść do pełnego 
przeżywania własnego powołania80.

Wraz z Soborem Watykańskim II 
nowe tchnienie Ducha Świętego wcho-
dzi również do Zgromadzenia. Kon-
stytucje i Reguły z 1966 roku są tego 
najbardziej ewidentnym przykładem. 
W tym tekście nie tylko określa się 
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sprawę męża apostolskiego i apostol-
skiej wspólnoty, ale przede wszystkim – 
i to wydaje mi się czymś nowym w na-
szej duchowości – uznaje się, że „[…] 
apostolat nie jest przeszkodą, ale raczej 
pokarmem modlitwy i życia wewnętrz-
nego […]”81. To odpowiadało wielkie-
mu zapotrzebowaniu. Ojciec Maurice 
Dugal na przykład od 1950 roku pytał, 
czy droga oblata do świętości nie po-
winna prowadzić raczej przez apostolat 
niż przez milczenie, skupienie i celę. 
„Mąż apostolski – pisał – musi po-
znać, jak jego praca może być dla niego 
prawdziwym źródłem uświęcenia i sku-
pienia”. Odczytując 246 artykuł Reguły 
wykazywał, że akcent nie spoczywa na 
„stałym skupieniu duszy”, lecz na „ca-
łym życiu”. „Ustawiczne skupienie” na 
pewno obejmuje zarówno czas samot-
ności wewnątrz domu, jak i czas misji 
na zewnątrz. Droga świętości – zdaje 
się konkludować ojciec Dugal – wie-
dzie zarówno poprzez życie modlitwy, 
jak i przez apostolat. Chodzi bowiem 
o jedno życie przeżywane przez tę samą 
osobę82.

Począwszy od 1966 roku czasopis-
mo „Études oblates”, które od 1973 roku 
przekształci się w „Vie Oblate Life”, bę-
dzie kontynuować informowanie o reflek-
sji podejmowanej w Zgromadzeniu83.

 3. ŚWIĘTOŚĆ KANONIZOWANA

„Nasze bogactwo to święci kapła-
ni! ”84 Te słowa Eugeniusza de Mazeno-
da świadczą o tym, że w Zgromadzeniu 
oblatów świętość nie jest tylko ideałem 
czy tematem literatury duchowej. Dzię-
ki Bogu świętość jest rzeczywistością 
przeżywaną przez wielu jego członków. 
Dla Założyciela czymś normalnym było 
myśleć, że w naszym Stowarzyszeniu 
„wszyscy członkowie pracują nad tym, 
aby stać się świętymi przy wykonywaniu 
tej samej posługi i dokładnym zachowa-
niu tych samych Reguł”85. Święta śmierć 

oblatów była dla niego pewnikiem, że 
jego ideałem życia rzeczywiście moż-
na było żyć. „Ich święta śmierć – pisał 
w 1828 roku z okazji śmierci ojca Victo-
ra Arnoux, ustosunkowując się do czte-
rech pierwszych oblatów, którzy ode-
szli do »naszego macierzystego domu« 
– jest, moim zdaniem, wielkim usank-
cjonowaniem tych Reguł; otrzymały one 
przez to nową pieczęć Bożego zatwier-
dzenia. U końca ścieżki, po której kro-
czymy, znajduje się brama nieba”86. Kie-
dy indziej, patrząc na swych oblatów, 
pisze: „Będę się chlubił moimi braćmi, 
moimi dziećmi, ponieważ przy braku 
własnych i osobistych cnót jestem dum-
ny z ich dzieł i świętości”87.

Takie same uwagi można znaleźć 
u innych superiorów generalnych. „Cie-
szymy się, stwierdzając – czytamy na 
przykład w okólniku ojca Cassiena Au-
giera – że w naszych szeregach spoty-
ka się wzorowych zakonników. Kocha-
ją oni i praktykują Regułę z całkowitą 
i ustawiczną wiernością. Troszcząc się 
przede wszystkim o własne uświęce-
nie, za rozkosz uważają ubóstwo, po-
korę, umartwienie i posłuszeństwo. Ich 
życie wydaje woń życia naszego Pana, 
a przy ich przejściu pozdrawia się ich 
słowem, które wyraża wszystko: to jest 
święty!”88 Beatyfikacja ojca Józefa Gé-
rarda, liczni słudzy Boży i czcigodni 
oraz niezliczona rzesza oblatów zna-
nych i mniej znanych, którzy „u kre-
su ścieżki, po której kroczymy”, zna-
leźli „bramę do nieba”, utwierdza nas 
w tym przekonaniu. Przykład tych ob-
latów nadal budzi w całym Zgromadze-
niu pragnienie świętości i zapał, aby do 
niej dojść. „Szlachectwo zobowiązuje 
– pisał arcybiskup Augustin Dontenwill 
z okazji setnej rocznicy założenia Zgro-
madzenia – […] jako synowie i bracia 
świętych, musimy pracować, abyśmy 
sami byli świętymi”89.

Widzimy więc, jaką wagę przywią-
zywano do utrzymania i kultywowania 
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pamięci o historii Zgromadzenia. Stu-
dium nad licznymi biografiami oblatów
ogromnie pomogłoby nam zrozumieć, 
jak żyje się oblackim charyzmatem i jak 
staje się świętym90. 

W tej gamie świętych święty Euge-
niusz de Mazenod zajmuje całkiem szcze-
gólne miejsce. Jeżeli „życie duchowe za-
chowuje w nas swój żar”, to dlatego, że 
– jak pisał ojciec Deschâtelets – zostało 
ono „rozpalone w gorącym sercu bisku-
pa de Mazenoda”91. Duch Święty nie tyl-
ko przekazał przez niego charyzmat ob-
latom i Kościołowi, czyniąc z niego na-
rzędzie łaski, lecz także prowadził go do 
życia pełnią tego charyzmatu, czyniąc go 
wzorem świętości. Założywszy, że „Za-
łożyciel niczego nie pominął, niczego 
nie zaniedbał, aby nas uczynić święty-
mi i apostołami wszech czasów”, musi-
my powtórzyć za ojcem Deschâtelets’m, 
„zaufajmy mu, wierzmy mu, obierzmy 
go za przewodnika; starajmy się zbie-
rać jego najdrobniejsze wypowiedzi, 
jego najmniejsze pouczenia i dyrektywy 
streszczone w świętej Regule”92.

W liście zredagowanym z okazji ka-
nonizacji Założyciela ojciec Zago pi-
sał tak: „Każdy oblat czerpie z Założy-
ciela ducha, który go ożywia, znajduje 
w nim wzór życia. […] Dlatego zachę-
cam was do wspólnego utkwienia wzro-
ku w Założycielu, uważając go za świę-
tego, którego należy naśladować, za za-
łożyciela, za którym trzeba iść, za mi-
strza, którego należy słuchać, za ojca, 
którego trzeba kochać, za orędownika, 
którego należy wzywać. Idąc w jego 
ślady i prowadzeni przez niego, będzie-
my mogli odnowić się w charyzmacie, 
który Duch Święty przez niego przeka-
zał Kościołowi”93.

 III. KONSTYTUCJE I REGUŁY

Tradycja oblacka, tak samo jak Zało-
życiel, w zachowywaniu Reguły widzia-

ła uprzywilejowaną drogę do świętości. 
Wystarczy przeczytać 11, 14, 15, 20, 26 
i 42 okólnik superiorów generalnych. 
„Iluż zastępom oblatów – wołał arcybi-
skupa Dontenwill – te Reguły […] po-
służyły do uświęcenia się!”94 A kapitu-
ła generalna z 1926 roku z okazji setnej 
rocznicy ich zatwierdzenia wystosowa-
ła takie wezwanie: „Zachowujmy je, są 
święte i nas uświęcą”95.

Cała Reguła określa styl życia obla-
ckiego. Jednak – jak widzieliśmy – naj-
więcej o świętości mówi część zatytu-
łowana O innych podstawowych prze-
pisach. Nazwano ją „sercem naszej 
duchowości”96. Komentując Regułę, 
sam biskup de Mazenod znalazł w niej 
najjaśniejszy opis swego programu ży-
cia: „Tam jest wszystko” – wołał97. Rze-
czywiście, oblackie powołanie jest tam 
ukazane jako życie skupione na podą-
żaniu za Chrystusem, na naśladowaniu 
Go i na przemienianiu się w Niego: „Mi-
sjonarze powinni […] naśladować we 
wszystkim przykład naszego Pana Je-
zusa Chrystusa, […] będą usiłowali stać 
się drugim Jezusem Chrystusem”. Do-
piero wtedy będą mogli spełnić swe mi-
sjonarskie zadanie, które polega na roz-
siewaniu „wszędzie woni Jego [Chrystu-
sa] miłych cnót”. Są poza tym zachęca-
ni do tego, aby być „całkowicie złącze-
ni więzami najczulszej miłości i przez 
doskonałe podporządkowanie przełożo-
nym […]”98.

Opierając się o ten tekst Reguły 
z 1818 roku, chciałbym przedstawić trzy 
szczególne aspekty drogi świętości ob-
lata, które już widzieliśmy w pismach 
Założyciela: upodobnienie do Chrystu-
sa, misja i braterskie życie wspólnoto-
we. Będę do tego zmierzał na podstawie 
obecnej Reguły, która potrafiła w mądry
sposób uaktualnić myśl Założyciela.

W Konstytucjach i Regułach z 1982 
roku słowo świętość wzmiankowane jest 
już tylko mimochodem: oblaci są powo-
łani do tego, aby „być świadkami spra-
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wiedliwości i świętości Boga” (K 9). Ale 
ponad słowami wyraźnie proponują nam 
one świętość, zwłaszcza tam, gdzie po-
jawia się sprawa opuszczenia wszystkie-
go za wzorem Chrystusa (zob. K 2), re-
alizowania jedności naszego życia w Je-
zusie Chrystusie (zob. K 31), kształto-
wania w nas Chrystusa dzięki Ducho-
wi Świętemu (zob. K 45). W miarę jak 
wzrasta między nami komunia umysłów 
i serc – czytamy jeszcze – mamy wśród 
nas Jezusa, który udziela nam swej świę-
tości i tworzy z nas jedno, aby nas posy-
łać na przepowiadanie Swego Królestwa 
(zob. K 37).

 1. UPODOBNIENIE SIĘ DO CHRYSTUSA 
POPRZEZ OBLACJĘ

W centrum drogi do świętości znaj-
duje się oczywiście związek z Chrystu-
sem Zbawicielem. Centralne miejsce, 
jakie zajmuje Chrystus w życiu obla-
ckim, mocno potwierdzone przez Kon-
stytucje i Reguły z 1982 roku, nadaje 
świętości ontologiczną spoistość. Za-
nim stanie się pragnieniem, zadaniem 
lub ascezą, świętość jest uczestnictwem 
w świętości samego Chrystusa. Jest się 
świętym w miarę jak, odpowiadając na 
wezwanie Chrystusa Zbawiciela, idzie 
się za Nim, żyje się Jego życiem i jest 
się przez Niego wprowadzanym w ży-
cie trynitarne.

Oblaci – czytamy w Konstytucjach 
i Regułach – są przeznaczeni (K 2), we-
zwani do tego, aby iść za Chrystusem 
(K 1, 2, 19, 24) po to, aby w pełni stać 
się Jego uczniami (K 50). Idą za Nim 
i uczestniczą w Jego posłannictwie (K 
1), współpracują z Nim i w sposób rady-
kalny naśladują Jego przykład (K 1, 12). 
Z powołania powinni żyć w ściślejszej 
łączności z Nim (K 20), przyzwyczajać 
się do słuchania Go (K 56) po to, aby 
naprawdę Go poznać (K 33), pozwo-
lić Mu, aby ich urabiał tak, żeby w Nim 
znajdowali natchnienie do swego postę-

powania (K 33) i wzrastali w przyjaźni 
z Nim (K 56) aż do zażyłości (K 36, R 
65). W ten sposób „jedność swego życia 
oblaci osiągają jedynie w Jezusie Chry-
stusie i przez Niego” (K 31).

Droga świętości, do jakiej zmierza-
ją oblaci, jest drogą utożsamienia się 
z Chrystusem Zbawicielem. Oblat nie 
należy już do samego siebie, ale jedy-
nie do Chrystusa i do Jego dzieła. Każ-
dego dnia umiera dla siebie po to, aby 
pozwolić tak się opanować przez Chry-
stusa, żeby myśleć tak jak Chrystus. 
Na wszystko patrzy oczyma Chrystu-
sa. W ubogich widzi „ubogich Jezu-
sa Chrystusa”, by posłużyć się wyraże-
niem Eugeniusza de Mazenoda, wypo-
wiedzianym w kościele Świętej Mag-
daleny w 1813 roku; Kościół jawi mu 
się jako „umiłowana Oblubienica Syna 
Bożego”, „zrodzona z Krwi Boga, który 
umiera na krzyżu”; życie misjonarskie 
polega na tym, aby być „współpracow-
nikami Chrystusa Zbawiciela”. Stopnio-
we upodabnianie się Eugeniusza de Ma-
zenoda do Chrystusa, i to do Chrystusa 
Ukrzyżowanego, jest typowe dla obla-
ckiej drogi świętości. Droga ta prowadzi 
do przemienienia w nowego człowieka 
aż do przybrania apostolskiej osobowo-
ści Jezusa Chrystusa.

Oblacja jest aktem, który najgłębiej 
wyraża utożsamienie się z Chrystusem. 
Jest to bowiem całkowita odpowiedź 
miłości, która zrodzi się ze świadomo-
ści, że zostało się ukochanym w sposób 
absolutny.

Nasza nazwa wyraża to, co zawiera 
się w świętości: oblaci, to znaczy cał-
kowicie, bezwarunkowo i bezpowrotnie 
oddani temu Bogu, do którego już nale-
żymy i którego stworzeniami się uznaje-
my jako owoce Jego wiecznej miłości. 
Oblaci to ci, którzy stali się całopalną 
ofiarą, ofiarowaniem całego swego je-
stestwa temu Bogu, który cały nam się 
oddał w swoim Synu; a zatem jesteśmy 
oblatami dlatego, że pojęliśmy, kim jest 
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Bóg, i dostrzegliśmy, jak On okazał się 
obecny i całkowicie nasz i jak interwe-
niował w historię naszego zbawienia; 
zostaliśmy oblatami, by odpowiedzieć 
miłością na miłość, jaką Jezus Chrystus 
nas umiłował i samego siebie wydał za 
nas (zob. Ga 2, 20)99.

Przez oblację stanowimy z Chrystu-
sem jedno w darze dla Ojca. Wszcze-
pia się ona w kapłańską ofiarę Chrystusa
dla Ojca. „W czasie waszej profesji za-
konnej – pisał Paweł VI do zakonników 
– Kościół ofiarował was Bogu w ścis-
łej łączności z Ofiarą Eucharystyczną.
Dzień po dniu ta wasza ofiara z was sa-
mych powinna stawać się rzeczywistoś-
cią konkretnie i stale odnawianą” (Eva-
gelica Testificatio, 47). Jesteśmy w mi-
sterium głoszonym przez świętego Pa-
wła: „Razem z Chrystusem zostałem 
przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja 
żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 
19-20). Chodzi o to, aby umrzeć z Nim, 
żeby być w Nim, aby stracić swe życie 
po to, żeby je odzyskać (zob. Mk 8, 35) 
w Nim, w pełni i odnowione.

Ogólnie podkreśla się ascetyczny 
aspekt oblacji, uświadamiając sobie, że 
trzeba umrzeć dla siebie, aby pozwolić 
Chrystusowi żyć w nas. Trzeba jednak 
także podkreślić jej wymiar mistycz-
ny: całkowicie naśladować Chrystusa, 
poddając się bez zastrzeżeń prowadze-
niu przez Ducha Świętego. Anonimo-
wy oblat napisał te mądre słowa: „Du-
sza, zmarła już dla siebie i całkowicie 
zdecydowana umierać coraz bardziej, 
posłusznie pozwoli prowadzić się przez 
Ducha Świętego, przez Ducha Chry-
stusowego. Jej związek z Chrystusem 
Zbawicielem stanie się bierny. Duch 
Święty oświeci ją od wewnątrz, zapa-
li gorliwością, poprowadzi do wyboru 
najskuteczniejszych środków apostol-
skich, a czasem nawet spali jako ofia-
rę dla zbawienia dusz. Jej rozum zwy-
kle będzie się skupiał na kontemplacji 
zbawczej tajemnicy Jezusa Chrystusa, 

a jej wola będzie płonąć nie gasnącym 
ogniem apostolskim”100.

Zanurzeni w owocną śmierć Chry-
stusa możemy mieć nadzieję, że staniemy 
się Jego autentycznymi współpracowni-
kami w tajemnicy paschalnej. Jak ofia-
ra, którą Jezus składa z siebie Ojcu, jest 
drogą zbawienia, nowego życia i jednoś-
ci rodzaju ludzkiego, tak samo nasza ob-
lacja wszczepiona w Jego oblację i z niej 
czerpiąca wartość, będzie mogła także 
być tajemnicą naszej apostolskiej płod-
ności. Z tej właśnie teologalnej świętości 
posłannictwo „głoszenia Królestwa Bo-
żego i starania się o nie przed wszystkimi 
innymi sprawami (por. Mt 6, 33)” (K 11) 
czerpie sens. Ponieważ nasze posłanni-
ctwo jest przedłużeniem misji Chrystusa 
(„jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was po-
syłam”), ideał męża apostolskiego i apo-
stolskiej wspólnoty w rozumieniu Euge-
niusza de Mazenoda zakłada wewnętrz-
ne powołanie do świętości, to znaczy do 
przemieniającej komunii z Chrystusem 
w Jego Duchu. By kontynuować dzie-
ło Chrystusa, trzeba, żeby każdy oblat 
był drugim Chrystusem i żeby wspólno-
ta była zamieszkana przez Jego obecność 
i przez Jego Ducha. Propozycja ewange-
lizacji, typowa dla oblackiego charyzma-
tu, zawiera w sobie koniecznie propozy-
cję świętości życia. W ten sposób oblaci 
będą „świadkami sprawiedliwości i świę-
tości Boga” (K 9).

 2. POSŁANNICTWO

Inny wymiar drogi oblata do świę-
tości stanowi posłannictwo. Jak już wy-
kazaliśmy, w przeszłości refleksja nad
świętością stawiała na uprzywilejowa-
nym miejscu środowisko życia zakon-
nego, a posłannictwo postrzegała ra-
czej jako konsekwencję świętości oso-
bistej. Podkreślano wpływ świętości ży-
cia na posłannictwo. Mniej skupiano się 
na przekonaniu, że samo posłannictwo 
przyczynia się do świętości oblatów, 
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a nie tylko odwrotnie. W Konstytucjach 
i Regułach z 1982 roku, jeśli prawdą 
jest, że „ich apostolski zapał ma wspar-
cie w bezwarunkowym darze ich obla-
cji”, to niemniej prawdą jest też, że ob-
lacja z kolei jest „nieustannie odnawiana 
w odpowiedzi na wymogi posłannictwa” 
(K 2).

Dla oblata świętość rozwija się 
w ustawicznym dawaniu siebie, którego 
wymaga posłannictwo, w miłości i kon-
kretnej służbie osobom, do których jest 
posłany. Jako darowanie siebie Bogu, 
oblacja prowadzi do darowania siebie 
współczesnym ludziom. Taka była obla-
cja Syna Człowieczego, który przyszedł, 
aby oddać życie na okup za swoich braci. 
Oddając życie za przyjaciół, dał najwyż-
szy dowód swej miłości.

Za wzorem Chrystusa, który przy-
szedł, aby służyć, za wzorem Pawła, 
który nazywa siebie sługą Jezusa Chry-
stusa, i za wzorem Piotra, który uważa 
się za sługę i apostoła Chrystusa, Euge-
niusz de Mazenod mógł napisać: „Mi-
łość do bliźniego stanowi także istotną 
część naszego ducha. Praktykujemy ją 
najpierw wśród siebie, kochając się jak 
bracia […] Następnie okazujemy mi-
łość pozostałym ludziom, uważając się 
jedynie za sługi Ojca rodziny, których 
obowiązkiem jest ochraniać, pomagać 
i zbierać Jego dzieci, przez jak najgor-
liwszą pracę, wśród utrapień, wszelkie-
go rodzaju prześladowań, bez oczeki-
wania na inną nagrodę niż ta, którą Pan 
obiecał wiernym słuom, godnie wypeł-
niającym swoje posłąnnictwo”101. „Nie 
jest to – pisał na ten temat ojciec Fer-
nand Jetté – duchowość oblubienicy, 
lecz dobrego sługi, i to takiego dobre-
go sługi, który daje wszystko, nie doma-
gając się niczego, ani przyjemności, ani 
pociechy, ani mistycznej łaski, lecz tyl-
ko zadowolenia Jezusa Chrystusa, dla 
którego pracuje”102.

Oblacja nie jest tylko darem z siebie 
dla Boga, lecz także darem z siebie dla 

Kościoła i dla ludzkości, bezgranicznym 
darem dla ewangelizacji najuboższych. 
Chrystus podał nam miarę miłości: aż po 
oddanie swego życia. Jego misja wiodła 
więc przez krzyż. Musiał umrzeć, „aby 
rozproszone dzieci Boże zgromadzić 
w jedno” (J 11, 52). Aby przyciągnąć 
wszystkich ludzi do siebie, musiał być 
„wywyższony nad ziemię” (J 12, 32- 
-33). Jest to logika ziarna pszenicy, któ-
re dlatego, że obumiera, „przynosi plon 
obfity” (J 12, 24).

Do kroczenia tą samą drogą są po-
wołani wszyscy, którzy wraz z Nim i tak 
jak On chcą pracować dla zbudowania 
Królestwa Bożego i gromadzić ludzi 
w rodzinę Bożych dzieci. Także dla nas, 
oblatów, „krzyż Jezusa jest sercem na-
szego posłannictwa” (K 4). Jeśli chce-
my być autentycznymi współpracowni-
kami Chrystusa, to my także jesteśmy 
powołani do tego, by żyć Jego tajemni-
cą Miłości Ukrzyżowanej: „Krzyż obla-
cki, otrzymany w dniu wieczystej pro-
fesji, będzie nam stałym przypomnie-
niem miłości Zbawiciela, który pragnie 
przyciągnąć do siebie wszystkich ludzi 
i wysyła nas jako swoich współpracow-
ników” (K 63). By wejść w dynamikę 
Chrystusa, który przyciąga do siebie, 
trzeba się znaleźć we wnętrzu Jego ta-
jemnicy.

Nasza śmierć, nasza „oblacja”, tak 
jak oblacja Jezusa, dokonuje się głów-
nie w apostolacie. Nasze pokuty, posty, 
czuwania nie są tak charakterystyczne 
jak mnichów. Naszą drogę ascezy znaj-
dziemy przede wszystkim w ewangeli-
zacji, oddając się innym, za przykładem 
Chrystusa, którego śmierć była wyni-
kiem daru ze swego życia za tych, któ-
rych ukochał. Ewangelizować to znaczy 
oddać wszystkie swe talenty, czas i siły 
na służbę osobom, które Bóg nam po-
wierza, bez możliwości oszczędzania się 
kiedykolwiek. Nasza oblacja staje się re-
alna poprzez tę konkretną praktykę mi-
łości i daru z siebie w ewangelizacji.
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Nawet „noce zmysłów”, „noce du-
cha” oblata będą związane z apostolatem. 
Jego doświadczenia mogą mieć źród-
ło w poczuciu niepowodzenia, w pozor-
nym lub rzeczywistym braku sukcesu, 
w poczuciu nieskuteczności, w nieufno-
ści do siebie albo w zmęczeniu. Wobec 
nowych wyzwań ewangelizacyjnych 
może się czuć nieodpowiedni, niezdol-
ny, nie przygotowany. Może widzieć, 
jak walą się dzieła stworzone z tak wiel-
kim zapałem, odczuwać brak osób, któ-
re podążały za nim i nie dopełniających 
swego obowiązku. Nieprzewidziane po-
słuszeństwo może go wycofać z pola, 
na którym pracował z miłością i pożyt-
kiem. Może czuć się niedoceniony, być 
kuszonym do buntu dlatego, że dobro 
dusz, które mu były dotychczas powie-
rzone, zdaje się kontrastować z nową 
wolą Bożą… W pewnym wieku odczu-
wa się ubytek sił i czuje się niezdol-
ność do takiej pracy, jaką wykonywało 
się dotąd… Człowiek uświadamia so-
bie, że skarb posługi Chrystusowej nosi 
„w naczyniach glinianych, aby z Boga 
była owa przeogromna moc, a nie z nas” 
(2 Kor 4, 7). „Albowiem ilekroć niedo-
magam, tylekroć jestem mocny” (2 Kor 
12, 10); i jeszcze: „Po to właśnie się tru-
dzę, walcząc Jego mocą, która potężnie 
działa we mnie” (Kol 1, 29); „Wszystko 
mogę w Tym, który mnie umacnia” (Flp 
4, 13). Praca apostolska oczyszcza się 
z wszelkich ludzkich zachcianek i sta-
je się jedynie przezroczystością dzieła 
Bożego.

To wszystko może stać się kon-
kretnym sposobem współpracy z mi-
sją Chrystusa aż do dopełniania w swo-
im ciele „braków udręk Chrystusa dla 
dobra Jego Ciała, którym jest Kościół” 
(Kol 1, 24). Upodobnienie do Chrystusa, 
a w konsekwencji i uświęcenie znajdu-
je dopełnienie w naszym posłannictwie: 
iść do osób, do których zostaliśmy po-
słani, i kochać je aż do oddania życia, 
przyczyniając się w ten sposób do budo-

wania Ciała Chrystusowego, którym jest 
Kościół.

 3. „WSPÓLNA ŚWIĘTOŚĆ”

Podejmując myśl Założyciela, Kon-
stytucje i Reguły z 1982 roku ukazują 
w pełnym świetle inną charakterystycz-
ną cechę świętości oblata: jej wymiar 
wspólnotowy. Kluczowy tekst stanowi 
konstytucja 37. Komentując ten artykuł, 
ukazujący wspólnotę Apostołów z Je-
zusem jako wzór życia, ojciec Zago pi-
sze: „Wzór w tym wypadku nie jest je-
dynie czymś zewnętrznym, a jego reali-
zacja, chociaż analogiczna, jest jednak 
rzeczywista. Chrystus nas wzywa, gro-
madzi i jest obecny wśród nas. Idziemy 
za Nim i stajemy się Jego współpracow-
nikami we wspólnocie i poprzez wspól-
notę, gdyż On jest obecny we wspólno-
cie: »Bo gdzie są dwaj albo trzej zebra-
ni w imię moje, tam jestem pośród nich« 
(Mt 18, 20). Jeżeli świętość i posłanni-
ctwo prowadzą przez wspólnotę, to nie 
dlatego, że jest ona narzędziem ich rea-
lizacji, ale dlatego, że Chrystus jest obec-
ny we wspólnocie i poprzez nią. Oczywi-
ście obecność ta nie realizuje się poprzez 
formułę sakramentalną jak w Eucharystii. 
Realizuje się ona przez nasz sposób życia 
jako chrześcijan. Konstytucja 37 podaje 
nam rację teologiczną i pokazuje sposób 
postępowania, by tworzyć wspólnotę, by 
Chrystus był w niej obecny i by stworzyć 
wspólnotę misjonarską”103.

Wspólnota jawi się jako miejsce do-
świadczenia mistycznego. Jezus żyje 
wśród swoich i przenika ich wszystkich 
swą obecnością. W ten sposób świętość 
jest wyzwolona z fałszywych introspek-
cji, z fałszywych intymizmów czy indy-
widualizmów. Staje się ponownie wspól-
ną drogą Ludu Bożego.

Po rozważeniu wspólnoty jako miej-
sca uświęcenia (mistyczny wymiar ży-
cia braterskiego), Konstytucje i Regu-
ły ukazują ją jako miejsce wzajemnego 
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wsparcia prowadzącego do duchowego 
wzrostu (wymiar pedagogiczny). Jeśli 
dzielimy się „tym, czym jesteśmy i co 
posiadamy” – czytamy w konstytucji 
39 – to „to dzielenie się przyczyni się 
do intensywności naszego życia ducho-
wego, intelektualnego rozwoju i apo-
stolskiego działania”. Życie wspólno-
towe sprawia, że coraz bardziej czuje-
my się „nawzajem za siebie odpowie-
dzialni” (K 39), „w procesie wzajemnej 
ewangelizacji”, w którym „wszyscy na-
wzajem się pobudzają do coraz głęb-
szego oddania się sprawie” (K 48), do 
szczodrego dzielenia się „swoim umiło-
waniem Chrystusa” (K 71) i „doświad-
czeniem wiary” (K 87). Reguła pod-
kreśla również środki prowadzące do 
wzrostu w braterskiej komunii: wspól-
ny program (K 38), oddanie do wspól-
nego użytku dóbr, wzajemna pomoc, 
braterskie upomnienie (K 39), wspólna 
modlitwa (K 40) itd.

Oblacja nie jest jedynie darem z sie-
bie ofiarowanym Bogu i tym, do których
jesteśmy posłani; jest to również cał-
kowity dar z siebie ofiarowany naszym
braciom we wspólnocie.

Dokument Kongregacji do spraw Za-
konów i Instytutów Świeckich Wymiar 
kontemplacyjny życia zakonnego po-
maga nam zrozumieć, w formie synte-
tycznej, tę podwójną orientację Konsty-
tucji i Reguł. Stwierdza on najpierw, że 
„wspólnota zakonna sama w sobie jest 
rzeczywistością teologalną, przedmio-
tem kontemplacji: jako »rodzina zgro-
madzona w imię Pana« (Dz 15)”. Z tego 
zaś wyciąga następnie taki wniosek: je-
śli jest ona miejscem obecności Boga, 
to „ze swej natury jest miejscem, gdzie 
doświadczenie obecności Boga winno 
w sposób szczególny móc osiągnąć swą 
pełnię i udzielać się innym. Wzajemne 
przyjęcie braterskie, w miłości, pomaga 
»stwarzać warunki sprzyjające ducho-
wemu postępowi każdego z członków« 
(ET 39)104.”

Tak więc życie wspólnotowe jawi się 
jako autentyczna droga do świętości, po-
moc, by „stawać się coraz bardziej ludź-
mi modlitwy i skupienia, bezkompromi-
sowo żyjącymi Ewangelią i w ten spo-
sób wyzwalać nas do większej wierno-
ści swemu powołaniu” (K 87). Tak samo 
oblaci „starają się wspólnie doprowadzić 
do pełnego rozwoju łaskę chrztu świę-
tego” (K 12). Ponieważ sam Jezus jest 
obecny wśród nich, członkowie wspól-
noty, żyjąc wzajemną miłością, mogą 
dojść do świętości.

W dążeniu do świętości wspólnota 
jest wreszcie odzwierciedleniem życia 
trynitarnego. Być jednym sercem i jed-
ną duszą znaczy uczestniczyć w koino-
nii trynitarnej i być jej żywą ikoną. Na-
sza świętość jest ostatecznie trynitar-
na: „[…] jedna i niepodzielna Trójca 
[...] w Chrystusie i przez Chrystusa jest 
źródłem i początkiem wszelkiej święto-
ści […]” (K 47).

 4. DROGA ŚWIĘTOŚCI

Obecne Konstytucje i Reguły ukazu-
ją wreszcie dynamizm świętości. Czy-
tamy w nich, że bezwarunkowy dar ich 
oblacji winien być nieustannie odnawia-
ny (K 2); oblaci są wezwani, by wzra-
stać w „wierze, nadziei i miłości” (K 
11); „jako pielgrzymi przebywają drogę 
z Jezusem w wierze, nadziei i miłości” 
(K 31).

Formacja jest rozważana w tej dyna-
micznej perspektywie. Jej celem bowiem 
„jest rozwój męża apostolskiego” (K 46), 
tak aby „doprowadzić do dojrzałości 
w wierze tego, kto osobiście opowiedział 
się za Chrystusem” (R 52). „Jezus wzy-
wa, aby stali się w pełni Jego uczniami” 
(K 50). Konstytucja 47 wyraża się w po-
dobnie jasny sposób: „Formacja zmie-
rza do integralnego rozwoju osoby. Trwa 
przez całe życie i prowadzi każdego do 
tego, by zaakceptował siebie takim, jakim 
jest, oraz by stawał się tym, kim być po-
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winien z powołania. Zakłada ustawiczne 
nawracanie się ku Ewangelii oraz utrzy-
muje nas w stałej gotowości do uczenia 
się i przystosowywania naszych postaw 
do nowych wymogów”.

Ten stały dynamizm, którego wy-
maga życie duchowe, ma poważne kon-
sekwencje nawet w życiu apostolskim, 
które wymaga stałej odnowy. „Wier-
ność naszemu oblackiemu powołaniu 
winna być dla nas przewodnikiem […] 
przy ustaleniu priorytetów i wyborze 
posług. […]. Posłuży ona wreszcie za 
kryterium przy okresowej ocenie na-
szych apostolskich zobowiązań” (R 4). 
Żąda się „zawsze twórczej wierności” 
(K 46). „Oblaci, jako narzędzie Słowa, 
powinni być otwarci i elastyczni. Mu-
szą nauczyć się zaradzać nowym po-
trzebom i szukać odpowiedzi na nowe 
pytania” (K 68). Wewnętrzna odnowa 
prowadzi do wciąż nowej twórczości, 
a wyzwania apostolskie z kolei przyczy-
niają się do stałej odnowy wewnętrznej 
i do uświęcenia.

Budowanie człowieka wewnętrzne-
go w nas nigdy się nie kończy. Jego ce-
lem jest osiągnięcie „miary wielkości 
według Pełni Chrystusa”, postęp, któ-
ry trwa „aż do dnia Jezusa Chrystusa”. 
Tylko Duch Święty może prowadzić to 
dzieło aż do końca. On sam może spra-
wić, żeby nasza istota, czas, praca i mi-
łość mogły być wewnętrznie kształtowa-
ne przez Chrystusa i skierowane ku Nie-
mu. „Ten Duch Boży – pisał Eugeniusz 
de Mazenod – musi odtąd być absolut-
nym mistrzem mojej duszy, jedynym 
motorem moich myśli, pragnień, uczuć 
i całej mojej woli”105. Uświęcenie jest 
dziełem Ducha Świętego, który z natury 
jest zawsze Stworzycielem i nieustannie 
zaprasza, aby zdecydowanie iść do przo-
du po drodze życia. Wiedząc o tym, każ-
dy oblat na wszystkich etapach swego 
życia winien być „gotowy odpowiadać 
wspaniałomyślnie na natchnienia Ducha 
Świętego (K 49).

Na drodze do świętości oblaci wi-
dzieli wzór w Maryi Niepokalanej. 
„W swej odpowiedzi płynącej z wiary 
i w swojej pełnej otwartości na wezwa-
nie Ducha Świętego jest [Ona] wzorem 
i strażniczką naszego konsekrowanego 
życia” (K 13). Ona pierwsza całkowicie 
poświęciła się Bogu, tak że całkowicie 
była do usług Syna i Jego posłannictwa. 
„Otwarta na Ducha Świętego, jako po-
korna Służebnica, całkowicie poświęciła 
samą siebie osobie i dziełu Zbawiciela” 
(K 10). Jej dziewictwo cudownie wyraża 
sens oblacji, gdy, dochodząc do szczy-
tu całkowitego ogołocenia u stóp krzy-
ża, bierze udział w kenozie Syna. Obla-
cja Maryi w pełni odzwierciedla oblację 
Chrystusa. I jak Jezus przez swą oblację 
rodzi nową ludzkość, tak samo Maryja, 
złączona z Jego ofiarą, staje się Matką
Kościoła.

Będąc oblatami Maryi Niepokala-
nej, jesteśmy tak jak Ona, za Jej wzo-
rem, ofiarowani przez Nią, w Niej i zjed-
noczeni tą samą wolą z ofiarą Chrystu-
sa. Ona uczy nas jak przeżywać śmierć 
Jezusa, jak jednoczyć się z Nim w Jego 
paschalnym misterium, jak stać się Jego 
współpracownikami, jak poprzez miste-
rium krzyża stawać się ojcami i matka-
mi dusz aż po rodzenie Kościoła. „Czer-
piąc natchnienie z przykładu Maryi”, bę-
dziemy mogli całkowicie poświęcić się 
na służbę Kościołowi i Królestwu Boże-
mu” (K 46).

 5. WSPÓŁCZESNE WYZWANIE

Sprawa świętości pozostaje także 
dziś wyzwaniem dla Zgromadzenia. Aby 
zdać sobie z tego sprawę, wystarczy 
przeczytać, co na ten temat pisali ojco-
wie Jetté i Zago.

„Pierwszym znakiem prorockim ro-
dziny zakonnej, niezależnie od stopnia 
jej misyjności – mówił ojciec Jetté na 
kapitule generalnej w 1980 roku – za-
wsze będzie jakość jej życia i świętość 
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jej członków. Kościół potrzebuje nasze-
go działania, ale jeszcze bardziej potrze-
buje naszej świętości”106.

W liście skierowanym w 1991 roku 
do oblatów z Europy ojciec Zago mó-
wił: „Dziś bardziej niż kiedykolwiek Pan 
pyta nas o nasze życie, a nie tylko o na-
sze działanie. Potrzeby zbawienia dzisiej-
szej ludzkości przedstawiają nam nie tyl-
ko nowe wyzwania misjonarskie, ale do-
magają się świętości i nowego stylu życia 
osobistego i wspólnotowego. Pewien ob-
lat, krótko przed śmiercią na raka, pisał 
mi: »Dzisiaj prawdziwym wyzwaniem 
dla oblatów nie jest ewangelizacja, ale 
świętość«. W dzisiejszym zeświecczo-
nym świecie tym, co czyni nas autentycz-
nymi misjonarzami, świadkami Trans-
cendencji i duchowymi przewodnikami, 
jest jakość osobistego życia”107.
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 I. OKOLICZNOŚCI POWSTANIA 
I TEKST TESTAMENTU

W tradycji Zgromadzenia testamen-
tem duchowym Założyciela nazywa-
my słowa, które wypowiedział w przed-
dzień śmierci, w poniedziałek po Zesła-
niu Duch Świętego 20 maja 1861 roku.

Pierwszym źródłem, które o tym mó-
wi, jest okólnik ojca Josepha Fabre’a z 26 
maja następnego roku.

Po południu 20 maja ojciec Henry 
Tempier oznajmia Eugeniuszowi de Ma-
zenodowi, że „nie ma żadnej nadziei”. 
Biskup składa ofiarę ze swego życia oraz
prosi o swój oblacyjny krzyż i o róża-
niec. Odmawia się modlitwy za konają-
cych i różaniec. Ojcowie z seminarium 
przychodzą po Regina coeli. Chory od-
nawia śluby, a następnie błogosławi ob-
latów i siostry świętej Rodziny z Bor-
deaux. Superior seminarium, ojciec Fa-
bre, prosi wówczas: „Proszę nam wy-
jawić ostatnie pragnienie swego serca”. 
Założyciel odpowiada: „Zachowujcie 
między sobą miłość, miłość, miłość, a na 
zewnątrz gorliwość o zbawienie dusz”1.

Ojciec Fabre dodaje, że nieco póź-
niej, po przybyciu ojca Ambroise’a Vin-
censa i wspólnoty z Calvaire, chory „ze-
chciał powtórzyć... wszystko, co już po-
wiedział. Taki jest – ciągnie dalej – cen-
ny testament, który nam pozostawia 
umiłowany Ojciec, takie są jego ostatnie 
myśli, ostatnie uczucia, ostatnia wola”2.

Prawdziwy testament prawny nosi 
datę 1 sierpnia 1854 roku3. Zawiera dłu-
gą listę zapisów na rzecz seminarium 

i parafii w Marsylii. We wstępie biskup
de Mazenod wyraża swą miłość, zwłasz-
cza do duchowieństwa swej diecezji. 
W mowie pogrzebowej wygłoszonej na 
cześć Biskupa w dniu 4 lipca 1861 roku, 
biskup Jacques Jeancard pisze: „włas-
noręcznie wyraził uczucia w stosunku 
do swych kapłanów w testamencie, któ-
ry dzięki zawartym w nim rozporządze-
niom jest prawdziwie testamentem mi-
łości do swej diecezji, a który notariusz 
[Gavot] nazwał hymnem do miłości”4.

We wprowadzeniu do testamen-
tu biskup de Mazenod wspomina tylko 
o oblatach tymi słowami: liczę na duże 
uznanie ze strony kleru, zakonników 
i zakonnic, „w stosunku do tych z ro-
dziny zakonnej, dla której w szczegól-
niejszy sposób jestem ojcem, a od któ-
rych chwalenia tutaj powstrzymuje mnie 
słuszna wstrzemięźliwość”5.

Ostatnie pisemne zalecenia dla ob-
latów Założyciel sporządził przy oka-
zji promulgacji drugiego wydania Kon-
stytucji i Reguł w okólniku z 2 sierpnia 
1853 roku. Lata 1850-1856 były nace-
chowane wieloma zgonami i licznymi 
wystąpieniami ze Zgromadzenia. Do 
swych zbyt aktywnych i pochłoniętych 
dziełami synów ojciec mówi z wielką 
pokorą i nalega jedynie na dążenie do 
świętości oraz na praktykowanie miło-
ści braterskiej. Pisze: „Kończę ten dłu-
gi list, moi umiłowani synowie, poleca-
jąc się bardziej niż kiedykolwiek mod-
litwie każdego z was, aby otrzymać od 
Bożej dobroci przebaczenie wszystkich 
błędów, które mogłem popełnić w za-
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rządzaniu tą drogą rodziną, jaką mi po-
wierzył i której poświeciłem całą moją 
egzystencję, i aby u schyłku mych dni 
udzielił mi pociechy z widzenia, jak 
ona wzrasta w cnocie i świętości, tak 
jak dał mi ją widzieć, jak wzrastała li-
czebnie i rozrastała się na nowych te-
renach.

„Streszczam wszystkie swoje zale-
cenia i życzenia tymi słowami święte-
go Pawła Apostoła do Koryntian: Zresz-
tą, bracia, radujcie się, dążcie do do-
skonałości, pokrzepiajcie się na duchu, 
jedno myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg 
miłości i pokoju niech będzie z wami. 
Pozdrówcie się nawzajem świętym po-
całunkiem. Łaska Pana naszego Jezu-
sa Chrystusa, miłość Boga i dar jednoś-
ci w Duchu Świętym niech będą z wami 
wszystkimi. Amen”6.

W liście do Zgromadzenia z 29 stycz-
nia 1861 roku ojciec Tempier podaje 
pierwsze sformułowanie ustnego testa-
mentu dla oblatów. Dnia 28 stycznia 1861 
roku o godzinie 10 rano biskup Hippoly-
te Guibert postanowił uroczyście zanieść 
choremu święty Wiatyk. Duchowieństwo 
z miasta i oblaci z Marsylii w liczbie po-
nad 70 tworzyli orszak.

„Przed przyjęciem Komunii Świętej 
– pisze ojciec Tempier – nasz czcigod-
ny Ojciec chciał nam pokazać swe ser-
ce w całej jego dobroci; sam nie mogąc 
mówić, wyznaczył biskupa Guiberta, 
aby w jego imieniu powiedział nam dwie 
rzeczy: że zawsze nas kochał i będzie 
nas kochał ciągle oraz że chciał, aby-
śmy z kolei kochali się jak bracia; aby 
ta wzajemna miłość uczyniła nas szczęś-
liwymi, świętymi i mocnymi w dobrem. 
Bez wątpienia Bóg udzieli nam łaski sły-
szenia jeszcze długo wśród nas tego tak 
kochanego i tak świętego głosu, ale ni-
gdy nie zapominajmy tych słów, które 
nasz Ojciec wypowiedział w tym pod-
niosłym momencie; one streszczają jego 
życie; są skrótem świętych Reguł, które 
nam dał [...]”7.

 II. TE SŁOWA „STRESZCZAJĄ JEGO 
ŻYCIE” I SĄ „SKRÓTEM ŚWIĘ-
TYCH REGUŁ”

Nikt nie mógł lepiej niż ojciec Tem-
pier, serdeczny przyjaciel i wierny 
współpracownik biskupa de Mazenoda 
od 1816 aż do 1861 roku, z taką pew-
nością stwierdzić, że słowa Założyciela 
wypowiedziane 29 stycznia, a zwłasz-
cza te z 20 maja 1861 roku „streszczają 
jego życie” i są „skrótem świętych Re-
guł” lub jeszcze – możemy dodać – że są 
syntezą jego pouczeń udzielanych obla-
tom w ciągu całego życia.

W pismach biskupa de Mazenoda 
mało spotyka się tekstów, w których dwa 
określenia: miłość i gorliwość są ujęte 
w tym samym zdaniu.

Pierwsze jednak jest na wagę złota, 
gdyż chodzi o pierwszy artykuł Reguły 
z 1825-1826 roku: celem tego małego 
Stowarzyszenia jest „aby kapłani świec-
cy, zjednoczeni i żyjący razem jak bracia 
(Ps 132, 1), oddawali się głównie ewan-
gelizacji ubogich”8. Dwunastego sierp-
nia 1817 roku ojciec de Mazenod pisze 
podobnie do ojca Tempiera: „Na miłość 
Boską, nie przestawaj wdrażać i zale-
cać pokory, wyrzeczenia, zapomnienia 
o sobie, pogardy dla ludzkiego uznania. 
Niech to na zawsze pozostanie funda-
mentem naszego małego Stowarzysze-
nia, tym, co łącznie z prawdziwie bez-
interesowną gorliwością o chwałę Boga 
i zbawienie dusz oraz najczulszą, bardzo 
serdeczną miłością między nami, uczy-
ni z naszego domu raj na ziemi i utrwa-
li go bardziej niż wszystkie zarządzenia 
i wszelkie możliwe prawa”9.

Inny bardzo ważny tekst został napi-
sany w chwili smutku, gdy okazało się, 
że członkowie wspólnoty z Notre-Dame 
du Laus żyją w sposób znacznie odbie-
gający od ideału, o jakim marzył Zało-
życiel i jaki proponowała Reguła. Dnia 
29 czerwca 1830 roku Założyciel pisze 
do ojca Guiberta: „Miłość jest osią, wo-
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kół której toczy się cała nasze życie. Mi-
łość, jaką musimy darzyć Boga, kazała 
nam wyrzec się świata i oddała nas na 
Jego chwałę przez wszelkie ofiary, choć-
by nawet miała to być ofiara z życia. Po
to, aby być godnymi Boga, któremu się 
poświęciliśmy, złożyliśmy ślub wyrze-
czenia się siebie przez posłuszeństwo, 
bogactw przez ubóstwo i przyjemno-
ści przez czystość. [...] Miłość bliźniego 
stanowi również istotną część naszego 
ducha. Praktykujemy ją najpierw wśród 
siebie, kochając się jak bracia, traktu-
jąc nasze Stowarzyszenie nie inaczej niż 
jako rodzinę najbardziej zjednoczoną, 
jaka istnieje na ziemi, ciesząc się z cnót, 
talentów i innych przymiotów, jakie po-
siadają nasi współbracia, tak jak byśmy 
je posiadali my sami, znosząc z łagod-
nością drobne niedociągnięcia, jakich 
niektórzy jeszcze nie przezwyciężyli, 
pokrywając je płaszczem najszczerszej 
miłości itd. Następnie okazujemy mi-
łość pozoztałym ludziom, uważając się 
jedynie za sługi Ojca rodziny, których 
obowiązkiem jest ochraniać, pomagać 
i zbierać Jego dzieci przez jak najgor-
liwszą pracę, wśród utrapień, wszelkie-
go rodzaju prześladowań, bez oczekiwa-
nia na inną nagrodę niż ta, jaką Pan obie-
cał wiernym sługom, godnie wypełniają-
cym swje  posłannictwo”10.

Choć w jego pismach znajduje się 
mało tekstów, w których te dwa terminy 
występują obok siebie, to jednak Zało-
życiel często mówił o gorliwości, a jesz-
cze więcej o miłości braterskiej; przede 
wszystkim zaś żarliwie realizował w ży-
ciu te dwie cnoty.

 1. „MIĘDZY SOBĄ MIŁOŚĆ, MIŁOŚĆ, MI-
ŁOŚĆ”

Często zauważano, że ojciec de Ma-
zenod nie podkreślił wagi miłości bra-
terskiej w pierwszym wydaniu Regu-
ły. Znajduje się tam jednak piętnaście 
wyraźnych odniesień i około czter-

dziestu innych aluzji11. Najdobitniejszy 
tekst brzmi tak: „Wszyscy będą zjed-
noczeni więzami najczulszej miłości 
i przez doskonałe podporządkowanie 
przełożonym”12.

Ważność miłości braterskiej wśród 
oblatów biskup de Mazenod podkreśla 
zwłaszcza w napomnieniach. Setki razy 
w korespondencji mówi o miłości, bądź 
to aby zwrócić uwagę na jej koniecz-
ność, bądź też aby zasygnalizować jej 
braki albo żeby wyrazić radość ze spo-
sobu jej wiernego zachowania13.

Dwa wyrażenia bardzo często po-
wracają w jego pismach: powinniśmy 
zachowywać między sobą „tylko jed-
no serce i jednego ducha”14 lub też: mi-
łość braterska stanowi „cechę wyróż-
niającą” Zgromadzenie15. Ogranicz-
my się do przytoczenia najważniejsze-
go z tych tekstów, napisanego na Kwi-
rynale w Rzymie 2 grudnia 1854 roku: 
„Niech wszyscy bracia oblaci będą prze-
niknięci duchem rodzinnym, który po-
winien panować wśród nas. Widziałem 
wiele zgromadzeń zakonnych. Jestem 
w bardzo zażyłym kontakcie z żyjącymi 
jak najściślej według reguł. Otóż oprócz 
cnót poznałem u nich wielkiego ducha 
wspólnotowego. Nigdzie jednak w sto-
sunkach między nimi nie spotkałem tej 
więcej niż ojcowskiej miłości, jaką ma 
głowa do członków rodziny, ani tej ser-
decznej łączności członków z ich gło-
wą, które tworzą między nami prawdzi-
wie rodzinną więź ojca z synem i syna 
z ojcem. Zawsze dziękowałem Bogu za 
to jak za szczególny dar, jakiego raczył 
mi udzielić; bo dał mi moc serca, ja-
kim jest właściwa mi wylewność miło-
ści, która rozciąga się na każdego z nich 
bez szkody dla innych, tak jak to jest – 
że się ośmielę tak powiedzieć – z mi-
łością Boga do ludzi. Mówię, że jest to 
uczucie, o którym wiem, że pochodzi od 
Tego, który jest źródłem wszelkiej mi-
łości, który w sercach moich dzieci spo-
wodował tę wzajemność miłości, która 
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stanowi cechę wyróżniającą naszej umi-
łowanej rodziny. Niech to służy do wza-
jemnego pomagania sobie w większym 
rozkoszowaniu się urokiem naszego po-
wołania, niech wszystko odnosi się do 
Boga na Jego większą chwałę. To najgo-
rętsze pragnienie mego serca”16.

Ale, jak pisał ojciec Tempier, Zało-
życiel najpierw żył tym, czego nauczał. 
Pewnego dnia Założyciel napisał: „Żyję 
tylko sercem”17. Chciał, aby jego syno-
wie żyli i pracowali w braterskiej i mi-
łującej się wspólnocie18. On sam mógł 
żyć w pełni tylko tam, gdzie była miłość 
i wzajemne zrozumienie. J. Paguelle de 
Follenay porównuje biskupa Marsylii do 
Franciszka Salezego i pisze: „Mieli oni 
[...] w harmonii swych cnót moralnych 
tę samą dominującą nutę: serce, to zna-
czy dobroć, wrażliwość, ekspansywną 
czułość. Nie ma nic bardziej sprzeczne-
go z ich duchowym temperamentem niż 
chłodna sztywność i oschła poprawność. 
W nich wszystko pochodziło z miłości 
i wszystko do niej zmierzało”19.

Założyciel bardzo kochał swych 
synów oblatów i bardzo często to 
powtarzał20. Jego tak różne i mocne wy-
rażenia na pewno nie wynikały z posta-
wy fasadowej lub udawanej, ale pocho-
dziły ze szczerego serca, z rzeczywistej 
i głębokiej przyjaźni. Cieszył się napraw-
dę z tymi, którzy byli szczęśliwi, i dzielił 
smutek tych, którzy cierpieli. Wystarczy 
tu przytoczyć jeszcze tylko dwa teksty. 
Przed wyjazdem do Rzymu 17 stycznia 
1851 roku pisze do ojca Charlesa Ba-
reta: „Wiesz, mój najdroższy Synu, że 
moją wielką niedoskonałością jest na-
miętna miłość do dzieci, którymi dobry 
Bóg mnie obdarzył. Nie ma miłości mat-
czynej, która by się w niej nie mieściła. 
Doskonałością byłaby niewrażliwość na 
większą lub mniejszą wzajemność moich 
dzieci na tę macierzyńską miłość. Przez 
to grzeszę. Mimo że usiłuję, nie mogę do 
tego dojść i kochając nawet tych, którzy 
niewiele sobie robią z mej miłości, co 

jest skutkiem łaski stanu w mojej sytu-
acji, wyznaję pokornie, że doznaję nie-
wymownej pociechy i pewnego rodzaju 
spotęgowania czułości do tych, którzy 
rozumieją me serce i w zamian oddają 
mi coś za to, czym jestem dla nich”21.

Dziesiątego stycznia 1852 roku pisze 
również do ojca Toussainta Dassy’ego: 
„Nie wiem, jak mego serca wystarczy 
na miłość, którą żywi do Was wszyst-
kich. [...] Ach! Nie ma na ziemi stwo-
rzenia, któremu Bóg udzieliłby łaski ko-
chania tak czule, tak mocno, tak usta-
wicznie takiej wielkiej liczby osób. Nie 
chodzi tutaj po prostu o miłość, nie, tu 
wchodzi w grę uczucie macierzyńskie 
do każdego z Was, bez uszczerbku dla 
innych. Nikt z was nie może być bar-
dziej ukochany, niż ja go kocham. Ko-
cham każdego w pełni, tak jakby tyl-
ko on był kochany i tego wspaniałego 
uczucia doznaję względem każdego. To 
cudowne!”22

W duchowym testamencie Założy-
ciel trzykrotnie powtórzył słowo miłość, 
a o gorliwości wspomniał tylko raz; zda-
je się, że to bardzo odpowiada wzajem-
nej proporcji jego pouczeń. Mówił on 
częściej o miłości niż o gorliwości, po-
nieważ w tym ostatnim punkcie oblaci 
musieli być raczej powstrzymywani.

 2. „NA ZEWNĄTRZ GORLIWOŚĆ O ZBA-
WIENIE DUSZ”

To, że Zgromadzenie zostało założo-
ne, aby ewangelizować ubogich z miło-
ści do bliźniego, z miłości żarliwej i po-
chłaniającej, przejawia się na wszystkich 
stronach Reguł z 1818 i 1825-1826 roku. 
Wystarczy przypomnieć pierwszy arty-
kuł i Nota bene z pierwszego rozdziału 
Reguły z 1818 roku, w którym czytamy: 
„Są oni powołani, aby być współpracow-
nikami Zbawiciela i współodkupicielami 
rodzaju ludzkiego. Chociaż z uwagi na 
obecnie zbyt szczupłą ich liczbę oraz na 
bardziej naglące potrzeby otaczającego 
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ich ludu muszą na razie ograniczyć swą 
gorliwość do ubogich z naszych wiosek 
i miast, to jednak ich ambicje powinny 
ogarniać świętymi pragnieniami rozleg-
ły obszar całej ziemi [...]23. Jest to więc 
sprawa pilna [trzeba na wszystko się wa-
żyć], aby to mnóstwo zbłąkanych owiec 
z powrotem przywieść do owczarni, aby 
pouczyć wykolejonych chrześcijan, kim 
jest Jezus Chrystus, aby ich wyrwać 
z niewoli demona [...]”24.

W komentarzu do Reguły sporządzo-
nym 8 października 1831 roku Założy-
ciel pisał jeszcze: „Czy kiedykolwiek 
będziemy mieć odpowiednie pojęcie 
o tym wzniosłym powołaniu? Na to trze-
ba by było zrozumieć wzniosłość celu 
naszego Instytutu, niezaprzeczalnie naj-
doskonalszego, jaki można sobie wyzna-
czyć na tym świecie, ponieważ cel na-
szego Instytutu jest taki sam jak cel, jaki 
miał Syn Boży, przychodząc na ziemię: 
chwała Jego Ojca niebieskiego i zbawie-
nie dusz [...]. Został On w szczególno-
ści posłany, aby ewangelizować ubogich 
[...], a my zostaliśmy ustanowieni właś-
nie po to, aby pracować  nad nawróce-
niem dusz, szczególnie zaś, aby ewan-
gelizować ubogich”25.

Tych kilka refleksji nie pochodzi
z czasu gorliwości. Są one dokładnym 
wyrazem myśli i życia Założyciela. Jego 
myśl jasno jawi się w wielu listach, po-
cząwszy od czasów seminaryjnych aż do 
śmierci. Dnia 29 czerwca 1809 roku Eu-
geniusz, obwieszczając swej matce za-
miar wstąpienia do seminarium, już pi-
sał: „[...] Bóg mi świadkiem, że chce On, 
abym wyrzekł się świata, w którym taka 
panuje apostazja, że prawie niemożliwe 
jest się zbawić; abym szczególniej po-
święcił się na Jego służbę po to, żeby sta-
rać się ożywić wiarę, która gaśnie wśród 
ubogich; słowem, abym przygotował się 
do wykonywania wszystkich poleceń, ja-
kie On może zechcieć mi zlecić na Swo-
ją chwałę i zbawienie dusz, które odkupił 
Swą drogocenną Krwią [...]”26.

A 11 października 1809 roku mówi 
jeszcze: „Ach! moja droga Mamo, gdy-
byś dobrze zgłębiła prawdę, że dusze od-
kupione przez Krew Boga-Człowieka są 
tak cenne, że gdyby nawet ludzie, którzy 
byli, są i będą, używali wszystkich talen-
tów, środków i całego życia, aby zbawić 
choć jedną z nich, to ten czas byłby już 
dobrze, i to niezwykle dobrze, wykorzy-
stany [...]”27.

Pierwsze listy do ojca Tempiera uka-
zują taką samą żarliwą gorliwość: „Pro-
szę się przejąć sytuacją mieszkańców 
naszych wsi – pisze 9 października 1815 
roku – ich stanem religijnym, odstęp-
stwem, które z każdym dniem krzewi się 
coraz bardziej i które sprawia straszliwe 
spustoszenie. Proszę zauważyć słabość 
środków, które przeciwstawiono dotąd 
temu zalewowi zła. [...] Pełni ufności 
w dobroć Opatrzności położyliśmy fun-
damenty pod budowlę, która stale bę-
dzie dostarczać naszym wioskom gorli-
wych misjonarzy. Bez przerwy będą się 
oni zajmować burzeniem królestwa sza-
tana, dając jednocześnie przykład życia 
naprawdę kapłańskiego we wspólnocie, 
którą będą tworzyć”28.

„Ale kim jesteśmy – dodaje 22 sierp-
nia 1817 roku – żeby dobry Bóg wysłu-
chiwał naszych życzeń? Jesteśmy lub 
powinniśmy być świętymi kapłanami, 
którzy uważają się za szczęśliwych i tak 
bardzo szczęśliwych, że swój majątek, 
zdrowie i życie poświęcają na służbę i na 
chwałę naszego Boga. Jesteśmy na zie-
mi, a szczególnie w naszym domu, aby 
się uświęcić, pomagając sobie nawza-
jem przykładem, słowami i modlitwami. 
Nasz Pan Jezus Chrystus pozostawił nam 
troskę o kontynuowanie wielkiego dzie-
ła zbawienia ludzi. Jedynie do tego celu 
winny dążyć wszystkie nasze wysiłki; 
dopóki nie poświęcimy całego naszego 
życia i nie oddamy całej naszej krwi, aby 
temu podołać, nie mamy nic do powie-
dzenia; tym bardziej jeśli wydaliśmy tyl-
ko kilka kropel potu i nieco małego zmę-
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czenia. Ten duch całkowitego poświę-
cenia na chwałę Boga, służbę Kościoła 
i dla zbawienia dusz jest duchem właś-
ciwym naszemu Zgromadzeniu, które co 
prawda jest małe, ale zawsze będzie po-
tężne, dopóki będzie święte. Trzeba, aby 
nasi nowicjusze przejęli się tymi myśla-
mi, aby je zgłębiali i często nad nimi me-
dytowali. Każde stowarzyszenie w Koś-
ciele ma właściwego sobie ducha, który 
pochodzi od Boga stosownie do okolicz-
ności i potrzeb czasu tam, gdzie Bogu 
spodoba się powołać te korpusy rezer-
wy lub – mówiąc jeszcze lepiej – te eli-
tarne jednostki, które wyprzedzają armię 
w marszu, które przewyższają ją brawurą 
i które także odnoszą najbardziej spekta-
kularne zwycięstwa”29.

„Całkowite poświęcenie na chwa-
łę Boga” jest zatem duchem właściwym 
naszemu Zgromadzeniu tak samo, jak 
duch rodzinny i miłość braterska „stano-
wią [jego] cechę wyróżniającą”.

W listach do oblatów Założyciel czę-
sto mówił o gorliwości, czasami, aby ją 
pobudzić w oblatach bojaźliwych lub 
bardziej zajętych życiem zakonnym niż 
zbawieniem dusz30, najczęściej, by po-
hamować przesadę ze szkodą dla ży-
cia wewnętrznego31. Oblaci nie musie-
li być zachęcani do gorliwości. Wystar-
czyło im w czasie kilku lat pobytu w no-
wicjacie lub w scholastykacie poznać 
mocne sformułowania ich Reguły na ten 
temat32, wiedzieć, z jakim poświęceniem 
ich ojciec jako młody kapłan praco-
wał wśród więźniów, młodzieży i dusz 
opuszczonych w Aix, a następnie wi-
dzieć go przy pracy w Marsylii33. Ksiądz 
Cailhol, kanonik z Marsylii, w 1864 roku 
powiedział, że biskup Marsylii był „po-
chłonięty gorliwością, która wypełniała 
Apostołów”34, a biskup Jeancard w 1866 
roku napisał w tym samym duchu: „Gor-
liwość o zbawienie dusz była jego cnotą 
dominującą [...]”35.

To umiłowanie dusz i to pragnie-
nie ich zbawienia przenikało go do głę-

bi do tego stopnia, że wiele razy w cią-
gu życia mówił, iż po to, aby je zbawić, 
gotów jest umrzeć jako męczennik36 
i ofiarowywał37, narażał38 swe życie.

 III. REPERKUSJE TEGO TESTA-
MENTU W HISTORII ZGROMADZE-
NIA

Oblaci nigdy nie zapomnieli ducho-
wego testamentu Założyciela, stresz-
czającego jego pouczenia i życie. Po-
szukiwanie wszystkich aluzji i wszyst-
kich praktycznych zastosowań w życiu 
Zgromadzenia byłoby przedsięwzięciem 
trudnym. Przypomnijmy jednak kilka 
pism na ten temat, zwłaszcza superiorów 
generalnych, i przytoczmy fakty, które 
świadczą o tym, że oblaci usiłowali żyć 
zgodnie z tymi ostatnimi życzeniami bi-
skupa de Mazenoda.

Wśród superiorów generalnych naj-
częściej ten testament przypominał oj-
ciec Joseph Fabre. Zrobił to w sposób 
wyraźny lub domyślny w co najmniej 
dziewięciu okólnikach. Ojcowie Louis 
Soullier, Cassien Augier, Théodore La-
bouré mówią o nim w dwóch okólni-
kach, arcybiskup Augustin Dontenwill 
w czterech39, ojciec Léo Deschâtelets 
w ośmiu40, ojciec Richard Hanley robi 
do niego jedną aluzję41, a ojciec Fernand 
Jetté dwie42.

Można zauważyć, że superiorowie 
generalni, podobnie jak Założyciel, mó-
wią częściej o miłości niż o gorliwo-
ści. Wszyscy za Założycielem podkre-
ślają wielokrotnie43, że miłość braterska 
jest lub winna być znakiem wyróżniają-
cym oblatów44 i wszyscy wielokrotnie 
powtarzają45, również za Założycielem46, 
że między sobą powinniśmy mieć „tylko 
jedno serce i jedną duszę”.

Bez żadnej wątpliwości pouczenia 
Założyciela głęboko wniknęły w du-
sze jego synów. Dwa wyżej wspomnia-
ne ulubione wyrażenia pojawiają się 
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często pod piórem oblatów47, podobnie 
zresztą jak wspomnienie jego testamen-
tu duchowego48. Zarówno przed, jak i po 
śmierci biskupa de Mazenoda jego syno-
wie usiłowali praktykować między sobą 
miłość i zawsze byli ożywieni odważną 
gorliwością.

 1. OBLACKA MIŁOŚĆ BRATERSKA

Wiadomo, jak biskup Jeancard jako 
wdzięczny świadek wychwalał miłość, 
która ożywiała ojców i braci z pierw-
szej wspólnoty w Aix. Napisał na przy-
kład: „Cor unum et anima una, któ-
re Założyciel poleca w Regułach jako 
jedną z cech Stowarzyszenia, były na-
prawdę rysem wyróżniającym tę małą 
wspólnotę”49. A ojciec Tempier dodaje: 
„Tym, co ona ma najbardziej urzekają-
cego, jest królestwo miłości. Ach! gdy-
by ludzie żyjący w świecie czytali w na-
szych sercach, szaleliby, że tak są daleko 
od szczęścia”50.

Przechowujemy listy nowicjuszów 
i scholastyków z Notre-Dame du Laus, 
drugiego domu Zgromadzenia, z których 
wynika, że tam także miano tylko jedno 
serce i jedną duszę51. Toussaint Dassy, 
seminarzysta z Marsylii, w 1829 roku, 
utrzymuje ze swej strony, że do Zgro-
adzenia przyciągnęła go jedność i mi-
łość, którą widział wśród wychowaw-
ców seminaryjnych52. W tym samym 
czasie przynajmniej trzech oblatów pro-
siło Założyciela o pozwolenie ofiarowa-
nia swego życia Bogu w zamian za ojca 
Mariusa Suzanne’a, uważanego za waż-
niejszego od nich53. Ta sama atmosfe-
ra miłości panowała w Notre-Dame de 
Lumières w 1840 roku. Ojciec de Ma-
zenod pisze w akcie wizytacyjnym z 10 
października: „Spędziliśmy pięć wspa-
niałych dni wśród tej cząstki naszej dro-
giej rodziny. Jakże miłe były kontakty, 
jakie mieliśmy z wszystkimi członkami 
tego domu! Stwierdziliśmy, że tam słu-
ży się Bogu jak to tylko możliwe, że ist-

nieje wzajemna miłość jak wśród braci, 
że wszystkie serca tworzą taką jedność, 
iż nigdy nie ma najmniejszych waśni 
[...]”.

Podczas studiów w Marsylii w 1854 
roku i w czasie podróży w 1859 roku bi-
skup Vital Grandin był szczególnie urze-
czony grzecznością Założyciela: „Przez 
cały czas, jaki z nim spędziłem – pisał 
w 1859 roku – czuwał jak czuła mat-
ka, aby mi niczego nie brakowało przy 
stole”54.

W 1861 roku ojciec Joseph-Marie 
Clos stwierdza, że w Teksasie księża die-
cezjalni podziwiali braterską miłość łą-
czącą oblatów; jeden z kapłanów utrzy-
mywał nawet, że nigdy w żadnej innej 
wspólnocie nie znalazł takiej miłości55.

Wszyscy ci, którzy przebywali lub 
przeszli przez seminarium w Marsy-
lii albo przez scholastykat w Montoli-
vet między 1854 a 1862 rokiem zosta-
li nacechowani klimatem miłości, który 
tam panował56. Wyrazem tego są słowa 
biskupa Louisa d’Herbomeza, który pi-
sze do ojca Tempiera 17 kwietnia 1863 
roku: „Ach! jak miło, jak przyjemnie 
żyć razem jak bracia, tworząc tylko jed-
no serce i jedną duszę”.

W dziele przeznaczonym dla mło-
dzieży zatytułowanym Missionnaire 
Oblat de Marie Immaculée (Misjonarz 
Oblat Maryi Niepokalanej) ojciec Yves 
Guéguen pisał w 1947 roku: „Ten ro-
dzinny duch, wynikający z wzajemne-
go szczerego przywiązania, delikatne-
go traktowania się i serdecznej prostoty 
przetrwał wiernie wśród synów bisku-
pa de Mazenoda. Wraz z czułą miłoś-
cią Maryi Niepokalanej, która jest jego 
czystym źródłem, stanowi on, oczywi-
ście, cenne dziedzictwo ich Instytutu. 
Nadaje uroku ich codziennemu życiu; 
wnosi radość i pociechę do ich świąt 
lub rodzinnych spotkań; ich skromnej 
gościnności nadaje specjalnego pięt-
na serdeczności; wreszcie usposabia 
ich, aby okazywali się łagodni, uprzej-
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mi i łaskawi wobec wiernych, których 
mają ewangelizować”57.

Wierne tradycji oblackiej Konstytu-
cje i Reguły z 1982 roku przypomina-
ją wielokrotnie otrzymane dziedzictwo, 
w szczególności konstytucja 37, w któ-
rej napisano: „Gorliwość każdego po-
winna być podtrzymywana przez miłość 
braterską. Domaga się tego wierność 
wobec testamentu Założyciela: »Zacho-
wujcie między sobą miłość, miłość, mi-
łość, a na zewnątrz gorliwość o zbawie-
nie dusz«”58. 

Mimo oczywistego dążenia do tego, 
aby iść za tym ideałem, trudno uwie-
rzyć, że ta miłość była praktykowana 
bez uchybień we wspólnotach oblackich 
za czasów Założyciela i później59. Jeśli 
przypominanie o miłości tak często po-
jawia się w pismach superiorów general-
nych, to bez wątpienia po to, aby pod-
kreślić godny podziwu sposób, w jaki 
zazwyczaj jest przeżywana, ale również 
dlatego, aby zasygnalizować jej słabości 
i zachęcić oblatów, aby byli wierniejsi 
temu istotnemu punktowi Reguł i życze-
niom biskupa de Mazenoda.

 2. GORLIWOŚĆ OBLATÓW

Biskup de Mazenod i superiorzy ge-
neralni mówili również o działalności 
misjonarskiej oblatów i o ich gorliwości, 
ale prawie nigdy po to, aby się skarżyć 
lub upominać w tym względzie. Założy-
ciel ma przede wszystkim słowa podzi-
wu i pochwały dla sukcesów misji para-
fialnych i odwagi misjonarzy względem 
niewiernych60. Miał rację, gdy dziwił 
się, widząc, jak pod jego kierownictwem 
jego synowie w ciągu niewielu lat osied-
lili się w całej Ameryce Północnej aż 
do Pacyfiku i Oceanu Lodowatego. Tę 
ekspansję jeden z pisarzy nazwał białą 
epopeją61. W tym samym czasie osiedla-
li się na Cejlonie (Sri Lanka) i przemie-
rzali Afrykę Południową, zakładając tam 
misje wśród wielu plemion62.

Tradycja ta utrzymała się do tego 
stopnia, że papież Pius XI w 1932 roku 
mógł nazwać oblatów specjalistami od 
misji trudnych. „Zobaczyliśmy jeszcze 
raz – powiedział do członków kapituły – 
jaką wagę przywiązywaliście do waszej 
pięknej, chwalebnej i świętej specjalno-
ści, którą jest poświęcenie swoich sił, ta-
lentów i życia duszom najbardziej opusz-
czonym na misjach najtrudniejszych [...]. 
Bardzo szlachetna i wspaniała sprawa, 
która w sposób jedyny i nieporównywal-
ny zapewnia wam Boże błogosławień-
stwo i wszelką obfitość ducha misjonar-
skiego. Pokazujecie to zresztą czynem: 
ten duch jest duszą waszej duszy”63.

Superiorzy generalni często wypowia-
dali się tak samo jak Założyciel, w szcze-
gólności w sprawozdaniach ze stanu 
Zgromadzenia na początku każdej kapi-
tuły generalnej. Na kapitule w 1947 roku 
i przy okazji stulecia prowincji francu-
skich w 1951 roku ojciec Deschâtelets 
podkreślił ważną rolę misjonarzy fran-
cuskich w utrzymaniu na przestrzeni lat 
misjonarskiego ducha, „świętego ognia”, 
który wszędzie ożywia oblatów64. Na ka-
pitułę w 1953 roku pisał jeszcze: „Nasze 
wikariaty misyjne zachowują postawę 
i dynamizm misyjny Instytutu. Zajmują 
one naczelne miejsce w pracy nad nawró-
ceniem dusz i jesteśmy z tego dumni. Ni-
gdy nie wyrazimy dostatecznie tego, z ja-
kim naprawdę misjonarskim duchem nasi 
oblaci oddają się zadaniu nawracania po-
gan oraz nawracaniu dusz już zwyciężo-
nych przez błąd i szatana w trzech archi-
diecezjach, pięciu diecezjach i w trzyna-
stu wikariatach apostolskich, które są nam 
powierzone. Podczas gdy w dawnych wi-
kariatach misyjnych nasi ojcowie, wier-
ni tradycjom poprzedników, walczą nie-
ustannie, aby rozszerzyć i umocnić Kró-
lestwo Chrystusa, w nowych wikariatach, 
na przykład w Garoua, króluje upojenie 
pierwszymi zdobyczami, licznymi na-
wróceniami, pierwszymi placówkami 
w głębi buszu. Odnawia się tam misjo-
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narska epopeja z pierwszych lat naszego 
apostolatu za granicą. Sądzę, że Kościół 
nie może nam niczego zarzucić, skoro 
robimy wszystko co w naszej mocy, aby 
odpowiedzieć na jego oczekiwania, kie-
dy powierzał Zgromadzeniu zadanie i za-
szczyt ewangelizacji tych terytoriów”65.

Na kapitule w 1986 roku Jan Paweł II 
pochwalił gorliwość dawnych oblatów 
i zachęcił dzisiejszych, aby pozostali 
wierni tej tradycji: „Od stu sześćdziesię-
ciu lat Oblaci Maryi Niepokalanej zapi-
sali ze swej strony cudowny rozdział hi-
storii misyjnej współczesnego Kościoła, 
od Dalekiej Północy po równik. Pozwól-
cie mi wymienić tutaj bardzo wielką po-
stać biskupa Vitala Grandina z przeszło-
ści i bardzo odważnego przewodniczą-
cego Konferencji Biskupów Afryki Po-
łudniowej arcybiskupa [Denisa] Hurleya 
z teraźniejszości. Dziękuję Bogu za to, 
że czuję, iż dzisiaj wielu oblatów, prag-
nących porwać wszystkich swych bra-
ci, chce pełnymi rękami uchwycić ide-
ał, który pchnął ich błogosławionego 
Założyciela do ewangelicznej przygody 
misyjnej, której zadziwiającego rozwo-
ju nie śmiał sobie wyobrażać, wziąwszy 
pod uwagę tysięczne przeszkody spoty-
kane na swej drodze [...].

Synowie Eugeniusza de Mazenoda, 
którego gorliwość w głoszeniu Ewan-
gelii była porównywana do mistralu, 
spadkobiercy prawie dwusetnej rodzi-
ny oblatów zafascynowanych Jezusem 
Chrystusem, pozwólcie bardziej niż kie-
dykolwiek zatrudnić się zarówno przez 
ogromne ubogie rzesze z regionów Trze-
ciego Świata, jak i przez czwartą część 
świata zachodniego, pogrążoną w nędzy 
i często w nieznajomości Boga”66.

 IV. ZAKOŃCZENIE

Przed odejściem z tego świata Jezus 
Chrystus pozostawił uczniom przyka-
zanie: „To jest moje przykazanie, aby-

ście się wzajemnie miłowali, tak jak 
Ja was umiłowałem” (J 15,12) i obja-
wił im swoją ostatnią wolę: „Idźcie na 
cały świat i głoście Ewangelię wszelkie-
mu stworzeniu” (Mk 16,15). Oczywiste 
było, że biskup de Mazenod przed śmier-
cią pozostawił swym synom to samo ha-
sło czy testament: „Między sobą miłość, 
miłość, miłość, a na zewnątrz gorliwość 
o zbawienie dusz”. Czyż nie powinni 
starać się, aby stać się drugim Jezusem 
Chrystusem67 i iść w ślad za Apostołami, 
których uważają za swych pierwszych 
ojców?68

Konstytucje z 1982 roku wyrażają się 
również tak samo: „Oblaci »przeznacze-
ni do głoszenia Ewangelii Bożej« (Rz 1, 
1), idąc za Jezusem Chrystusem porzu-
cają wszystko. Aby być Jego współpra-
cownikami, powinni głębiej Go poznać, 
z Nim się utożsamić, pozwolić Mu, 
aby w nich żył. Usiłując odtworzyć Go 
w swoim życiu [...]” (K 2).

„Jezus osobiście uformował ucz-
niów, których wybrał i wprowadził w ta-
jemnicę Królestwa Bożego (por. Mk 4, 
11). Aby ich przygotować do posłanni-
ctwa, włączył ich do swej posługi; aby 
umocnić ich zapał, posłał im swego Du-
cha.

Ten sam Duch Święty kształtu-
je Chrystusa w tych, którzy usiłują iść 
w ślad za Apostołami. Im głębiej po-
zwala im wniknąć w misterium Zbawi-
ciela i Jego Kościoła, tym bardziej poru-
sza ich do poświęcenia się ewangelizacji 
ubogich” (K 45).

Ten duchowy testament biskupa de 
Mazenoda, ostatnie echo głosu umie-
rającego – pisze ojciec Eugène Baffie
w 1894 roku – jest „pełnym objawie-
niem szlachetnych aspiracji, którymi za-
wsze biło serce wielebnego Założyciela 
oblatów. Ponadto jest on całym progra-
mem doskonałości”69. Moglibyśmy do-
dać, że jest on opisem tego, czym powi-
nien być duchowy syn biskupa de Ma-
zenoda; konfrontując się z nim, odkry-
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wa on, czy jest wierny lub nie powołaniu 
oblata Maryi Niepokalanej70.
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-223 i nr 302, 21 maja 1986 r., w: A.A.G. 
1986, s. 189.

43 Ojciec Joseph Fabre pisał o tym 
co najmniej sześć razy; ojcowie Louis 
Soullier, Cassien Augier, i Théodore La-
bouré po jednym razie. Zob. „La charité 
fraternelle chez les Oblats” (Miłość bra-
terska wśród oblatów), w: Études obla-
tes, 28 (1969), s. 60-79; ojciec Deschâ-
telets dwukrotnie, zob. okólniki nr 187 
i 200, w: Circ. adm. V (1947-1952), 
s. 271 oraz Circ. adm. VI (1953-1960), 
s. 23; ojciec Jetté nalega na miłość bra-
terską, zob. A.A.G. 1977, s. 232; A.A.G. 
1983 r., s. 220; Le Missionnaire Oblat de 
Marie Immaculée (Misjonarz Oblat Ma-

ryi Niepokalanej), Rome, Maison géné-
rale, 1985, s. 87, 162, 265-267.

44 Zob. przypis 15.
45 Ojciec Fabre pisał o tym co naj-

mniej trzy razy, ojciec Augier dwukrot-
nie, ojciec Soullier, abp Dontenwill i oj-
ciec Labouré po jednym razie, zob. „La 
charité fraternelle chez les Oblats” (Mi-
łość braterska wśród oblatów), w: Étu-
des oblates, 28 (1969), s. 60-79; ojciec 
Deschâtelets mówi o tym przynajmniej 
czterokrotnie, zob. okólniki nr. 177, 181, 
191 i 208, w: Circ. adm. V (1947-1952), 
s. 43, 136, 303; Circ. adm. VI (1953- 
-1960), s. 316; ojciec Marcello Zago 
– raz, zob. okólnik nr 322, w: A.A.G. 
1991, s. 30.

46 Zob. przypis nr 16.
47 Zob. Yvon BEAUDOIN: „Commu-

nauté et Mission, d’après Mgr de Maze-
nod...” W: Vie Oblate Life, 49 (1990), 
s. 182, zwłaszcza przypisy 51-53, w któ-
rych znajduje się wiele odniesień.

48 List brata Antoine’a Derbuela do 
ojca Fabre’a, 1 maja 1864 r., w: Mis-
sions 4 (1865), s. 141; przemówienie 
ojca Tempiera z 5 grudnia 1861 r., w: 
Missions 4 (1865), s. 8; ojciec Achil-
le Rey z okazji złotego jubileuszu ka-
płaństwa ojca François Bermonda, w: 
Missions 25 (1887), s. 268; Pius XI do 
uczestników kapituły, w: Missions, 66 
(1932), s. 675; Yves GUÉGUEN, Mission-
naire Oblat de Marie Immaculée, Ot-
tawa, éd. des Études oblates, (1947), 
s. 101, bez daty i miejsca wydania, 
s. 86; Paul-Émil BRETON, „Le Fondateur 
des Oblats d’après les écrits de Monsei-
gneur Grandin”, w: Études oblates, 18 
(1959), s. 353.

49 Mgr Jaques JEANCARD, Mélanges 
historiques sur la Congrégation des 
Oblats de Marie Immaculée, Tours, 
Mame et Fils, 1872, s. 26, zob. też s. 3, 
18-19, 22, 29, 33.

50 Zob. Eugène BAFFIE, Esprit et ver-
tus..., s. 602; o miłości w Aix zob. też 
Rambert I, s. 265, 280, 467, 469.
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51 List scholastyka Jaquesa-J. Marcoua 
do seminarzysty Hippolyte’a Guiberta, 
11 maja 1822 r.; listy księdza Coulina do 
pani Martineng, 14 sierpnia 1820 r., do 
ojca de Mazenoda, 24 listopada i 8 grud-
nia 1820 r.; RAMBERT I, s. 301-302.

52 List Toussainta Dassy’ego do ojca 
Tempiera, 29 maja 1829 r., A.G.

53 List Jeana Dupuya do ojca de Ma-
zenoda, 10 września 1826 r. W: RAMBERT 
I, s. 525. 

54 Zob. różne teksty biskupa Gran-
dina w artykule ojca Paula-Émila BRE-
TONA, „Le Fondateur des Oblats d’après 
les écrits de Monseigneur Grandin”. W: 
Études oblates, 18 (1959), s. 353-355.

55 List ojca Josepha-Marie Closa do 
ojca Tempiera, Nouvelle-Orléans, 26 
marca 1861r., A.G.

56 Zob. Yvon BEAUDOIN, Le grand sé-
minaire de Marseille (et le scolasticat 
oblat) sous la direction des Oblats de 
Marie Immaculé, 1827-1862, Ottawa, 
éd. des Études oblates, 1966, s. 41-42, 
47-48, 83-84; „Le scolasticat de Monto-
livet, 1854-1862”. W: Études oblates, 27 
(1968), s. 259-262; François de Paule 
Henry Tempier, Rome, Postulation géné-
rale O.M.I., 1987, kolekcja Écrits oblats 
II, t. 1, s. 153-156.

57 S. 101-102.
58 Zob. przede wszystkim K 37-39.
59 W czasach Założyciela przełoże-

ni często skarżyli się na brak miłości 
braterskiej, a wydalenia lub odejścia ze 
Zgromadzenia, wówczas dosyć liczne, 
w tym znajdują jedno z głównych wy-
tłumaczeń, zob. Yvon Beaudoin, „Com-
munauté et Mission d’après Mgr de Ma-
zenod...”. W: Vie Oblate Life, 49 (1990), 
s. 192-193, przypisy 54-59.

60 Yvon BEAUDOIN, „Mgr  de Mazenod 
et les Oblats: grandeur d’une vocation 
missionnaire”. W: Vie Oblate Life, 47 
(1988), s. 65-77.

61 Louis-Frédéric ROUQUETTE, L’épo-
pée blanche, Paris, J. Ferenczi et Fils, 
1926, 248 s.

62 Dość dużo publikacji i artykułów 
napisano na temat tych misji. Zobacz 
ich spis u Yvona Beaudoina: Bibliogra-
phie sur la Congrégation des Oblats des 
Marie Immaculée, (1983), maszynopis, 
Afryka Południowa i Leshoto, s. 7-9; Sri 
Lanka, s. 10-11.

63 Przemówienie Piusa XI do kapi-
tulantów, 14 września 1932 r. W: Mis-
sions, 66 (1932), s. 675.

64 Okólnik nr 177 z 8 września 1947 r. 
i nr 188 z 1 maja 1951 r. W: Circ. adm. V 
(1947-1952), s. 28-29, 284.

65 Okólnik nr 201. W: Circ. adm. VI 
(1952-1960), s. 66-67.

66 Przemówienie Jana Pawła II do 
kapitulantów, 2 października 1986 r. W: 
A.A.G. 9 (1986), s. 8-9.

67 Constitutions et Règles de 1818, w: 
Missions, 78 (1951), s. 55, linie 377-379; 
s. 61, linie 570-575; s. 87, linie 174-175. 
Apostolski charakter naszego życia ob-
lackiego pochodzi z pragnienia naślado-
wania Zbawiciela, zob. Germain LESAGE: 
„Thèmes fondamentaux de notre spiritua-
lité”, w: Études oblates, 4 (1945), s. 26; 
Henri GRATTON, „La dévotion salvatorien-
ne du Fondateur aux premières années 
de son sacerdoce”, w: Études oblates, 1 
(1942), s. 170. Korzeniem tego poświę-
cenia się jest miłość Boga, zob. Émilien 
LAMIRANDE, „Esprit d’oblation”. W: Étu-
des oblates, 15 (1956), s. 353-355.

68 Constitutions et Règles de 1818. 
W: Missions 78 (1951), s. 54-55, linie 
355-370; Nota bene rozdziału pierwsze-
go, s. 15, linie 70-75.

69 Eugène BAFfiE, Esprit et vertus..., 
s. 440.

70 8 listopada 1861 biskup Étienne 
Semeria pisał do ojca Josepha Fabre’a: 
„Mogę zaświadczyć, że wzniosłe po-
uczenia dane przez naszego umiłowa-
nego i wielebnego Założyciela na łożu 
śmierci o miłości braterskiej i gorliwo-
ści o zbawienie dusz zostały usłyszane, 
zrozumiane, przemyślane i – co najważ-
niejsze – są ogólnie praktykowane przez 
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naszych ojców i braci z Cejlonu”. W: 
Missions, 1 (1862), s. 192. Na począt-
ku grudnia tego samego roku, w prze-
mówieniu na otwarcie kapituły, ojciec 
Tempier stwierdzał również, że ten duch 
był bardzo żywy: „Ten duch wiary, gor-

liwości i poświęcenia, zwłaszcza miło-
ści i braterskiej jedności, który nam po-
zostawił jako drogocenne dziedzictwo, 
[...ten] duch jeszcze żyje i winien żyć 
zawsze w sercach jego dzieci”. W: Mis-
sions, 25 (1887), s. 8.



„Evangelizare pauperibus misit me... 
pauperes evangelizantur (Posłał Mnie, 
abym ubogim niósł dobrą nowinę – ubo-
gim głosi się dobrą nowinę)”. Ten cy-
tat z Łukasza (4, 18) jest dewizą obla-
tów. W jednym zdaniu streszcza on mo-
tywacje, które skłoniły Eugeniusza de 
Mazenoda do kapłaństwa i do założenia 
w 1816 roku stowarzyszenia misjonarzy 
w Prowansji. Charyzmat oblata najlepiej 
oddaje określenie: misjonarz ubogich. 
Ubodzy są uprzywilejowanym celem 
misyjnej i duszpasterskiej działalności 
oblata. Tym, co go określa, jest ewan-
gelizowanie ubogich, nie dlatego, że są 
ubogimi, lecz dlatego, że są opuszczeni. 
Takie było przekonanie świętego Euge-
niusza i takie przechowali je oblaci aż po 
dzień dzisiejszy.

 I. MYŚL ZAŁOŻYCIELA

U samych źródeł kapłańskiego po-
wołania Eugeniusza de Mazenoda leży 
jego przeświadczenie, że został posła-
ny do ubogich. W 1808 roku tak pisze 
do matki, powiadamiając ją o swej decy-
zji wstąpienia do seminarium: „Bóg mi 
świadkiem. że chce On [...], abym szcze-
gólniej poświęcił się na Jego służbę po 
to, żeby starać się ożywić wiarę, która 
gaśnie wśród ubogich”1.

Jako kleryk w seminarium Święte-
go Sulpicjusza otrzymuje zadanie kate-
chizowania najuboższych dzieci z para-
fii, co całkowicie odpowiada jego upo-

dobaniom. Jego myśl na ten temat znaj-
dujemy w innym liście do matki: „Są to 
najubożsi w parafii [...], lecz tym się nie
przejmuję i jestem bardzo zadowolo-
ny, że znajduję się wśród tych biednych 
wszarzy, których będę usiłował zebrać 
przy nas”2.

Latem 1810 roku nie może przy-
jechać do Prowansji na wakacje; ża-
łuje, że traci okazję do nauczania ubo-
gich w Saint-Julien, gdzie mieszka jego 
babcia: „Zamierzałem odwiedzić bab-
cię w Saint-Julien i trochę pouczyć tych 
biednych ludzi, tak bardzo opuszczo-
nych. Cieszyłem się już myślą o owo-
cach, jakie te nauki mogłyby zrodzić. 
Biedni chrześcijanie, którzy nie mają 
najmniejszego pojęcia o swej godności 
dlatego, że nie spotkali kogoś, kto by po-
łamał im chleb słowa”3.

 II. KIM SĄ UBODZY DLA EUGE-
NIUSZA DE MAZENODA?

W cytowanym już liście Eugeniusza 
do matki z lipca 1810 roku widzimy ze-
stawione z sobą pojęcia: „ubodzy lu-
dzie” i „opuszczeni”. Powracają one re-
gularnie w jego pismach, lecz częściej 
pojawiają się „opuszczeni” niż „ubo-
dzy”. Używa ich niekiedy zamiennie, 
chociaż to drugie ma szersze znaczenie 
niż pierwsze. Wydaje się, że podstawo-
wą ideą, która kryje się za tymi wszyst-
kimi twierdzeniami, jest Kościół w sta-
nie opuszczenia, co przejawia się zwłasz-

UBODZY

SPIS TREŚCI: I. Myśl Założyciela. II. Kim są ubodzy dla Eugeniusza de Mazenoda? 
III. Ubodzy w nowszych pismach oblackich: 1. Konstytucje i Reguły z 1966 roku; 
2. Kapituła generalna z 1972 roku: Perspektywy misjonarskie; 3. Od 1972 do 1980 
roku: a. Kapituła generalna z 1974 roku, b. Kongres z 1976 roku na temat charyzmatu; 
4. Konstytucje i Reguły z 1982 roku; 5. Kapituła generalna z 1986 roku: Misjonarze 
we współczesnym świecie; 6. Kapituła generalna z 1992 roku: Świadkowie we wspól-
nocie apostolskiej. IV. Zakończenie.



cza wśród pewnych kategorii chrześci-
jan, to znaczy u ubogich4.

Wracając do Aix w 1812 roku jako 
nowo wyświęcony kapłan, Eugeniusz 
w najwyższym stopniu przejmuje się tą 
opłakaną sytuacją. Prosi biskupa, aby 
nie wysyłał go na parafię, lecz pozosta-
wił mu możliwość poświęcenia się „na 
służbę ubogim i dziatwie”5. Duszpaster-
ską posługę rozpoczyna od odwiedzania 
więźniów, chorych i od zajęcia się mło-
dzieżą w Aix.

W okresie Wielkiego Postu 1813 
roku widzimy, jak w kościele Świętej 
Magdaleny wczesnym rankiem głosi ka-
zania dla służących i pracowników do-
mowych. Godny uwagi jest wybór ta-
kich słuchaczy. W notatkach sporządzo-
nych przy tej okazji podaje on listę tych 
ubogich: „W tym świętym czasie będzie 
wiele nauk dla bogatych, dla tych, któ-
rzy otrzymali wykształcenie. Czyż nie 
będzie ich wcale dla ubogich i niewy-
kształconych? [...] Ubodzy, cenna cząst-
ka rodziny chrześcijańskiej, nie mogą 
być pozostawieni w niewiedzy”6.

Tekst tej wielkopostnej nauki, który 
jest jednym z pierwszych, jakie się za-
chowały z jego kazań, zwraca się do „rze-
mieślników”, „służących”, „rolników”, 
„wieśniaków” i do „biedaków zmuszo-
nych do żebrania na swoje utrzymanie”.

W szczytowym uniesieniu jego 
dźwięczny głos z pewnością rozlegał 
się pod sklepieniem kościoła Świętej 
Magdaleny i poruszał serca słuchaczy: 
„Ubodzy Jezusa Chrystusa, strapieni, 
nieszczęśliwi, cierpiący, chorzy, okry-
ci wrzodami itd., wy wszyscy, których 
przygniata nędza, moi bracia, moi dro-
dzy bracia, moi czcigodni bracia, posłu-
chajcie mnie. Jesteście dziećmi Bożymi, 
braćmi Jezusa Chrystusa, współdziedzi-
cami Jego wiecznego Królestwa [...]”7.

Dzisiaj powiedzielibyśmy, że opo-
wiadał się po stronie ludzi z margine-
su społecznego, tych, z którymi Koś-
ciół w społeczeństwie ma najmniejszy 

kontakt, dosłownie opuszczonych. Wy-
brał ich jako cel swej posługi nie z żad-
nego motywu humanitarnego ani prze-
de wszystkim nie dlatego, że byli ma-
terialnie ubodzy, ale dlatego, że byli 
opuszczeni. Za wzorem i w duchu Jezu-
sa Chrystusa przyznał ubogim i opusz-
czonym prawo do usłyszenia Ewangelii 
o zbawieniu. Młody kaznodzieja z para-
fii Świętej Magdaleny mówi o tym jas-
no na początku swojej nauki: „Ubodzy, 
cenna cząstka rodziny chrześcijańskiej, 
nie mogą być pozostawieni w niewie-
dzy. Nasz Boski Zbawiciel przywiązy-
wał do tego tak wielką wagę, że sam 
podjął się ich nauczania. A za dowód 
swego Boskiego posłannictwa podał 
fakt, że ubodzy są nauczani: Pauperes 
evangelizantur”8.

Taki był osobisty wybór, jakiego do-
konał na początku swej posługi duszpa-
sterskiej; taki był cel, który sobie wy-
tknął, zakładając Zgromadzenie Misjo-
narzy Prowansji, jak to czytamy w jego 
zapiskach rekolekcyjnych z 1831 roku: 
„Czy kiedykolwiek będziemy mieć od-
powiednie pojęcie o tym wzniosłym po-
wołaniu? Na to trzeba by było zrozu-
mieć wzniosłość celu naszego Instytutu, 
niezaprzeczalnie najdoskonalszego, jaki 
można sobie wyznaczyć na tym świecie, 
ponieważ cel naszego Instytutu jest taki 
sam, jak cel, jaki miał Syn Boży, przy-
chodząc na ziemię: chwała Jego Ojca 
niebieskiego i zbawienie dusz.[...]. Zo-
stał On w szczególności posłany, aby 
ewangelizować ubogich: Evangelizare 
pauperibus misit me, a my zostaliśmy 
ustanowieni właśnie po to, aby praco-
wać nad nawróceniem dusz, szczególnie 
zaś, aby ewangelizować ubogich [...]”9.

Ewangelizowanie ubogich i opusz-
czonych jest motorem działania, który 
powiedzie Eugeniusza de Mazenoda 
i jego kaznodziejską ekipę do wiosek i do 
najuboższych miasteczek Prowansji, 
a ostatecznie w najdalsze zakątki świata. 
W jego pismach znajdujemy różne okre-
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ślenia jego ulubionych celów duszpaster-
skich: „ubogi”, „prosty lud”, „lud niewy-
kształcony”, „wszyscy mieszkający na 
wsi”, „ci, którzy po miastach marnieją 
w duchowej nędzy”; w krajach misyj-
nych są to „niewierni”, „heretycy”, „więź-
niowie”, „umierający”, innymi słowy 
„dusze najbardziej opuszczone”. Słowo 
opuszczony odnosi się w sposób szcze-
gólny do nędzy duchowej. To duchowe 
ubóstwo zawiera się jednak „w ubóstwie 
należącym do porządku naturalnego”10. 
W czasach Założyciela najbardziej opusz-
czeni duchowo żyli faktycznie w mate-
rialnej nędzy. Eugeniusz chętnie używa 
obu tych słów zamiennie. Jednak, jak za-
uważa Émilien Lamirande, wydaje się, że 
w obu przypadkach kryje się pojęcie 
opuszczenia: „Wydaje się nam najpierw, 
że pojęcie opuszczenia jest bardziej fun-
damentalne. Założyciel był poruszony 
nieszczęśliwym położeniem Kościoła 
i dusz. Tymi, którzy najbardziej są pozba-
wieni duchowej pomocy, są ubodzy, pro-
ści ludzie, do nich więc Zgromadzenie 
będzie się zwracało przede wszystkim. 
Będzie wyczulone zwłaszcza na nędzę 
duchową, lecz stale będzie pamiętać, że 
szczególne prawo do jego starań mają 
wszelkiego rodzaju wydziedziczeni”11.

Pierwotne natchnienie Założyciela 
zostało skodyfikowane w dwóch pierw-
szych artykułach Konstytucji i Reguł 
z 1818 roku: „poświęcając się głównie 
głoszeniu Słowa Bożego ubogim”. Arty-
kuł 2 opisuje tych, do których skierowa-
ne jest to przepowiadanie: „udzielać du-
chowej pomocy prostym ludziom roz-
proszonym po wioskach oraz mieszkań-
com małych osiedli wiejskich, które są 
bardziej pozbawione duchowej opieki”.

 III. UBODZY W NOWSZYCH PIS-
MACH OBLACKICH

W miarę jak Zgromadzenie wzra-
stało i rozszerzało się, jego członkowie, 

wierni duchowi Założyciela, angażowa-
li się „we wszelkie zbożne dzieła, do ja-
kich może natchnąć miłość kapłańska” 
(Przedmowa); zawsze pamiętali, że są 
przede wszystkim „misjonarzami ubo-
gich” i najbardziej opuszczonych. Hi-
storia oblatów nie ukrywa jednak faktu, 
że w różnych okresach i miejscach nie-
łatwo im było zdefiniować te określe-
nia; zmagali się z pytaniem, komu na-
leży przyznać pierwszeństwo: ubogim 
pod względem materialnym czy ducho-
wym. Często istniała tendencja do łącze-
nia bez skrupułów obu określeń: ubodzy 
i opuszczeni. Wydaje się, że bezpośredni 
następca Założyciela, ojciec Joseph Fa-
bre, używa ich jako synonimów: „Oto 
cel, jaki wyznaczył nam nasz czcigod-
ny Ojciec. Powinniśmy ewangelizować 
ubogich, dusze najbardziej opuszczone 
[...]”12.

W 1926 roku, w czasie pełnej eks-
pansji Zgromadzenia na misjach zagra-
nicznych, ojciec Émile Baijot w krótkim 
komentarzu do oblackiej dewizy chwa-
li oblackich misjonarzy pracujących 
w najbardziej odległych regionach, mó-
wiąc, że są prawdziwymi „misjonarzami 
ubogich”13.

Prawie dwadzieścia lat później ar-
tykuł ojca Marcela Bélangera pozwala 
nam poznać pytania i dyskusje, jakie to-
czyli oblaci, którzy nie byli bezpośred-
nio zaangażowani w posługę materialnie 
ubogim, to znaczy ci, którzy pracowali 
w zakładach wychowawczych, jako ka-
pelani, w oblackich domach formacyj-
nych i i w administracji.

Ojciec Belanger podkreśla stan opusz-
czenia. Ubogi, jakim zajmuje się oblat, 
nie jest jedynie ani „przede wszystkim nę-
dzarzem, człowiekiem żyjącym w skraj-
nej potrzebie, pozostającym bez środków 
do życia”14. Taka interpretacja – jego zda-
niem – oddalałaby się od tekstu i sposobu 
życia Założyciela. Podkreśla on, że tym, 
co „jawi się nam jako główny przedmiot 
troski każdego oblata, ostatecznie charak-
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terystycznym duchem oblackiego powo-
łania, jest duchowe nieszczęście ubogie-
go, bardzo szczególny problem naszych 
mas pracujących”15.

Tak rozumiani ubodzy ze swoimi 
problemami pozostaną na zawsze spra-
wą sumienia oblata. Niezależnie od pola 
jego apostolskiego działania, tym, co 
go będzie zajmowało, co jego apostol-
skiej pracy będzie nadawać szczególne 
piętno, co będzie jakby przyciągającym 
biegunem magnetycznym, nadrzędnym 
celem, określającym i tworzącym stan 
ducha i zachowanie, będzie „znaczenie 
ubogiego”.

Taki rachunek sumienia lub posta-
wienie problemu nie rozwiązuje dyle-
matu ani nie kończy debaty co do pierw-
szeństwa ubóstwa materialnego przed 
ubóstwem duchowym. Ukazuje jednak 
szczere pragnienie oblata pozostania 
wiernym duchowi Założyciela i pierw-
szemu artykułowi Konstytucji i Reguł: 
„poświęcając się głównie głoszeniu Sło-
wa Bożego ubogim”.

 1. KONSTYTUCJE I REGUŁY Z 1966 
ROKU

W 1966 roku, nieco ponad sto lat po 
śmierci Założyciela, jesteśmy bardzo da-
leko od pierwszej małej grupy misjona-
rzy głoszących misje w ubogich wioskach 
Prowansji. Ponad siedem tysięcy oblatów 
żyje na wszystkich kontynentach, speł-
niając rozmaite posługi. Z powodu no-
wych uwarunkowań społecznych słabnie 
zainteresowanie misjami parafialnymi.
Na kapitule generalnej Zgromadzenie po-
dziela troski Kościoła wyrażone w Gau-
dium et spes oraz w innych dokumentach 
Soboru Watykańskiego II.

Duch Soboru i jego troska z powo-
du rosnącego zjawiska ubóstwa w skali 
światowej nie pozostały bez wpływu na 
oblatów. Świadczą o tym liczne odniesie-
nia umieszczone na marginesach tekstu 
Konstytucji i Reguł ad experimentum.

Poprawiony tekst z 1966 roku zacho-
wuje sformułowanie z 1818 roku o celu 
Zgromadzenia: „poświęcają się głównie 
ewangelizacji ubogich”. (K 1). Należy 
zaznaczyć, że w różnych rewizjach teks-
tu pierwotne wyrażenie nie uległo zmia-
nie. Tekst przepracowany w 1928 roku 
do listy tych, którym należy się duchowa 
pomoc, dodało niewiernych i heretyków 
(art. 2). Kapituła generalna z 1966 roku 
oddaje w języku współczesnym artykuł 
2 z 1818 roku i jego zmienioną wersję 
z roku 1926: „Jego pierwszym zada-
niem jest spieszyć z pomocą najbardziej 
opuszczonym” (K 3)16. Ujmuje ona „naj-
bardziej opuszczonych” w dwóch kate-
goriach: „Zgromadzenie niesie Ewange-
lię ludom, które jej jeszcze nie przyję-
ły, a tam, gdzie Kościół już istnieje, gru-
pom ludzi i regionom najbardziej od nie-
go oddalonym” (K 3).

Konstytucja 3 kończy się stwierdze-
niem, że Zgromadzenie jest gotowe „od-
powiedzieć na naglące potrzeby świa-
ta i Kościoła”. Konstytucja 4 precyzu-
je jednak, że „świat ubogich, ci, którzy 
cierpią z powodu głodu lub niepewno-
ści”, jest przedmiotem „szczególnego 
upodobania” oblatów; zachęca ich, aby 
„na różne sposoby byli obecni wszę-
dzie tam, gdzie faktycznie przygotowuje 
się, wypracowuje i gdzie wchodzi w grę 
przyszłość tego świata ubogich”.

Ten nowy element wychodzi poza 
pole widzenia Założyciela, ale doskona-
le odpowiada troskom Kościoła posobo-
rowego. W późniejszych latach troska ta 
stanie się jeszcze wyraźniejsza i znajdzie 
swe miejsce w 9 regule tekstu z 1982 
roku, który mówi, że „służba dla spra-
wiedliwości stanowi nieodłączną część 
ewangelizacji”17.

 2. KAPITUŁA GENERALNA Z 1972 ROKU: 
PERSPEKTYWY MISJONARSKIE

Sześć lat, które nastąpiły po kapitule 
z 1966 roku, było nacechowanych wiel-
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kimi przemianami w Kościele. Paweł VI 
dwukrotnie zwrócił się z potężnym ape-
lem o działanie przez encykliki Populo-
rum progressio (1967) i Octogesima Ad-
veniens (1971). Oddolny ruch zapocząt-
kowany przez Konferencję w Medel-
lin (1968) osiągnął szczyt w deklaracji 
trzeciego synodu z listopada 1971 roku: 
„Sprawiedliwość w świecie”. XXVIII 
kapituła generalna została otwarta wios-
ną 1972 roku, zaledwie sześć miesięcy 
po tym synodzie. Perspektywy misjonar-
skie świadczą o tym, że papieskie ape-
le do działania znalazły odpowiedź ze 
wszystkich stron i że ruchy w Kościele 
znalazły echo w sercach oblatów.

Specyficznym przedmiotem Perspek-
tyw misjonarskich jest ponowne określe-
nie posłannictwa Eugeniusza de Maze-
noda i jego synów wobec „najbardziej 
opuszczonych” z uwzględnieniem rze-
czywistości nowego świata: „Patrząc na 
współczesny sobie świat, Eugeniusz de 
Mazenod dostrzegał ludzi, do których za-
ledwie dotarło orędzie Chrystusa. Pobu-
dzany przez wiarę, z bezgraniczną ufnoś-
cią oddał się na służbę najbardziej opusz-
czonym [...]” (nr 1).

Część pierwsza, Świat, w którym ży-
jemy, opisuje podlegającą przemianom 
sytuację społeczną w każdym regionie 
(nr 2-8). W zależności od środowiska 
społecznego i kulturalnego sytuacja wy-
gląda różnie. Ukazuje się jednak obraz 
wyzysku politycznego i ekonomiczne-
go, ciężkiego i chronicznego ubóstwa 
i niedorozwoju, nacjonalizmu, rasizmu, 
dehumanizacji, zeświecczonych struktur 
społecznych i przemocy. Każda sytua-
cja stwarza nowe wyzwania i domaga 
się nowych form ewangelizowania oraz 
obecności wśród ubogich i opuszczo-
nych w naszych czasach.

Część druga sygnalizuje niektó-
re nowe wymogi misji, jakie powstają 
w związku z tymi wyzwaniami. W jed-
nych miejscach będą to nowe formy pra-
cy apostolskiej, w innych wyczulona 

uwaga na niesprawiedliwość, a w jesz-
cze innych bardzo wyraźna solidarność 
z ubogimi (nr 9). Kapituła ponownie 
stwierdza, że naszym podstawowym 
charyzmatem jest głoszenie Ewangelii 
ubogim. A dalej mówi, że „każda pro-
wincja potrzebuje określonej orientacji 
misyjnej, zawierającej wyraźną politykę 
sprzyjającą misji wśród ubogich i dzie-
leniu życia z nimi” (nr 13b). Sytuacja 
w całym świecie wywiera presję na rze-
sze ubogich i wyzyskiwanych na półkuli 
południowej, a przy tym nie należy za-
pominać o ludności niedawno opuszczo-
nej w zeświecczonych społecznościach 
na Północy.

Trzecia część dokumentu proponuje 
trzy linie, które powinny wytyczać kieru-
nek działania przy podejmowaniu decyzji 
w całym Zgromadzeniu: preferencja dla 
biednych, solidarność z ludźmi naszych 
czasów oraz wola tworzenia. Oryginal-
ną cechą Perspektyw misjonarskich jest 
poszerzenie pojęcia współczesnego ubó-
stwa. Są różne kategorie ubogich. W tym 
miejscu w charakterystyczny sposób na-
wiązuje się do konstytucji 4 z 1966 roku 
i wyraźnie wymienienia różnego rodza-
ju ubogich. Należą do nich „słabi, bezro-
botni, analfabeci, ofiary alkoholizmu lub
narkotyków, chorzy, masy z marginesu 
społecznego w krajach mniej rozwinię-
tych, grupy mniejszościowe we wszyst-
kich krajach, emigranci, pozbawieni do-
brodziejstw, jakie daje rozwój” (nr 15a). 
„Najgorszą formą ubóstwa jest nieznajo-
mość Chrystusa” (nr 15b).

Perspektywy misjonarskie roztrop-
nie sygnalizują, że naszej misji nie po-
winniśmy ograniczać do tych, którzy są 
materialnie ubodzy, spełniając pewnego 
rodzaju posługę opieki społecznej. Za-
chęcają ponownie, aby być w żywot-
nych organizacjach międzynarodowych, 
„tam, gdzie wypracowuje się i decyduje 
los ubogich” (K 4) (nr 15).

Pojęcie „różnego rodzaju ubogich” 
oraz potrzeby wywierania ewangeliza-
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cyjnego wpływu na struktury społecz-
ne pozostanie stałą troską, która będzie 
się pojawiać w następnych dokumen-
tach oblackich. Będzie też ostatecznie 
włączone do Konstytucji i Reguł z 1982 
roku18.

Ostatnia część Perspektyw misjonar-
skich wzywa do twórczości, do ponow-
nej oceny naszego zaangażowania oraz 
do „odważnego podejmowania konkret-
nych decyzji wymaganych przez Du-
cha Świętego, który przemawia do nas 
poprzez palące potrzeby ubogich” (nr 
17a). Tym, którzy są powołani do wy-
konywania zawodu świeckiego lub do 
udziału w działaniach społecznych i po-
litycznych, od których zależy przyszłość 
świata robotniczego, wyraża się uznanie, 
zachętę i poparcie (nr 17d). Takie samo 
poparcie obiecuje się „oblatom, któ-
rzy czują się w sumieniu zobowiązani 
do tego, żeby wyraźnie i zdecydowanie 
stanąć w obronie uciśnionych oraz ofiar
niesprawiedliwości, wojny lub przemo-
cy” (nr 17e).

Kapituła z 1972 roku nie ukrywa, że 
istniało „duże zróżnicowanie poglądów” 
(nr 2) i że wzajemne wysłuchiwanie się 
„niekiedy sprawiało wiele trudności” 
(nr 13). Jest jednak świadoma, że cho-
dzi o „ważny moment naszej historii” 
(nr 14). Zachęca do roztropności, gdyż 
to, co wydaje się „dążeniami mniejszoś-
ciowymi”, może być dążeniami, które 
wskazują Zgromadzeniu nową drogę. 
Kapituła nie chce narzucać „przedwcześ-
nie jedności, która mogłaby się okazać 
powierzchowną, jeśli zmusi do milcze-
nia niektórych z nas, a tym samym wy-
eliminuje ich wkład w nasz wspólny cel 
misjonarski” (nr 11).

Skierowane przez kapitułę wezwanie 
do ponownej oceny naszego aktualnego 
zaangażowania stosownie do natchnień 
Ducha Świętego, „który przemawia do 
nas poprzez najbardziej palące potrze-
by ubogich” (nr 17), zostało przyjęte do-
brze. To wezwanie w wielu prowincjach 

było punktem zwrotnym przy ponow-
nym określaniu ich zaangażowań i przy 
przyjmowaniu posług zorientowanych 
na nowych „różnego rodzaju ubogich”. 
Pozostawiono więc innym niektóre do-
brze zorganizowane posługi, które nie 
odpowiadają już kryteriom posłannictwa 
do ubogich i opuszczonych.

 3. OD 1972 DO 1980 ROKU

Zgromadzenie podejmuje wyzwanie 
do włączenia działań na rzecz sprawied-
liwości do swego charyzmatu misjona-
rzy ubogich.

 a. Kapituła generalna z 1974 roku

Przed upływem dwóch lat po kapi-
tule z 1972 roku, na skutek dymisji su-
periora generalnego, ojca Richarda Han-
leya, trzeba było zwołać nową kapitułę. 
Wydarzenie to wstrząsnęło całym Zgro-
madzeniem, które jeszcze próbowało 
określić swoją misję w zeświecczonym 
świecie podlegającym przeobrażeniom. 
To powodowało pytania o naszą tożsa-
mość i zdolność do podejmowania no-
wych wyzwań. Postawienie tego prob-
lemu nie było osobliwością Zgromadze-
nia, ale dymisja i odejście superiora ge-
neralnego spotęgowały to zagadnienie.

Kościół również przeżywał okres 
przemian i problemów. Paweł VI do-
magał się, aby trzeci synod biskupów 
wyjaśnił relację między ewangeliza-
cją a posługą na rzecz sprawiedliwości 
społecznej. Synod ogłosił tylko dwie 
krótkie deklaracje, jedną o ewangeliza-
cji, a drugą o prawach osoby ludzkiej. 
Nie mogąc uzgodnić pełnej deklaracji, 
członkowie synodu pozostawili papie-
żowi zadanie przedstawienia rezultatów 
ich wypowiedzi. Kapituła generalna roz-
poczęła się zaledwie kilka dni po zakoń-
czeniu synodu.

Członkowie kapituły rozumieli po-
trzebę wyciszenia niepokojów w Zgro-
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madzeniu. Swoje refleksje ogłosili w for-
mie listu19, w którym podobnie jak w 1972 
roku potwierdzają nasze zaangażowanie 
jako misjonarzy zakonnych w świecie, 
który stawia nam pytania i wyzwania.

Liczne wyzwania, jakie wyliczają, 
dotyczą wszystkich dziedzin naszej po-
sługi. Dwa z nich odnoszą się do nasze-
go zaangażowania społecznego: „Jak 
być świadkiem Chrystusa Zbawiciela 
[...] w świecie, który przez swe struktury 
ekonomiczne i polityczne tworzy i jest 
źródłem ubogich, ludzi marginesu spo-
łecznego, milczących i zbuntowanych 
[...]”20.

Odpowiedź kapituły jest zakorze-
niona w centrum naszego charyzmatu: 
„Jako oblaci jesteśmy powołani przez 
Jezusa Chrystusa, aby głosić Ewange-
lię ubogim. Wierzymy, że jest On je-
dynym Zbawicielem, tym, który dzisiaj 
i jutro wyzwala ludzi. Wyzwolenie, któ-
re przynosi, nie jest ani wyłącznie po-
lityczne, ani jedynie duchowe: jest ono 
całkowite [...]”21. Odpowiedź na pyta-
nia, które stawia świat, jest więc zawar-
ta w autentyczności i radykalizmie na-
szego zakonnego życia konsekrowane-
go, indywidualnego i wspólnotowego: 
„[...] powinniśmy wychodzić na spotka-
nie Pana, rozpoznawać Go, gdy »dzisiaj 
ponownie przychodzi w ciele« i to jest 
Dobrą Nowiną wcieloną w świecie”22. 
Profetyczna moc naszego powołania za-
wiera się w „odwadze słowa i odwadze 
życia”23.

Kapituła ta zrobiła ważny krok w 
kierunku zintegrowania posłannictwa 
i życia zakonnego. Dała również nowy 
impuls dążeniom do uznania posłu-
gi na rzecz sprawiedliwości za ważny 
i wartościowy aspekt naszego posłan-
nictwa do ubogich. W ten sposób kapi-
tuła z 1974 roku przyczyniła się do po-
wstania dokumentów dwóch następnych 
kapituł: Misjonarze we współczesnym 
świecie i Świadkowie we wspólnocie 
apostolskiej.

 b. Kongres z 1976 roku na temat chary-
zmatu

Jednym z priorytetów powierzonych 
administracji generalnej przez kapitu-
łę z 1974 roku była ocena i odnowa ży-
cia oraz posłannictwa Zgromadzenia. To 
właśnie wyraża apel kapituły, aby dalej 
poszukiwać życia bardziej autentyczne-
go i utrzymania profetycznej mocy na-
szego powołania24.

Czując potrzebę wyraźnych punktów 
odniesienia, nowa rada generalna posta-
nowiła zwołać kongres na temat chary-
zmatu. Głównym celem tego kongresu 
miało być zidentyfikowanie charyzmatu
Założyciela, a następnie usytuowanie go 
w życiu i posłannictwie oblatów25.

Kongres zasygnalizował wiele chara-
kterystycznych elementów charyzmatu 
oblackiego: zafascynowani Chrystusem, 
żyjący we wspólnocie, jako zakonni-
cy, w celu ewangelizowania, ubodzy, ze 
względu na umiłowanie Kościoła i nihil 
linquendum inausum26.

Nie wykluczając i nie pomniejszając 
żadnej innej cechy charyzmatu, uczest-
nicy kongresu wyróżnili cztery znamio-
na, które uznali za niezbędne dla od-
nowy życia i działalności Zgromadze-
nia: Chrystus, ewangelizacja, ubodzy 
i wspólnota27.

Kongres daje dużo szerszą definicję
ubogich niż kapituła z 1972 roku: „To 
orędzie radości wyzwoleńczej powinni-
śmy nieść przede wszystkim ubogim: po 
ludzku najbardziej opuszczonym, tym, 
których sytuacja woła do Boga o spra-
wiedliwość; nie znaczy to bynajmniej, 
że nie mamy być uwrażliwieni na gło-
szenie tego orędzia każdemu, kto pilnie 
potrzebuje tej dobrej nowiny, nawet je-
żeli materialnie nie jest ubogi”28.

Jak się wydaje, na kongresie istniała 
zgoda co do tego, że ubogimi i opuszczo-
nymi w latach siedemdziesiątych byli, 
choć nie wyłącznie, „maluczcy”, „uciś-
nieni w naszych nowoczesnych społe-
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czeństwach”. Chcąc dokładniej określić, 
jakie są „dzisiaj ważniejsze elementy 
oceny i odnowy życia i dzieł Zgroma-
dzenia”, kongres tak mówi o ubogich: 
„Nasza dewiza to dwa nierozłączne sło-
wa: ewangelizować ubogich [...]. Jeste-
śmy posłani do najbardziej opuszczo-
nych, do tych, którymi nikt się nie zaj-
muje, do najbardziej pozbawionych Do-
brej Nowiny, a szczególnie do malucz-
kich, uciśnionych w naszych nowoczes-
nych społecznościach. Nie można jed-
nak zapominać, że ta sytuacja opuszczo-
nych nie dotyczy tylko jednej klasy spo-
łecznej i że może się różnić w zależności 
od miejsca i czasu”29.

Głównym celem kongresu było prze-
studiowanie cech naszej tożsamości 
i naszego posłannictwa oraz jedność ży-
cia i misji. Kongres podkreślił, że na to, 
aby być wiernymi naszej dewizie, „Po-
słał mnie, abym głosił Ewangelię ubo-
gim”, i aby móc to zrealizować, trzeba, 
abyśmy sami znowu stali się ubogimi 
i „głębiej weszli do różnych sektorów, 
w których przygotowuje się i przeży-
wa egzystencję najpokorniejszych po to, 
aby usłyszeć ich wołanie i zrozumieć ich 
aspiracje”30

 4. KONSTYTUCJE I REGUŁY Z 1982 
ROKU

Jak widzieliśmy, pojęcie misji obla-
ckiej zmieniało się wraz z pojmowaniem 
przez Kościół swej misji we współczes-
nym świecie. W chwili rozpoczęcia ka-
pituły deklaracja synodu z 1971 roku 
o sprawiedliwości w świecie została po-
twierdzona na synodzie w 1974 roku 
i przez wyjaśnienia podane w Evangelii 
nuntiandi. Konferencja biskupów Ame-
ryki Łacińskiej, która odbyła się w Pue-
bli w 1979 roku oraz encyklika Redemp-
tor hominis Jana Pawła II uświadomiły 
Kościołowi potrzebę większej solidar-
ności z ubogimi i uciśnionymi. Pojęcie 
„preferencyjnej opcji na rzecz ubogich” 

i jego implikacje w życiu i posłudze 
stopniowo zyskały zrozumienie w całym 
Kościele. Już w 1972 roku Zgromadze-
nie przyjęło szersze pojęcie „ubogiego”, 
„najbardziej opuszczonych”, „różnego 
rodzaju ubogich”31.

Tekst przyjęty przez kapitułę z 1980 
roku nie pozostawia na ten temat żadnej 
wątpliwości. Przedstawia on misję In-
stytutu ewangelizowania ubogich w no-
wym rozumieniu „opcji na rzecz ubo-
gich”.

Posługując się sformułowaniem Zało-
życiela, pierwszy artykuł mówi o tym, co 
jest naszym głównym zadaniem w Koś-
ciele: „Poświęcają się głównie ewange-
lizacji ubogich”. Podejmując ideę arty-
kułu 5 z 1966 roku, konstytucja 5 opi-
suje naszą pierwszą posługę w Kościele: 
„ukazywanie Chrystusa i Jego Królestwa 
najbardziej opuszczonym”32. Stopniując, 
ujmuje ona opuszczonych w trzy katego-
rie: „ludy, które jeszcze jej [Dobrej No-
winy] nie przyjęły”; „grupy, z którymi on 
[Kościół] ma najmniej kontaktu” oraz ci, 
„których sytuacja głośno woła o nadzieję 
i zbawienie, jakie w pełni może przynieść 
tylko Jezus Chrystus”. „Są to różnego ro-
dzaju ubodzy: – im dajemy pierwszeń-
stwo” (K 5).

Celem głoszenia Dobrej Nowiny jest 
dać poznać ludom Chrystusa i w świet-
le tego poznania pomóc im odkryć ich 
własną godność osób stworzonych na 
obraz Boga i odkupionych przez Chry-
stusa (K 5).

W tym kontekście i opierając się na 
tej chrześcijańskiej wizji osoby, oblat 
będzie miał do odegrania aktywną rolę 
w innej dziedzinie ewangelizacyjnej mi-
sji Kościoła, jaką jest posługa dla spra-
wiedliwości (R 9).

Reguła z 1982 roku nalega na jed-
ność między życiem a posłannictwem. 
Oblat jest nie tylko głosicielem, lecz tak-
że twórcą Słowa. Dlatego dalsze artyku-
ły położą akcent na solidarność z ubogi-
mi i uciśnionymi.
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Ślub ubóstwa jest sposobem na pozo-
stawanie solidarnym z ubogimi i sprze-
ciw wobec przyczyn niesprawiedliwości: 
„Ten wybór nas pobudza do tego, abyśmy 
żyli w ściślejszej łączności z Chrystusem 
i ubogimi. W ten sposób jest on protestem 
przeciw nadużywaniu władzy i bogactwa 
oraz zapowiedzią nadejścia świata nowe-
go, wyzwolonego z egoizmu i otwartego 
na dzielenie się” (K 20).

Reguła 14 śmiało wyraża tę troskę 
o solidarność: „Wspólnota [...] nie za-
waha się użyć nawet swego niezbędne-
go mienia, aby pomóc biednym”.

Konstytucja 122 idzie nawet jesz-
cze dalej: „Ponieważ Zgromadzenie jest 
z natury misyjne, dobra doczesne, któ-
re do niego należą, są przede wszystkim 
na usługach misji. Zaspokajając potrze-
by swoich członków, będzie ono szukać 
sposobów dzielenia się z innymi tym, co 
posiada, zwłaszcza z biednymi”.

Zestawiając wyrażenia „szukać spo-
sobów dzielenia się” (K 122) i „użyć na-
wet swego niezbędnego mienia” (R 14), 
otrzymamy prawdziwy nakaz aktywnej 
solidarności z ubogimi.

Wyliczając wymogi stawiane kandy-
datowi przy wstąpieniu do nowicjatu, Re-
guła mówi: „[...] kandydaci powinni [...] 
dawać dowody [...] miłości do ubogich 
[...]” (R 40). Ponadto „nowicjusze będą 
się ćwiczyć w prostym stylu życia, któ-
ry uwrażliwiałby ich na potrzeby ludzi, 
zwłaszcza ubogich” (R 42). Dla uzupeł-
nienia formacji misyjnej po nowicjacie, 
„stworzy się (nowym oblatom) okazję do 
poświęcenia się dla ubogich” (R 54).

Wielokrotne użycie zwrotów „ubo-
dzy”, „zwłaszcza ubodzy” i „szczegól-
nie ubodzy” nie pozostawia wątpliwo-
ści co do tego, jak kapituła z 1980 roku 
przy rewizji Konstytucji i Reguł rozumia-
ła charyzmat i dzisiejsze posłannictwo. 
Świadczą one o dawaniu pierwszeństwa 
ubogim z wszystkimi konsekwencjami 
takiej opcji. Kapituła nie zawahała się 
przed włączeniem takiego artykułu jak 

reguła 9 o posłudze dla sprawiedliwości. 
Nie zawahała się również przed wskaza-
niem wymagań stawianych przy przyję-
ciu i w czasie formacji kandydatów ani 
przed podaniem dyrektyw dotyczących 
używania dóbr wspólnoty, które tworzą 
więź pomiędzy posłannictwem, życiem 
i solidarnością z ubogimi i uciśnionymi. 
W tym samym kierunku idą wytyczne ka-
pituły generalnej z 1986 roku dotyczące 
posłannictwa dzisiejszych oblatów. Oka-
że ona wyraźną troskę o ewangeliczne 
działanie na rzecz sprawiedliwości.

 5. KAPITUŁA GENERALNA Z 1986 ROKU: 
MISJONARZE WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

Głównym tematem kapituły z 1986 
roku było posłannictwo Zgromadzenia 
we współczesnym świecie. Członkowie 
kapituły wyróżnili sześć szczególnych 
wyzwań, które domagają się od nas pil-
nej odpowiedzi. Dokument Misjonarze 
we współczesnym świecie na pierwszym 
miejscu porusza problem posłannictwa 
względem ubogich: „[...] jesteśmy prze-
konani, że nasze posłannictwo powinno 
być coraz bardziej skierowane ku ubo-
gim, włączając w to posługę dla spra-
wiedliwości” (nr 5).

Ta troska stanowi główny wątek ca-
łego dokumentu. Dla kapituły każde 
z tych sześciu wyzwań jest częścią tego 
samego posłannictwa ewangelizacyjne-
go wśród ubogich i najbardziej opusz-
czonych.

Tytuł pierwszej części łączy posłan-
nictwo, ubóstwo i sprawiedliwość. Za-
czyna się ona od niepokojącego stwier-
dzenia: „Powiększająca się przepaść mię-
dzy bogatymi a ubogimi we współczes-
nym świecie jest skandalem, wobec któ-
rego nie możemy pozostawać obojętni” 
(nr 10). Następnie opisuje przygnębiają-
cą sytuację w świecie, która rodzi „masy 
nowych ubogich, często pozbawionych 
głosu: bezrobotnych, uchodźców poli-
tycznych, pogardzane mniejszości naro-
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dowe” (tamże). Wylicza niektóre z wie-
lu przyczyn istnienia niesprawiedliwych 
struktur ekonomicznych i politycznych. 
Patrząc na świat w świetle Ewangelii, wi-
dzimy, że Jezus „utożsamia się z głodny-
mi, chorymi i więźniami. Chce, aby do-
strzegano Go w tych, którzy cierpią, któ-
rzy są opuszczeni lub prześladowani dla 
sprawiedliwości” (nr 15).

Jaką postawę przyjmuje oblat w ta-
kiej sytuacji? Kapituła odpowiada zwię-
złym twierdzeniem, w którym opisuje 
różne aspekty ewangelizacyjnej misji 
Kościoła, jakie występują w ostatnich 
dokumentach papieskich: „My, oblaci, 
jesteśmy posłani, aby głosić Ewangelię 
ubogim i najbardziej opuszczonym, to 
znaczy głosić Jezusa Chrystusa i Jego 
Królestwo (K 5), być świadkami Dobrej 
Nowiny w oczach świata, pobudzać do 
działania zdolnego przeobrazić osoby 
i społeczeństwa, piętnować wszystko, 
co stanowi przeszkodę w nadejściu Kró-
lestwa” (nr 14).

Nawiązując do ślubu ubóstwa, ka-
pituła dodaje: „Obieramy ubóstwo, aby 
doskonalej zjednoczyć się z Jezusem 
i ubogimi” (nr 16). Tylko w ten sposób 
będziemy mogli „nauczyć się patrzeć na 
Kościół i świat z ich punktu widzenia 
[...]. Jesteśmy więc przez nich ewange-
lizowani i stajemy się wśród nich dosko-
nalszymi świadkami obecności Jezusa, 
który stał się ubogi, aby wyzwolić osobę 
ludzką i całe stworzenie” (tamże).

Świadectwo ewangelicznego wyrze-
czenia jest możliwe tylko wtedy, „jeśli 
potrafimy nieustannie zachęcać się i na-
pominać do nawrócenia w tej dziedzi-
nie”. Powinno ono być widoczne w na-
szym życiu osobistym i wspólnotowym. 
Jeśli chcemy, aby nasze głoszenie Boga 
wyzwoliciela było wiarygodne, nasze 
wspólnoty winny być postrzegane jako 
miejsca, w których żyje się tym wyzwo-
leniem, które głosimy (nr 18). Będziemy 
wspierać ubogich tam, gdzie oni „usiłują 
wziąć w ręce swoją przyszłość” (nr 19). 

Co więcej, „jesteśmy gotowi przyjąć 
konsekwencje naszych postaw na rzecz 
sprawiedliwości” (nr 20).

Ta pierwsza część kończy się sześ-
cioma zaleceniami: 1. zastanowić się 
na modlitwie nad powołaniem do służ-
by ubogim i najbardziej opuszczonym 
(nr 23). 2. Ocenić na nowo nasz styl ży-
cia i dobra, których używamy (nr 24). 3. 
Zakładać nasze wspólnoty w dzielnicach 
ubogich (nr 25). 4. Dzielić się z ubogimi 
swoimi zasobami w pieniądzach, perso-
nelu i w różnych kompetencjach (nr 26). 
5. Działać na rzecz ubogich i zdawać so-
bie sprawę z tego, że przez swoją posta-
wę, przez wartości, których bronimy, 
przez styl życia oraz przez wybory spo-
łeczne i polityczne możemy być przy-
czyną ubóstwa (n. 27). 6. Badać przy-
czyny ubóstwa (n. 28).

 6. KAPITUŁA GENERALNA Z 1992 ROKU: 
ŚWIADKOWIE WE WSPÓLNOCIE APOSTOL-
SKIEJ

Opisując aktualne potrzeby zbawcze, 
dokument kapituły z 1992 roku Świad-
kowie we wspólnocie apostolskiej uka-
zuje świat gnębiony wszelakim złem, 
świat, w którym panuje rozbicie, prze-
moc, ucisk i niesprawiedliwość (nr 2). 
Odpowiedzią oblatów na „potrzeby zba-
wienia ludzi” (K 1) – zwłaszcza ubo-
gich – jest staranie, aby „się tak groma-
dzić wokół osoby Jezusa Chrystusa, by 
tworzyć współczującą solidarność” (nr 
6). Dlatego „wybieramy więc wspólno-
tę jako środek pozwalający nieustannie 
ewangelizować się i być świadkami Do-
brej Nowiny” (nr 7).

„Aktywnie zadbać o jakość naszej 
wspólnoty, naszego bycia [...] – oto na-
sze pierwsze zadanie ewangelizacyjne” 
(nr 7). „Wspólnota, którą tworzymy [...] 
w sposób profetyczny sprzeciwia się in-
dywidualizmowi panującemu w świe-
cie i samowoli władzy, które są źródłem 
nieszczęścia tylu ubogich” (nr 8).
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Nasza „rola nie polega przede wszyst-
kim na przekazywaniu doktryny, lecz ra-
czej na konkretnym zabieganiu o pokój, 
w prawdzie i sprawiedliwości” (nr 17). 
Aby nasz styl życia odpowiadał wartoś-
ciom wyznawanym w ślubach zakon-
nych, „dla tego, kto chce być wiarygod-
nym świadkiem, niezbędne jest codzien-
nie odnawiane nawrócenie (nr 18).

Kapituła domaga się regularnej rewi-
zji i oceny jakości naszego świadectwa 
we wszystkich jego elementach składo-
wych, do których należą sprawiedliwość 
i pokój (nr 19). „Ponieważ wiarygodność 
naszego świadectwa zależy częściowo od 
naszego zaangażowania na rzecz spra-
wiedliwości, kapituła wzywa administra-
cję generalną, by przez najbliższe sześć 
lat zachęcała oblatów do angażowania się 
na rzecz najsłabszych” (nr 21).

Opowiedzenie się za pogłębieniem 
jakości naszego życia i naszego bycia, 
zarówno indywidualnego, jak i wspól-
notowego, ma swoje implikacje. Na ten 
temat kapituła wyraża „stanowczą wolę, 
by skutecznie wprowadzać w życie do-
kument Misjonarze we współczesnym 
świecie i żyć zgodnie z naszymi Kon-
stytucjami i Regułami oraz z naszymi 
ślubami, które czynią z nas świadków, 
wiarygodne znaki we wspólnotach apo-
stolskich” (nr 24). Dalszy tekst tego pa-
ragrafu dobrze streszcza ducha kapitu-
ły z 1992 roku i zasługuje, aby go roz-
ważyć: „»Misjonarski niepokój o dzi-
siejszego człowieka jest tym, co oży-
wia, stanowi fundament i usprawiedli-
wia całą tę działalność. Jako misjonarze 
powinniśmy usłyszeć krzyk osób i grup 
wołających o zbawienie i dać się im po-
rwać, odpowiadając modlitwą i dyspo-
zycyjnością oraz uwrażliwieniem włas-
nego środowiska [...]«. Powyższy tekst 
sprawozdania ojca generała (nr 12) odbił 
się ogromnym echem wśród nas. Dlate-
go postanawiamy być blisko ubogich 
i im dajemy pierwszeństwo (K 5), nie 
zaniedbując bogatych, którzy podejmu-

ją często decyzje mające wpływ na losy 
świata. Postanawiamy prowadzić dialog 
ze społeczeństwem, być solidarni z ludź-
mi dobrej woli, zwłaszcza z tymi, któ-
rzy zaangażowani są [...] w sprawiedli-
wość i pokój. Ryzykujemy danie rękoj-
mi naszemu światu, broniąc go, uznając 
w nim to, co jest dobre, a jednocześnie 
rzucając mu wyzwanie na wzór proro-
ków. Dlatego będziemy świadkami bo-
lesnego realizowania się świata, który 
szuka pojednania” (nr 24).

 IV. ZAKOŃCZENIE

Święty Eugeniusz de Mazenod, po-
ruszony duchowym opuszczeniem ubo-
gich ludzi w jego czasach, zorganizował 
zespół misjonarzy do ich ewangelizo-
wania. Pokolenia oblatów, pragnąc po-
zostać wierne jego natchnieniu, starały 
się ustalić, kto w ich czasach należy do 
osób opuszczonych. Ich rozeznanie pro-
wadziło ich do dawania pierwszeństwa 
ubogim i ludziom z marginesu. Zwłasz-
cza w ostatnich latach okazali żywe za-
interesowanie rzeczywistym zaangażo-
waniem względem tych ludzi, solidar-
nością wyrażającą się zarówno w sty-
lu życia, jak i w wyborze posługiwania. 
Tak jak w roku 1816, w swej współpra-
cy z ewangelizacyjnym posłannictwem 
Kościoła idą przede wszystkim do „róż-
nego rodzaju ubogich”.

RONALD LAFRAMBOISE
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Dobrowolne ubóstwo zawsze było 
uważane za istotny element życia zakon-
nego. Bez niego nie możemy zrozumieć, 
czym jest naśladowanie Chrystusa, któ-
ry „ogołocił samego siebie, przyjąwszy 
postać sługi” (Flp 2, 7) i dla nas stał się 
ubogim, aby nas ubóstwem swoim ubo-
gacić (zob. 2 Kor 8, 9). Bez niego nie 
spełnia się istotnych warunków poświę-
cenia się na służbę Królestwu, do któ-
rych należy pokora, oderwanie od tego, 
co ziemskie, i całkowita gotowość do 
komunii i poświęcenia. Stanowi ono za-
sadnicze błogosławieństwo religijnego 
programu Jezusa: „Błogosławieni ubo-
dzy w duchu, albowiem do nich należy 
Królestwo niebieskie” (Mt 5, 3). Ubo-
gimi w duchu, tymi, którzy mają ducha 
ubóstwa, są ci, którzy są wolni i otwar-
ci na przyjęcie całego bogactwa Króle-
stwa. Jest to pierwsza ewangeliczna war-
tość dobrowolnego ubóstwa. Wszystkie 
osoby zakonne przyjmują je jako wyraz 
bezwarunkowego pragnienia naślado-
wania Chrystusa i jako znak starania się 
o doskonałą miłość. 

Stosowanie ewangelicznej rady ubó-
stwa jest jednak mniej dokładnie okre-
ślone niż czystość i posłuszeństwo. Nie 
ma bezwzględnej formy ubóstwa. Hi-
storia życia konsekrowanego świadczy 
o tym, że były rozmaite style ubóstwa, 
zależne od epoki, wpływów społecz-
no-kulturowych, kierunków duchowo-
ści oraz od specyficznych zadań każ-
dego instytutu. Możemy więc dostrzec 
różnicę między ubóstwem monastycz-

nym, w którym mnich wyzbywa się 
wszystkiego, lecz klasztor się bogaci, 
ubóstwem charyzmatycznym Francisz-
ka z Asyżu i zakonów żebrzących, które 
opowiadają się za zbiorowym i radykal-
nym świadectwem ubóstwa oraz apo-
stolskim i funkcjonalnym ubóstwem je-
zuitów i innych współczesnych zgroma-
dzeń, które usiłują przystosować się do 
wymogów posługi, zachowując postawę 
bezinteresowności i misjonarskiej goto-
wości.

W tym trzecim typie ubóstwa odkry-
wamy istotne cechy ubóstwa oblackie-
go. Jest to ubóstwo tego, który podob-
nie jak Apostołowie opuszcza wszystko, 
aby iść za Chrystusem i móc swobod-
nie i całkowicie poświęcić się szerzeniu 
Królestwa, głosząc Ewangelię ubogim. 
Ten ideał apostolski przybrał charakte-
rystyczne formy i koloryt dzięki silnej 
osobowości duchowej Założyciela oraz 
przez to, że jego charyzmat nadal trwa 
w Instytucie. Odnowa soborowa i poso-
borowa, z drugiej strony, doprowadziła 
Zgromadzenie do nowego sposobu uj-
mowania i przeżywania potencjalnych 
bogactw własnej duchowości. Wyjaśni-
my myśl Założyciela o ubóstwie takim, 
jak je przeżywał i przekazał w Konstytu-
cjach i Regułach. Następnie na podsta-
wie dokumentów (korespondencja Zało-
życiela, akta kapituł itd.) zobaczymy, jak 
rozwijało się ono w historii. Na koniec 
– w świetle nowych Konstytucji i Reguł, 
nauczania Kościoła i naglących potrzeb 
ubogich, których chcemy ewangelizo-
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wać – naszkicujemy obraz oblackiego 
ubóstwa w dzisiejszym świecie.

 I. UBÓSTWO W ŻYCIU EUGENIU-
SZA DE MAZENODA

Eugeniusz de Mazenod urodził się 
w rodzinie szlacheckiej i zamożnej, któ-
ra z pewną ostentacją lubiła obnosić się 
ze swym dobrobytem. Na szczęście Bóg 
dał dziecku serce pełne współczucia 
i szczodrobliwości, jak o tym świadczą 
różne anegdoty z jego dzieciństwa, mię-
dzy innymi ta o wymianie swego ubra-
nia na łachmany małego węglarza1. To 
właśnie nie pozwoliło mu dać się wciąg-
nąć w subtelne sieci egoizmu klasowe-
go. Z drugiej strony, twarda szkoła wy-
gnania sprawiła, że na własnym ciele do-
świadczył ukąszenia przez ubóstwo i po-
znał, co to znaczy żyć z jałmużny. Z ko-
legium szlacheckiego w Turynie przyby-
wa do gościnnego domu księdza Bartolo 
Zinellego w Wenecji, który tak opatrz-
nościowo wpływa na jego życie. Stąd 
udaje się do Neapolu, do miłego hote-
lu „Czerwony Kapturek”, gdzie przeży-
je „najbardziej ponure i najobrzydliwsze 
godziny swego wygnania”2. W końcu, 
w Palermo, książę i księżna Canizzaro 
przyjmują go jak syna. Wówczas to za-
nurza się w światowym życiu arystokra-
cji. Ale wpływ jego świątobliwej drugiej 
matki nie pozwala mu ulec pokusie do-
statku i każe mu być blisko ubogich, po-
sługując się nim do udzielania hojnej jał-
mużny.

Gdy w wieku dwudziestu lat młody 
Eugeniusz wraca do kraju, jego pielęg-
nowane w duszy marzenia o wielkości 
i arystokratyczne uprzedzenia otrzymują 
ciężki cios na widok zmiany, jaka zaszła 
w ludzie. Nudząc się, spędza kilka mie-
sięcy w wiejskim domu w Saint-Lau-
rent, gdzie przyjmuje postawę „tutejsze-
go pana”3 wśród dzierżawców i chłopów 
czujących wstręt do dawnego ustroju. 

Jego plany zawarcia interesownego mał-
żeństwa zawodzą, ponieważ chce „żony 
bardzo zamożnej”. Ta, która się pojawia, 
ma zaledwie 40 000 franków posagu: „a 
ja chcę ich 150 000”4. Zamierza wrócić 
na Sycylię, aby tam stworzyć sobie luk-
susowe warunki, ale nie otrzymuje pasz-
portu.

Zarówno wielkie marzenia, jak i 
gorzkie rozczarowania młodego kawale-
ra uniósł potok łez, jakie wylewa w pe-
wien Wielki Piątek przed ubogim Chry-
stusem, wyniszczonym i umęczonym na 
krzyżu. Z tego spotkania z Panem zro-
dziło się pierwsze wzniosłe postanowie-
nie w jego życiu. Eugeniusz zostanie ka-
płanem, i to kapłanem dla ubogich. „Bóg 
mi świadkiem – pisze do matki – że chce 
On, abym wyrzekł się świata, w którym 
taka panuje apostazja, że prawie nie-
możliwe jest się zbawić; abym szczegól-
niej poświęcił się na Jego służbę po to, 
żeby starać się ożywić wiarę, która gaś-
nie wśród ubogich”5. Ten wybór zakła-
da u niego wyrzeczenie trudne ze wzglę-
du na klasową mentalność. W semina-
rium Świętego Sulpicjusza pomaga mu 
się z niej uwolnić twarda asceza, której 
się poddaje. Pokuta i ubóstwo idą w pa-
rze. „Z arystokratycznej tradycji i z oso-
bistego upodobania młody kawaler lubił 
zewnętrzne ozdoby, podkreślające szla-
checkie pochodzenie i wyższą rangę. 
[...] Co za dbałość o włosy, bokobrody 
i ubiór, aby wszystko było godne jego 
tytułów i nazwiska oraz aby podkreśla-
ło szlachecki wygląd! Otóż od wstąpie-
nia do seminarium [...] Eugeniusz wy-
rzeka się tych niebezpiecznych zbyt-
ków i [...] podejmuje następujące posta-
nowienia: »Aby się ukarać za wygodne 
urządzanie się w świecie przy zbyt ma-
łym oszczędzaniu i za przywiązanie, ja-
kie miałem do pewnych marności, będę 
ubogi w swojej celi i prosty w zewnętrz-
nym zachowaniu. [...] Będę się sam ob-
sługiwał, zamiatał swój pokój itd.«”6 
Ubóstwo prowadzi go do zadowalania 
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się niezbędnym minimum: łóżko po-
lowe, materac, stół, trzy krzesła trzci-
nowe i to wszystko. »Dlatego nie chcę 
już mieszkać w swym pięknym pokoju 
w Aix, który nie odpowiada moim upo-
dobaniom i prostocie, której – jak ufam 
– będę przestrzegał przez całe życie«7. 
„Nie chciałem służącego do sprzątania 
pokoju zarówno dlatego, aby żyć w spo-
sób bardziej zgodny z ubóstwem ewan-
gelicznym, jak i dlatego, aby zmniej-
szyć wasze na mnie wydatki”8. Złoty 
łańcuszek, który mu ofiarowano, uwa-
ża za „niepotrzebny grat”. „Kiedy by-
łem w świecie, bardzo pragnąłem złote-
go łańcuszka; dzisiaj sprawiałby mi on 
kłopot. Toteż upodobania duchownego 
powinny różnić się od upodobań świa-
towca, a Bóg w tym względzie okazał mi 
całkowitą łaskę”9.

Ta intensywna asceza i to zewnętrzne 
ubóstwo znalazły dopełnienie i normal-
ny owoc w serii wewnętrznych umar-
twień, w ewangelicznym wyrzecze-
niu i w duchowym ubóstwie. Wzbudzi-
ły w Eugeniuszu pragnienie służenia 
Kościołowi na ostatnim z posterunków 
i przy najskromniejszej posłudze. „W 
miarę jak młody duchowny prowansal-
ski wyzbywał się osobistych skłonności 
i arystokratycznej mentalności, to po-
wołanie wyjaśniało się i oczyszczało”10 
w ramach wymagającej duchowości sul-
picjańskiej.

Tej linii umartwienia i ubóstwa oraz 
ogólnym zasadom obowiązującej du-
chowości pozostanie wierny jako ka-
płan i biskup. W dobrowolnym ubóstwie 
widzi środek naprawy i wewnętrzne-
go oczyszczenia, opanowania skłonno-
ści starego człowieka i utożsamienia się 
z Chrystusem Zbawicielem. W miarę jak 
jego charyzmat będzie się krystalizował, 
będzie uważał ubóstwo przede wszyst-
kim za niezbędny czynnik duchowej for-
macji „męża apostolskiego”.

W 1812 roku, rok po święceniach, 
ustala sobie regulamin, którego będzie 

miał przestrzegać przez całe życie. Na-
lega na praktykowanie umartwienia ko-
niecznego do tego, aby iść za Chrystu-
sem, którego „całe życie było krzyżem 
i męczeństwem”11. Sługę Zbawiciela 
powinny cechować umartwienie, po-
wściągliwość i ubóstwo. „Dlatego powi-
nienem mało spać, jeść umiarkowanie, 
dużo i bez skarg pracować, [...] zrezyg-
nować z jedwabnych pończoch i pasów 
oraz nigdy nie fryzować włosów [...]. 
Gdyby ode mnie zależała liczba i jakość 
dań moich posiłków, wybrałbym najpo-
spolitsze i najprostsze. Kawałek gotowa-
nego lub pieczonego mięsa, jarzyny lub 
jajka [...]. Prawie przez całe życie piłem 
wodę, wino nie jest więc dla mnie ko-
nieczne, a jeszcze mniej likier”12. Gdy 
jego stryj Fortuné został mianowany bi-
skupem, Eugeniusz zachęcał go do rea-
lizowania następującego programu: „Za 
patronów i wzory obierzemy świętego 
Karola i świętego Franciszka Salezego. 
Nasz dom będzie jakby seminarium ze 
względu na regularne życie, a twoje ży-
cie – przykładem dla twoich kapłanów 
[...]. Odraza do przepychu, umiłowanie 
prostoty, oszczędności, aby bardziej po-
magać w potrzebach ubogim [...]. Jakich 
cudów dokona ten godny podziwu tryb 
życia?”13

Kanonik Jean Leflon, kreśląc du-
chowy portret biskupa Eugeniusza de 
Mazenoda, po ukazaniu jego wielkie-
go ducha umartwienia, surowej wstrze-
mięźliwości i postów, pisze: „Wystaw-
ność, do której zobowiązywały go jego 
funkcje podczas publicznych ceremonii, 
kontrastowała z ubóstwem w życiu pry-
watnym. Występując jako biskup Euge-
niusz de Mazenod, w ceremoniach reli-
gijnych był posłuszny wymogom litur-
gii, a na oficjalnych przyjęciach doma-
gał się praw przysługujących mu z pro-
tokołu [...]. W życiu prywatnym nato-
miast nic prostszego od jego całkowi-
cie rodzinnego i prawie monastycznego 
życia w środowisku oblackim [...]. Bar-
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dzo dbały o strój w czasie publicznych 
wystąpień, biskup de Mazenod był bar-
dzo szczęśliwy, gdy w swej posiadłości 
w Saint-Louis mógł chodzić w starych, 
połatanych sutannach, pozbawionych 
guzików i obszywek. »Jestem biskupem 
– mawiał – ale złożyłem ślub ubóstwa« 
[...]. »Gdyby zobaczono moją bieliznę!«  
– mówił, śmiejąc się serdecznie [...]. 
Ubóstwo, które praktykował biskup de 
Mazenod, czyniło go jeszcze bardziej 
współczującym i szczodrym wobec nę-
dzarzy. W ten sposób kontynuował tra-
dycje własnej rodziny i tradycje bisku-
pów wielkich panów z epoki Ancien 
Régime’u [...]”14.

Umiłowanie ubóstwa – „tej cennej 
cnoty”15 – prowadzi Eugeniusza de Ma-
zenoda do chętnego znoszenia niewygód 
i wyrzeczeń związanych z jego prakty-
kowaniem. I tak na przykład w Rzymie 
trzykrotnie w ciągu dnia zmienia ubra-
nie, aby nie zniszczyć nowej sutanny16 
albo – kiedy indziej – rezygnuje z cie-
kawej podróży czy z jakiegoś zysku17. 
Praktyka tego ślubu objawia się w dro-
biazgach. Przebywając ze stryjem w Pa-
ryżu, ma okazję sprawić sobie zwyczaj-
ną sutannę, aby nie niszczyć posiadanej 
sutanny z sukna. Pisze wówczas do ojca 
Tempiera: „Może wypadałoby skorzy-
stać z tutejszego mego pobytu, lecz są-
dzę, że powinienem zapytać Ojca o zda-
nie, aby nie wykroczyć przeciw ubóstwu 
[...]. Martwi mnie, że sam muszę decy-
dować o kupnie czegoś dla mej skrom-
nej osoby”18. Ten głęboki szacunek dla 
ubóstwa Eugeniusz zawdzięcza niewątp-
liwie specjalnej łasce Boga, który uwol-
nił jego serce od pożądania pieniędzy 
i ludzkich zaszczytów, jakie się z nimi 
wiążą, i ukazał mu czar kroczenia ślada-
mi Jezusa19. 

To, co sam przeżywał z takim zapa-
łem i wielkodusznością, pragnie prze-
szczepić swym misjonarzom jako ewan-
geliczny ideał, konieczny dla apostol-
skiego dzieła, jakie Bóg mu powierzył.

 II. UBÓSTWO W POCZĄTKACH 
ZGROMADZENIA

Przekonany o konieczności utwo-
rzenia grupy misjonarzy, która zajęłaby 
się potrzebami najbiedniejszej ludności, 
Eugeniusz zaczyna szukać towarzyszy. 
Nie myśli wówczas w ogóle o ślubach 
zakonnych. Chce już jednak ludzi wol-
nych od szukania jakiejkolwiek korzy-
ści doczesnej, ludzi, którzy wyzbywają 
się wszelkiej chciwości oraz wszelkiego 
szukania dobrobytu i wygody, „mężów, 
którzy mieliby wolę i odwagę kroczyć 
śladami Apostołów, [...] mężów, którzy 
by oddali się i zechcieli się poświęcić 
dla chwały Bożej i zbawienia dusz, bez 
innych korzyści na ziemi niż liczne udrę-
ki, i to wszystko, co Zbawiciel zapowie-
dział swoim prawdziwym uczniom”20. 
Kandydaci, przede wszystkim ksiądz 
Tempier, zdają się podlegać temu same-
mu rytmowi co on i tęsknią za chwilą, 
w której będą mogli zamieszkać razem 
w zrujnowanym klasztorze w Aix.

Gdy 25 stycznia 1816 roku Euge-
niusz de Mazenod zbiera swych pierw-
szych towarzyszy, jednocześnie przed-
stawia wikariuszom generalnym diecezji 
prośbę o zatwierdzenie nowej wspólnoty 
misjonarskiej. Dołącza do niej zwięzły 
regulamin, który można uważać za za-
czątek przyszłej Reguły. Nie ma w nim 
mowy o ślubach, ale zaznaczono, że mi-
sjonarze zamierzają praktykować „cno-
ty zakonne”, za wzorem zakonów. Ten 
ideał przybiera konkretną formę w gor-
liwości właściwej początkom. Obok du-
cha apostolskiego i intymnego życia ro-
dzinnego, w nowej wspólnocie w sposób 
godny podziwu jaśnieje ubóstwo głębo-
ko ewangeliczne, w którym spontanicz-
nie i wielkodusznie przyjmuje się nie-
dostatki i niewygody. Według opinii bi-
skupa Jacquesa Jeancarda: „W tym za-
improwizowanym przez poświęcenie 
mieszkaniu wszystko było dla nich roz-
koszne, bez troski o dobrobyt material-
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ny! [...] To życie w ubóstwie podoba-
ło się wszystkim. Przy okazji trochę się 
z tego śmiano i gratulowano sobie tego 
jako szczęśliwej zgodności z Boskim 
Mistrzem i Jego Apostołami”21.

Założyciel często z radością i no-
stalgią wspominał ten pierwszy okres 
surowego wyrzeczenia. Dnia 24 stycz-
nia 1831 roku pisze do nowo założo-
nej wspólnoty nowicjuszy i scholasty-
ków w Billens: „Jutro obchodzę roczni-
cę dnia, w którym przed szesnastu laty 
opuściłem dom rodzinny, aby zamiesz-
kać na misji, którą ojciec Tempier ob-
jął kilka dni wcześniej. Nasze miesz-
kanie nie było tak wspaniałe jak zamek 
w Billens, a jeśli doznajecie pewnych 
braków, to my odczuwaliśmy je jeszcze 
bardziej. Moje łóżko polowe znajdowało 
się w małym przejściu prowadzącym do 
biblioteki, którą była wówczas wielka 
izba służąca za sypialnię ojcu Tempiero-
wi i drugiemu ojcu, którego nie ma już 
wśród nas. Służyła ona również naszej 
wspólnocie za salon. Całe nasze oświet-
lenie stanowiła jedna lampa, a kiedy 
trzeba było kłaść się spać, stawialiśmy 
ją na progu drzwi, aby służyła wszyst-
kim trzem.

Stołem, który zdobił nasz refektarz, 
były luźne deski oparte na dwóch starych 
beczkach. Od czasu, gdy złożyliśmy ślub 
ubóstwa, nigdy nie mieliśmy szczęś-
cia być tak ubogimi. Nie domyślając się 
tego, przygotowywaliśmy się do stanu 
doskonałości, w którym żyjemy tak nie-
doskonale. Ale umyślnie podkreślam ten 
rodzaj ogołocenia całkiem dobrowolne-
go, gdyż łatwo było pozbyć się go, każąc 
przenieść wszystko, co było potrzebne, 
od mej matki. Chcę przez to pokazać, że 
– choć o tym jeszcze nie myśleliśmy – 
dobry Bóg już wówczas naprawdę pro-
wadził nas do rad ewangelicznych, które 
później mieliśmy ślubować. Ich cenę po-
znaliśmy przez ich praktykowanie. Za-
pewniam was, że nie straciliśmy nicze-
go z naszej wesołości. Przeciwnie, po-

nieważ ten nowy sposób życia stanowił 
dość uderzający kontrast z tym, który 
porzuciliśmy, często zdarzało się, żeśmy 
się z tego serdecznie uśmiali. Zawdzię-
czam to miłe wspomnienie świętej rocz-
nicy początków naszego wspólnego ży-
cia. Jakże byłbym szczęśliwy, gdybym 
je kontynuował z wami!”22

Ta sama postawa jasno przejawia się 
w 1819 roku, przy okazji misji w Ro-
gnac. Nie przygotowano tam nic dla mi-
sjonarzy, ojców Henry’ego Tempiera, 
Pierre’a-Nolasque’a Mye’a i François 
Moreau. Na nocny spoczynek musie-
li oni poszukać sobie trzech sienników 
i trzech nędznych koców, chleba i tro-
chę pożywienia. „Żyjemy więc na wzór 
Apostołów – pisał ojciec Tempier do 
Założyciela. – Nie sądzę, aby błogosła-
wiony Liguori znalazł cokolwiek zby-
tecznego w naszych meblach lub w co-
dziennych posiłkach [...], a tak jesteśmy 
zadowoleni z naszego sposobu życia, 
że gdybyśmy mieli tylko to, po tysiąc-
kroć błogosławilibyśmy dobrego Boga 
za to, że nam umożliwił chociaż trochę 
naśladować świętych i raz na zawsze 
być misjonarzami”23. Ojciec de Maze-
nod komentuje: „O, za jak szczęśliwych 
uważam Was na waszej słomie i jak 
wasz bardziej niż skromny stół podnieca 
mój apetyt. Oto, moim zdaniem, po raz 
pierwszy mamy to, czego nam potrzeba. 
[...] Ośmielam się tak do Was mówić, bo 
zazdroszczę Wam Waszego losu i gdyby 
to tylko ode mnie zależało, chętnie bym 
w nim uczestniczył”24.

Innym oczywistym dowodem gorą-
cego pragnienia złożenia ślubu ubóstwa 
jest postawa wspólnoty w Laus w 1820 
roku, która wpłynęła na wprowadzenie 
go do Reguły25.

Godny podziwu duch, który się tam 
objawia, świadczy o obecności ewange-
licznego ideału w pierwszej wspólnocie 
oblackiej. Ideał ten zostanie wkrótce za-
twierdzony w Regule Misjonarzy Pro-
wansji, najpierw jako zwykła cnota apo-
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stolska, a później jako zaangażowanie 
przypieczętowane ślubem zakonnym.

 III. UBÓSTWO W REGULE ZAŁOŻY-
CIELA

Pierwsza Reguła napisana przez Za-
łożyciela w 1818 roku w drugiej części 
mówi o radach ewangelicznych w nastę-
pujący sposób: § 1. Duch ubóstwa; § 2. 
Ślub czystości; § 3. Ślub posłuszeństwa; 
§ 4. Ślub wytrwania. Założyciel, który 
początkowo sądził, że śluby nie są ko-
nieczne, wkrótce doszedł do przekona-
nia, że bez tego świętego zaangażowania 
nie znajdzie pracowników apostolskich, 
jakich pragnął dla swego misyjnego za-
miaru. Dlatego, nie bez oporu niektó-
rych członków, wprowadził trzy wspo-
mniane śluby. Co się tyczy ubóstwa, to 
nie uważał, że nadszedł czas, aby wy-
magać go ślubem. Zadowolił się zalece-
niem go jako cnoty niezbędnej w pracy 
misjonarskiej w nadziei, że wkrótce bę-
dzie można zrobić krok w kierunku tego 
świętego zaangażowania. 

Paragraf o duchu ubóstwa zawie-
ra te bardzo ważne słowa: „Ze wzglę-
du na okoliczności na razie odstąpili-
śmy od tej myśli (wprowadzenia ślu-
bu). Przyszłym więc kapitułom gene-
ralnym pozostawiamy udoskonalenie 
tego punktu naszej Reguły, gdy uzna-
ją przed Bogiem, że nadszedł czas, aby 
to zrobić. Tymczasem, nie zobowiązu-
jąc się jeszcze do tego ślubem, będzie-
my się starali tak się przejąć duchem tej 
cennej cnoty, tak ją kochać i praktyko-
wać, aby nawet najbystrzejsi mogli się 
w tym względzie mylić”26. Głęboka in-
tencja ojca de Mazenoda jest całkiem 
jasna. Nalega na oblatów, aby praktyko-
wali cnotę ubóstwa tak wielkodusznie, 
żeby w oczach ludzi najbardziej wraż-
liwych na wartości chrześcijańskie uka-
zywała się jako owoc ślubu zakonnego. 
Mimo że tego ślubu nie składano, jest on 

już obecny jako ideał życia, do którego 
pragnie dojść, gdy tylko to będzie moż-
liwe. Rzeczywiście, reguły dotyczące 
ubóstwa będą tak samo wymagające jak 
w surowszym zgromadzeniu zakonnym. 
Nie trzeba będzie ich zmieniać po przy-
jęciu ślubu ubóstwa. Na końcu artykułu 
o ubóstwie Założyciel ponownie wyra-
ża swą myśl: „Zanim te reguły będą mo-
gły być ostatecznie wprowadzone w ży-
cie, będziemy się do nich przyzwycza-
jać przez praktykę”27.

Jaka jest treść tych reguł? Możemy 
ją podzielić na dwie części. Pierwsza za-
wiera zasady teologii ascetycznej; dru-
ga – drobiazgowe przepisy dotyczące 
wszystkich aspektów doczesnego życia 
misjonarzy: stołu, ubioru, pomieszczeń, 
umeblowania itd. W tych dwóch częś-
ciach nie ma nic szczególnie oryginalne-
go. Obydwie jednak wyrażają myśl i we-
wnętrzną postawę Eugeniusza de Maze-
noda oraz ducha, którego pragnął wpoić 
swoim oblatom.

Pierwszy fragment stanowi długi ar-
tykuł. W świetle Ewangelii i autorów 
piszących o sprawach duchowych Za-
łożyciel przedstawia korzyści duchowe 
i konieczność ubóstwa ewangelicznego. 
Tekst jest streszczeniem rozdziału słyn-
nego dzieła Rodrigueza: Ejercicio de 
perfección y virtudes cristianas28. Opie-
rając się na tekstach Ewangelii, świę-
tego Pawła, Ambrożego, Jana Chryzo-
stoma, Grzegorza Wielkiego i Ignace-
go Loyoli, Założyciel wykazuje funda-
mentalny charakter praktyki oderwania 
i ubóstwa dla samego życia chrześcijań-
skiego, a szczególnie dla życia zakon-
nego i apostolskiego. Ubóstwo wyzwa-
la serce do walki z szatanem i usposabia 
do wszelkich cnót, jest niezwyciężonym 
bastionem instytutów zakonnych i istot-
nym składnikiem naśladowania Chry-
stusa. Przytoczmy te dwa oryginalne 
zdania Założyciela: „Powody te byłyby 
aż nadto wystarczające, aby – w Insty-
tucie, który chce nas prowadzić śladami 
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pierwszych chrześcijan i zgodnie z du-
chem najświętszych zakonów – skłonić 
nas do przyjęcia tego istotnego elementu 
życia doskonałego i zakonnego. [...] Do-
dajcie do tego fakt, że ze względu na to, 
iż chciwość jest jedną z wad, która czy-
ni w Kościele najwięcej spustoszenia, 
bylibyśmy gotowi – zgodnie z duchem 
naszego Instytutu, który jest duchem na-
prawy – składać Bogu zadośćuczynienie 
za tę wadę, przyjmując dobrowolne ubó-
stwo, tak jak je przed nami praktykowali 
święci”29. Widzimy, że do motywów tra-
dycyjnych, zarówno ascetycznych (wy-
rzeczenie i surowość, które uwalniają 
serce i zapalają je do walki ze złem), jak 
i mistycznych (naśladowanie Zbawicie-
la), ojciec de Mazenod dodaje motyw 
naśladowania najsurowszych zakonów 
łącznie z wybranym dla swego Instytutu 
celem drugorzędnym, jakim jest wypeł-
nienie pustki pozostawionej w zakonach 
przez rewolucję. Do tego dodaje jeszcze 
motyw zadośćuczynienia za spustosze-
nia spowodowane przez chciwość. Euge-
niusz de Mazenod zauważa poza tym, że 
ogólne zalecenie Ojców Kościoła w spo-
sób szczególny odnosi się „do pracow-
ników ewangelicznych, powołanych do 
walki z szatanem”30, podkreślając w ten 
sposób apostolski wymiar ubóstwa.

Część przepisów w Regule została za-
czerpnięta prawie w całości z pism świę-
tego Alfonsa z nieznacznymi zmianami 
lub dodatkami. Większość tych ostatnich 
pochodzi z ustaw kapitulnych redempto-
rystów (1802). Przytoczmy kilka głów-
nych norm: „Wszystko zatem będzie 
w Stowarzyszeniu wspólne i nikt nie bę-
dzie niczego posiadał na własność. – Na 
domach ciąży obowiązek skromnego za-
opatrzenia wszystkich w to, czego im 
potrzeba [...]. – Jako ubodzy zadowoli-
my się prostym pożywieniem [...]. Po-
koje będą małe, a meble skromne i jed-
nakowe [...]. Ubiór misjonarza również 
będzie skromny, ale czysty i odpowiedni 
dla przyzwoitych kapłanów [...]. Zgod-

nie z tym ślubem (oblaci) zobowiążą 
się do nieubiegania się [...] o jakiekol-
wiek godności, zyski i urzędy [...] poza 
Stowarzyszeniem31 [...]. Wszystko, co 
zostało powiedziane, będzie przestrze-
gane z drobiazgową dokładnością pod 
groźbą najwyższych sankcji, z wydale-
niem włącznie [...]. Niezależnie od ja-
kichkolwiek potrzeb, nigdy nie będzie 
można żebrać; należy oczekiwać pomo-
cy Bożej Opatrzności [...]. Wszystko, co 
mógłby otrzymać ktoś z członków, na-
leży do Zgromadzenia. Nigdy nie wol-
no mu będzie zatrzymać pieniędzy, na-
wet w przypadku depozytu. Przełożony 
nie będzie mógł pozwolić, aby podwład-
ni przechowywali cokolwiek w swych 
pokojach jako własne lub osobiste, jak 
na przykład bieliznę, czekoladę, likier, 
owoce, konfitury, tytoń albo inne podob-
ne rzeczy [...]”32.

Przepisy te kończą się zachętą skie-
rowaną do przełożonych i nie pochodzą-
cą ze źródeł alfonsjańskich: „Przełoże-
ni będą niekiedy doświadczać podwład-
nych w tym względzie, nie odmawiając 
im tego, co konieczne, lecz dając im spo-
sobność do znoszenia pewnych braków 
i uświadomienia sobie, że ubodzy nie 
mogą zawsze żyć wygodnie i posiadać 
wszystkiego, czego zapragną”33. Rozpo-
rządzenie dotyczące misji zawiera inne 
normy na temat podróży i posiłków mi-
sjonarzy, którzy powinni unikać wszel-
kiego zbytku i „zadowolić się zwykłymi 
potrawami typowymi dla kraju”34. W ar-
tykułach poświęconych pokucie zaleca 
się zwykłe łóżko na spoczynek i posta-
nawia się, aby śniadanie w zwykłe dni 
składało się z kawałka suchego chleba35.

Czytając pierwszą Regułę, dostrze-
gamy, jak wzniosłe wyobrażenie miał 
Założyciel o ubóstwie i o jego koniecz-
ności dla „mężów apostolskich”, jakich 
chciał mieć w swym Instytucie. Widzi-
my również, że mimo szczegółowych 
przepisów prawnych wpaja on silne-
go ducha ascezy oraz prawdziwy ide-
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ał ewangeliczny i misyjny. Ubóstwo 
jest istotną częścią zbroi chrześcijanina, 
zwłaszcza apostoła, który powinien być 
heroldem i świadkiem Królestwa wśród 
ubogich.

W następnych wydaniach Reguły, 
jakie ukazały się za życia Założycie-
la, znajdujemy tego samego ducha i te 
same ogólne przepisy, chociaż z kilkoma 
zmianami dotyczącymi aspektów praw-
nych. W 1821 roku, dokonując w Regu-
le doniosłej zmiany, wprowadza się ślub 
ubóstwa. Już w czasie majowych reko-
lekcji 1818 roku ojciec de Mazenod oka-
zał gotowość złożenia tego ślubu, co też 
zaraz uczynił osobiście36. W 1820 roku 
ojciec Tempier czuje się mocno przy-
naglony przez łaskę, aby postąpić tak 
samo, ale pod warunkiem, że Założy-
ciel wyrazi na to zgodę. Jego nowicju-
sze i inni oblaci gorąco oczekują chwili, 
w której będą mogli wyrazić tym ślubem 
pragnienie wyzbycia się wszystkiego37. 
W takim stanie rzeczy kapituła gene-
ralna z 1821 roku postanawia, że obla-
ci wraz z innymi będą składać ślub ubó-
stwa. Od tej pory Reguła zawsze będzie 
mówić o ślubie ubóstwa. W artykule 
wstępnym o wartości ubóstwa ewange-
licznego znajdzie się następujące zda-
nie: „Dlatego przepisuje się u nas ślub 
ubóstwa”. Taka jest podstawowa norma, 
która nadaje nową perspektywę i roz-
mach całej treści dalszych przepisów 
pierwszej Reguły.

Konstytucje i Reguły zatwierdzo-
ne przez Stolicę Świętą 17 lutego 1826 
roku zawierają tylko kilka nieznacz-
nych zmian i, ze względu na tłumacze-
nie łacińskie, nową szatę językową. Na 
przykład pierwszy przepis z 1818 roku: 
„wszystko będzie w Stowarzyszeniu 
wspólne i nikt nie będzie niczego po-
siadał na własność”, zgodnie z życze-
niem kardynała przedstawiającego tekst 
do zatwierdzenia brzmi: „W codzien-
nym użytku w Zgromadzeniu wszystko 
będzie wspólne”38. W trzecim rozdziale 

drugiej części Konstytucji znajduje się 
paragraf o podróżach ze znamiennym ar-
tykułem: „Z uległością, a nawet z radoś-
cią będą znosić niewygody i niedostat-
ki związane z ubóstwem, które ślubują, 
przenosząc ten stan nad dobrobyt, bo od-
powiada on bardziej duchowi umartwie-
nia, który powinien ożywiać pracowni-
ka ewangelicznego”39. Pamięć o duchu 
umartwienia powinna zawsze kierować 
mężem apostolskim.

W Konstytucjach z 1853 roku powta-
rza się to wszystko, co znajdowało się 
w poprzednich, z wyjątkiem dwóch nie-
znacznych złagodzeń w paragrafie o po-
kucie. Zamiast suchego chleba dopusz-
cza się na śniadanie zwykłą zupę40 i mo-
dyfikuje się tekst mówiący o spoczynku:
„Nasi misjonarze zwykle będą spać na 
prostym łóżku”41. Te modyfikacje odpo-
wiadają decyzjom powziętym na kapitu-
łach z 1831, 1837 i 1843 roku42.

Tak pojmowane jest dobrowolne 
ubóstwo zawarte w Konstytucjach i Re-
gułach za czasów Założyciela. Ubóstwo 
oblackie jest cnotą surową i wymaga-
jącą, która może rywalizować z ubó-
stwem najsurowszych zakonów. Lecz 
ta surowość nie jest prostym nakazem 
ascetycznym, zmierzającym do oczysz-
czenia i wzrostu duchowego człowieka 
wewnętrznego. Jest ona nieodzowna dla 
męża apostolskiego, który bez zastrze-
żeń chce się poświęcić głoszeniu Króle-
stwa, idąc tuż za Jezusem Chrystusem, 
Boskim Mistrzem, który go pochwycił 
i który stanowi cały jego skarb. Tak właś-
nie jawi się ubóstwo w płomiennych sło-
wach Przedmowy: „Jak zatem mają po-
stąpić mężowie, którzy pragną pójść śla-
dami Jezusa Chrystusa, swego Boskie-
go Mistrza, aby odzyskać dla Niego tak 
wiele dusz? [...] Muszą całkowicie wy-
rzec się siebie, [...] pracować nad tym, 
aby stać się pokornymi, łagodnymi i po-
słusznymi, miłującymi ubóstwo, poku-
tującymi i umartwionymi, oderwanymi 
od świata i rodziny, pełnymi zapału, go-



776UBÓSTWO

towymi poświęcić całe mienie, zdolno-
ści, wypoczynek, osobę i życie miłości 
do Jezusa Chrystusa, na służbę Kościo-
łowi i dla uświęcenia bliźniego [...]”43. 
Podobnie w paragrafie opisującym ide-
ał przedstawiany kandydatom: „Ten, kto 
zechce być jednym z nas, będzie musiał 
[...] płonąć miłością względem naszego 
Pana Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła, 
[...] uwolnić swe serce od wszelkiego 
nieuporządkowanego umiłowania spraw 
ziemskich, [...] wyzbyć się wszelkiego 
pragnienia korzyści, a bogactwa uważać 
raczej za błoto, aby zasłużyć na posiada-
nie Chrystusa [...]”44.

Tak właśnie ubóstwo było oficjal-
nie przyjmowane w rodzinie oblackiej. 
Trzeba teraz zapytać, czy ubóstwo było 
przeżywane w ten sposób przez misjo-
narzy ojca de Mazenoda.

 IV. UBÓSTWO OBLATÓW W CZA-
SACH ZAŁOŻYCIELA

Było prawie niemożliwe, aby wszy-
scy członkowie dość znacznej wspól-
noty rozsianej na czterech kontynen-
tach żyli w pełni tak wzniosłym ide-
ałem. Trzeba przyznać, że winy były 
osobiste i wspólnotowe. Lecz z dwóch 
powodów można sądzić, że Zgroma-
dzenie pozostało wierne pierwotnemu 
natchnieniu. Pierwszym jest życie naj-
sławniejszych oblatów, którzy wycisnę-
li głębokie piętno na naszej historii jako 
uprzywilejowani uczniowie lub wspa-
niałomyślni współpracownicy Zało-
życiela. Drugim czynnikiem jest czuj-
na uwaga wspólnego ojca, który przez 
czterdzieści pięć lat spędzonych na cze-
le Zgromadzenia towarzyszył wszyst-
kim swym synom, nie szczędząc im rad 
i wskazówek, a niekiedy i poważnych 
wymówek. 

Wśród oblatów, którzy pozostawi-
li heroiczne świadectwo ubóstwa i wy-
rzeczenia wymieńmy ojców: Henry’ego 

Tempiera, Domenico Albiniego, Josepha 
Gérarda i biskupa Vitala Grandina.

Ojciec Tempier, „drugi ojciec ob-
latów”, jak określił go Yvon Beaudoin, 
pozostawił nam wzruszające przykła-
dy. Wiemy, z jaką satysfakcją przyjmo-
wał sytuację skrajnego ubóstwa, w ja-
kiej znalazła się misja w Rognac w 1819 
roku45, i jak w 1820 roku potrafił za-
szczepić nowicjuszom w Notre-Dame du 
Laus pragnienie złożenia ślubu ubóstwa. 
Jego biograf tak przedstawia ducha ubó-
stwa, który stanowił jedną z charaktery-
stycznych cech całego jego życia: „Pa-
miętamy, że był on pierwszym oblatem, 
który złożył ślub ubóstwa w 1820 roku. 
Przez pięć lat, które spędził w Laus, nie 
rozpalał ognia w swym pokoju. Jego 
ubóstwo stało się zaraźliwe wśród no-
wicjuszy i scholastyków, a kiedy przy-
był w 1823 roku do Marsylii jako wika-
riusz generalny, stało się niemal skanda-
lem: jak najszybciej musiał sprawić so-
bie sutannę i kupić kapelusz. Na podróż 
do Kanady w 1851 roku poradzono mu, 
aby postarał się o płaszcz; znalazł jakiś 
zniszczony, za który zapłacił 19 franków 
i nie bał się nosić go w centrum Londy-
nu. Rozumie się więc, że zawsze bardzo 
radośnie wypełniał obowiązek dawania 
scholastykom przykładu ubóstwa, do 
którego ich zachęcał”46.

Surowym życiem i ubóstwem odzna-
czał się również ojciec Albini, gorliwy 
i bohaterski mąż Boży, który ewangeli-
zował Korsykę i któremu towarzyszyły 
cuda i nawrócenia. „Był on radosnym 
biedakiem, który przy posiłku, spoży-
wanym w bardzo małej ilości i pospoli-
tym, zawsze unikał wszystkiego, co mog-
ło wydawać się delikatne lub wyszuka-
ne, nawet wówczas, gdy przebywał poza 
wspólnotą i nawet w czasie najcięższej 
pracy misyjnej. Zachowywał ubóstwo 
w ubiorze. Na Korsyce miał tylko jedną 
sutannę, którą nosił aż do grobowej de-
ski. Była ona oczywiście czysta, ale wy-
płowiała i postrzępiona, czego nie potra-
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fił zakryć starym płaszczem. Gdy wyru-
szał na misję, nawet jeżeli miał przeby-
wać poza domem całe tygodnie i miesią-
ce, brał tylko bieliznę noszoną na sobie, 
zdając się na dobroć swoich gospodarzy. 
Zachowywał ubóstwo w swym mieszka-
niu. Tylko w Vico mógł wybierać pokój, 
ponieważ był superiorem. Wybrał naj-
mniejszy, najbardziej niewygodny i naj-
nędzniej umeblowany”47.

Heroiczne było również ubóstwo 
błogosławionego Józefa Gérarda, nie-
strudzonego apostoła Basutosów. Pod 
surowym kierownictwem biskupa Fran-
çois Allarda zakładał misje, mając bar-
dzo małe zasoby. Czuł się zobowiązany 
budować domy i zajmować się potrze-
bami materialnymi, podczas gdy jego 
serce pałało gorliwością o dusze. Do-
póki mógł, podróżował w trudnych wa-
runkach z wioski do wioski, aby odwie-
dzić swych ludzi, korzystając z biednego 
pokarmu tubylców48. Po wizytacji misji 
Świętej Moniki, założonej i prowadzo-
nej przez ojca Gérarda, ojciec Louis 
Soullier składa następujące świadectwo: 
„Wszystko na tej placówce nosi piętno 
największego ubóstwa. Misja otrzymuje 
od wikariusza apostolskiego tylko około 
40 funtów rocznie. Ta skromna suma by-
łaby zupełnie niewystarczająca [...]”49.

Oprócz tych sławnych oblatów moż-
na by wymienić wielu innych, którzy 
wielkodusznie byli wierni ideałowi wy-
rzeczenia, jakim żył i jaki przekazał Eu-
geniusz de Mazenod. Życie misjonar-
skie, zwłaszcza na dalekich i obcych te-
renach, zawierało w sobie sporą dawkę 
wyrzeczeń i cierpień ze względu na kli-
mat, pożywienie, podróże, nędzę ludzi 
i brak higieny. Dostarczało ono niezwy-
kłych okazji do praktykowania ewange-
licznego ubóstwa w najbardziej rady-
kalnych formach. Przypomnijmy sobie 
świątobliwego biskupa Vitala Grandi-
na, który w czasie długich i ciężkich po-
dróży za nieodłącznego towarzysza miał 
niedostatek.

Założyciel doceniał bohaterstwo 
swoich misjonarzy, wychwalał je i poda-
wał jako budujący przykład dla wszyst-
kich oblatów. „Cóż mam powiedzieć 
o tych spośród nas, którzy znajdują się 
w Oregonie i nad brzegami Rzeki Czer-
wonej? Choć ich pożywieniem jest odro-
bina słoniny, a za posłanie mają tylko 
ziemię, są zadowoleni i szczęśliwi jak lu-
dzie spełniający wolę Bożą [...]. Ci, któ-
rzy zmierzają do Zatoki Hudsona w trzy-
dziestostopniowym mrozie, ciągnięci po 
lodzie przez psy, zmuszeni do drążenia 
jamy w śniegu, aby w takim łożu spędzić 
noc, bawią Was opowiadaniem o swych 
przygodach. Niech tak będzie i z Wami, 
których misja pomimo męczącego upału 
jest mniej uciążliwa niż misja waszych 
braci”50. „Niech u nas nikt już nie skarży 
się na nic, skoro mamy tak wielkodusz-
ny oddział na wysuniętych placówkach 
[...]”51. Przed radą Dzieła Rozkrzewie-
nia Wiary biskup de Mazenod tak mówi 
o swych synach: „Znając [...] wszystkie 
niedostatki znoszone przez tych spośród 
nas, którzy ewangelizują Dzikich, [...] 
musimy podziwiać potęgę łaski, któ-
ra przepełnia ich radością wśród tylu 
wyrzeczeń”52.

Lecz ojciec, który tak chwali i zachę-
ca swych synów, czuje niekiedy potrzebę 
zrobienia mocnych wymówek tym, któ-
rzy oddalają się od ideału apostolskiego 
ubóstwa, przedstawionego w Konstytu-
cjach. Wielokrotnie surowo karci ojca 
Honorata, którego uważa za „człowie-
ka wybitnie cnotliwego”53, za wydatki, 
na jakie pozwolił w swojej wspólnocie 
w Nîmes, i za jego niepoprawną manię 
budowania i prowadzenia remontów za-
równo w Kanadzie, jak i we Francji54. 
Wyrzuca mu również brak umartwie-
nia w pożywieniu: „Jest niedopuszczal-
ne, abyście spożywali mięso trzykrotnie 
w ciągu dnia”55. Zarządzanie dziełami 
w Kanadzie jest dla Założyciela wielo-
krotnie urwaniem głowy, gdy tam nie-
rozważnie podejmuje się budowy rujnu-
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jącej finanse Zgromadzenia. Założyciel 
z goryczą wyraża żal przed prowincja-
łem, biskupem Guiguesem, że wybu-
dowano tak elegancką świątynię i dom, 
w którym niczego nie brakuje: „Czy 
nie byłoby lepiej wyglądać nieco mniej 
wspaniale, a przyłożyć się do obowiąz-
ku dostarczenia swym braciom tego, co 
potrzebne do wyżywienia?”56 Taka wy-
stawność nie służy przyciąganiu powo-
łań: „Tym, co będzie do nas przyciągać, 
nie jest wspaniałość mieszkania, jakie 
wielkim kosztem sobie urządzili”57.

Założyciel zajmuje się również ubó-
stwem w domach formacyjnych. Przy 
okazji przeniesienia nowicjatu do Mar-
sylii w 1826 roku pisze do ojca Tempie-
ra: „[...] Nie potrafiłbym zbytnio wam
zalecać, abyście żyli w prostocie i w tym, 
co jest rzeczywiście konieczne [...]. Czy 
naprawdę nowicjusze muszą mieć w łóż-
kach materace? Ach! My też nie powin-
niśmy ich posiadać”58. W 1830 roku, po 
ulokowaniu scholastyków w Billens, 
spędza z nimi kilka bardzo miłych dni 
i zachęca ich do znoszenia pewnych bra-
ków, na przykład braku wina, które w tej 
okolicy jest drogie i nie pojawia się na 
chłopskich stołach: „Nie odczuwa się 
jego braku. Brak ten zresztą aż nadto od-
powiada ubóstwu, aby można było go 
żałować. Byłoby niewybaczalne żało-
wać czegoś, co nie jest w użyciu przez 
całą ludność, wśród której żyjemy”59.

Jest rzeczą znamienną, że przed ro-
kiem 1853 i 1856 ani Założyciel, ani ka-
pituły nie wysuwają pod adresem całe-
go Zgromadzenia poważnych zarzutów. 
W pierwszym okólniku z 2 sierpnia 1853 
roku biskup de Mazenod, po wyrażeniu 
uznania dla gorliwości i heroicznego 
wyrzeczenia większości swych synów, 
skarży się na nadużycia, które wkradają 
się do wielu wspólnot w dziedzinie regu-
larnej obserwancji, posłuszeństwa, miło-
ści, ubóstwa itd. Przypomina surowe na-
gany udzielane przez świętego Alfonsa 
swoim zakonnikom i powtarza swoje oj-

cowskie polecenie: „Czytajcie i rozwa-
żajcie wasze święte Reguły”60. Zwraca 
następnie uwagę na administrację i roz-
liczenia: „[...] pod tym względem mie-
liśmy sobie wiele do zarzucenia. Każdy 
dom miał na względzie tylko własny po-
żytek, mało troszcząc się o ogólne po-
trzeby Zgromadzenia. Osobiste wydatki 
niekiedy przewyższały to, na co zezwa-
la zachowanie ubóstwa [...]. Niektórzy 
zupełnie nie zwracali uwagi na jakość, 
ilość albo kształt strojów. Słabość nie-
których miejscowych przełożonych po-
zwalała na wprowadzenie nadużycia 
[...]”61.

Na kapitule generalnej w 1856 roku 
biskup de Mazenod ponownie wyraża 
swój niepokój. Zaznacza, że wady wie-
lu należy przypisać „osłabieniu pier-
wotnego ducha w Zgromadzeniu”, któ-
re objawia się między innymi w odrazie 
do ofiary i wyrzeczeń. W czasie przed-
stawiania sprawozdania ekonoma gene-
ralnego o niezadowalającym stanie fi-
nansów Założyciel korzysta z okazji, 
„aby przypomnieć wszystkim obecnym 
członkom o obowiązku coraz ściślejsze-
go przestrzegania ducha ubóstwa przepi-
sanego przez nasze święte Reguły i uni-
kania wszelkich wydatków, które nie są 
absolutnie konieczne”62. Kapituła do-
maga się także, aby, w celu zapewnie-
nia jednolitości stroju, superior general-
ny określił, co należy do wyprawy każ-
dego misjonarza63. W drugim okólniku, 
napisanym po kapitule, biskup de Maze-
nod zachęca swych synów do większej 
wierności. Przypomina im różne punkty 
Reguły, a między innymi i te, które od-
noszą się do ubóstwa: „Czy nie mamy 
sobie nic do wyrzucenia w sprawie ubó-
stwa [...]? Co o nim mówi Reguła? Vo-
luntariam paupertatem, tanquam basim 
et fundamentum omnis perfectionis [...]. 
To wystarczy, aby docenić jego prawdzi-
wą wartość. Niech zatem wszystko bę-
dzie u nas ad morem pauperum [...]”. Po 
zacytowaniu różnych artykułów Konsty-
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tucji ubolewa, że są oblaci, którzy posia-
dają żywności i ubrań więcej niż potrze-
ba i którzy nie umieją przyjąć niedostat-
ków, jakie nakłada na nich ślub i jakich 
domaga się naśladowanie Chrystusa64. 

Widzimy więc, jak gorliwie Założy-
ciel czuwał nad ubóstwem swoich mi-
sjonarzy, które traktował jako bardzo 
ważny punkt apostolskiej duchowości, 
jaką chciał ich przepoić. Zobaczymy te-
raz, czy Zgromadzenie pozostaje wierne 
jego myśli.

 V. UBÓSTWO OBLATÓW OD 
ŚMIERCI ZAŁOŻYCIELA DO 
SOBORU WATYKAŃSKIEGO II

Ogółowi mężów apostolskich, goto-
wych do wszelkich wyrzeczeń, niełatwo 
było przyjąć na siebie duchowe dziedzi-
ctwo Założyciela. Ale Bóg dał Zgroma-
dzeniu mądrych i uduchowionych prze-
wodników oraz zastęp nieustraszonych 
misjonarzy, którzy potrafili zachować
oblacki charyzmat z jego radykalnymi 
wymaganiami i doprowadzić go do no-
wego rozkwitu.

Podstawowy dokument, Konstytu-
cje i Reguły, odnowione w 1928 roku, 
ze względu na konieczność przystoso-
wania do kodeksu prawa kanonicznego, 
utrzymują przepisy Reguły Założyciela 
dotyczące ubóstwa z wyjątkiem norm 
prawnych odnoszących się do własno-
ści bez użytkowania i aktów zarządza-
nia. W tych Konstytucjach pominięto 
Dyrektorium dla misji, które zawierało 
kilka przepisów normujących ubóstwo 
i umartwienie, dlatego, że na kapitułach 
z 1867 i 1920 roku postanowiono zreda-
gować dyrektorium dla każdej prowincji 
lub wikariatu, dostosowane do szczegól-
nej sytuacji miejsca65.

Jest zatem pojęcie ubóstwa z zazna-
czeniem jego ascetycznego charakte-
ru i z radykalnymi wymaganiami doty-
czącymi tego ślubu. Cnota ewangeliczna 

domaga się życia wolnego od przywią-
zania, prostego i surowego, wzorowa-
nego na Chrystusie, a ślub zabrania sa-
mowolnego, niezależnego od przełożo-
nych, dysponowania jakimkolwiek do-
brem doczesnym. Ponieważ taka posta-
wa z natury sprzeciwia się wrodzonemu 
pragnieniu nabywania własności i nieza-
leżnego używania rzeczy, praktyka ubó-
stwa okazuje się trudna i wymaga szcze-
gólnej czujności ze strony przełożonych. 
Dlatego, przeglądając akta kapituł gene-
ralnych, widzimy, że wielokrotnie nale-
ga się na respektowanie 40 artykułu Re-
guły z 1826 i 1853 roku. Artykuł ten do-
maga się bardzo ścisłego przestrzega-
nia norm dotyczących ubóstwa i żąda 
nałożenia surowych sankcji na słabych 
przełożonych, którzy pozwalają na 
rozluźnienie66. Konstytucje z 1928 roku 
są bardziej umiarkowane w wymowie: 
„Wszystko, co dotąd powiedziano, pole-
ca się uważnej czujności przełożonych, 
zwłaszcza superiora generalnego, aby do 
tak ważnej sprawy nie zakradła się żad-
na innowacja niezgodna z ubóstwem”67.

Kapituła z 1867 roku wniosła kilka 
uściśleń, które znalazły się w Konsty-
tucjach z 1928 roku: a) proboszczowie 
oraz dyrektorzy dzieł też nie mogą od-
kładać sobie żadnych pieniędzy; b) sty-
pendia mszalne mają być w całości prze-
kazywane ekonomowi; c) ślubowi ubó-
stwa sprzeciwia się utrzymywanie taj-
nej kasy na pewne wydatki lub pozwa-
lanie na utrzymywanie takiej kasy, na-
wet gdyby te wydatki były korzystne dla 
wspólnoty68.

Na kapitule z 1873 roku bardzo skar-
żono się na budowy i remonty domów 
i kościołów, które czasem zakłócały re-
gularne życie i prowadziły do zaciąga-
nia długów trudnych do spłacenia. Od 
superiora generalnego i prowincjałów 
wymaga się, aby pozwalali na takie bu-
dowy tylko wówczas, gdy to okaże się 
konieczne lub bardzo pożyteczne, i to po 
zbadaniu planów i innych możliwości69.



780UBÓSTWO

Z kapituły z 1904 roku odnotujmy 
to krótkie upomnienie: „Kapituła zale-
ca ducha ubóstwa, szczególnie w tym, 
co dotyczy używania rzeczy zbędnych 
i bezużytecznych wydatków”70. Wśród 
wydatków bezużytecznych na kapitu-
łach często wymienia się tytoń. Choć pa-
lenie bywało czasami ściśle zabronione, 
robiono wyjątki, a następnie złagodzono 
nakaz, wymagając po prostu, aby nie pa-
lono bez pozwolenia prowincjała71. Inną 
kwestią, wielokrotnie poruszaną po-
cząwszy od roku 1920, była sprawa sa-
mochodów. Na ich kupno potrzebne jest 
pozwolenie prowincjała i jego rady. Na-
leży czuwać nad tym, aby nie były one 
zbyt kosztowne i aby u zakonników nie 
były rażące72.

Z lektury całości akt kapitulnych od-
nosi się podwójne wrażenie: a) że pewna 
liczba misjonarzy zwykła praktykować 
ubóstwo ściśle według Reguły; b) że na 
ogół nadużycia w tej dziedzinie nie były 
ani poważne, ani bardzo rozpowszech-
nione. Mimo wszystko musimy wspo-
mnieć o żałosnym wypadku nieroztrop-
nych operacji finansowych dokonanych
przez członków administracji general-
nej w latach 1902-1905. Ponieważ za-
soby administracji generalnej wydawa-
ły się niewystarczające, aby zaradzić po-
trzebom, „usiłowano [...] znaleźć więk-
sze dochody i w tym celu z pożałowania 
godnym brakiem doświadczenia zaanga-
żowano się w zakrojone na szeroką skalę 
spekulacje, które – jak sądzono – powin-
ny doprowadzić do fortuny, a które do-
prowadziły tylko do ruiny”73.

Nie możemy zapomnieć faktu, że 
ubóstwo w najkonkretniejszej rzeczywi-
stości i w najbardziej radykalnych posta-
ciach było wspólnym udziałem setek ob-
latów rozrzuconych po wszystkich sze-
rokościach geograficznych: wśród lo-
dów polarnych, w palącym słońcu tro-
pików czy też w zielonym piekle pa-
ragwajskiego Chaco. Misjonarze ci nie 
tylko przechowali żywy płomień chary-

zmatu oblackiego w Kościele, lecz tak-
że przez świadectwo życia byli źródłem 
natchnienia dla wszystkich swych braci 
w Zgromadzeniu.

Zacytuję w tym miejscu dwa świa-
dectwa. W 1898 roku biskup Émile 
Grouard pisał o swej misji w Athaba-
ska-Mackenzie: „Zarówno ojcowie, jak 
i bracia są pochłonięci wszelkiego rodza-
ju pracami. Oto zajęcia misjonarzy Pół-
nocy spełniane tak jak wszędzie indziej: 
nauczanie naszych dzikich i w tym celu 
uczenie się języków, przygotowywa-
nie książek, które musimy wydrukować 
i oprawić, spowiadanie, zarówno zimą, 
jak i latem odwiedzanie chorych, nie-
kiedy znacznie oddalonych, zakładanie 
szkół tam, gdzie to możliwe. Ale muszą 
oni również oddawać się wielu innym 
pracom, aby zdobyć nędzne pożywie-
nie lub zabezpieczyć się przed zimnem. 
Dlatego pomagają w łowieniu ryb, przy 
budowach, w rąbaniu drzew, w ogro-
dzie itd. [...] Znaczy to, że troski o wa-
runki materialne, walka o życie pochła-
nia dużą część naszych zajęć, a przy tym 
wypada zauważyć, że nie chodzi tu tyl-
ko o zapewnienie sobie jakiegoś dobro-
bytu albo mniej lub bardziej wygodne-
go życia, o tym nie warto nawet mówić. 
Rzeczywiście idzie o to, aby nie umrzeć 
z głodu i zimna. Nikt więc nie jest zwol-
niony z pracy, jeśli chce żyć w naszych 
misjach”74.

Przejdźmy do misji Pilcomayo w 
Ameryce Południowej. W 1929 roku 
brat Joseph Isenberg pisał w swym 
dzienniku: „Trwają prace budowla-
ne. Oddajemy się również uprawie roli. 
Przygotowujemy wielki ogród, w któ-
rym chcemy uprawiać warzywa. Obec-
nie bowiem żyjemy przeważnie z polo-
wania i rybołówstwa. W wolnym czasie 
i w niedziele musimy prać i naprawiać 
nasze ubrania. Mimo wszystko pozosta-
jemy optymistami”75.

Praca, niedostatek, ubóstwo i op-
tymizm to elementy, które zazwyczaj 
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znajdują się razem w duchowym bagażu 
misjonarza. Może to poświadczyć wie-
lu oblatów.

 VI. UBÓSTWO OBLACKIE W PER-
SPEKTYWIE VATICANUM II

Drugi Sobór Watykański był zna-
kiem i wyrazem głębokiej odnowy, jaką 
Duch Święty wzbudził w łonie Kościo-
ła, zwłaszcza po drugiej wojnie świato-
wej. Z drugiej strony, ten sam Sobór po-
twierdził, umożliwił i ukierunkował od-
nowę, która ogarnęła wszystkie dziedzi-
ny życia chrześcijańskiego, poczynając 
od dogmatyki aż po duszpasterstwo i du-
chowość ludzi świeckich i osób zakon-
nych. Ubóstwo ewangeliczne jest jedną 
z dziedzin, która skorzystała z tego od-
nowicielskiego wpływu.

Nowe czynniki społeczno-kulturalne 
pozwoliły odkryć nowe wymiary ubó-
stwa w naszym świecie i wzbudziły nową 
wrażliwość na ubogich, którzy często są 
ofiarami niesprawiedliwych i przygnia-
tających struktur. Jednocześnie nowe 
pojęcie Kościoła jako wspólnoty otwar-
tej na świat oraz powiązanej z historią 
ludzi i narodów, a także wnikliwsza eg-
zegeza danych biblijnych doprowadziły 
do znacznego ubogacenia duchowości 
ubóstwa jako rady ewangelicznej.

W Konstytucji Lumen Gentium (44- 
-46) i w dekrecie Perfectae Caritatis (1, 
2, 5 i 13) Vaticanum II przedstawia rady 
ewangeliczne jako doniosły wyraz woli 
naśladowania Chrystusa. To naślado-
wanie Chrystusa, które jest zakorzenio-
ne w sakramencie chrztu i stanowi obo-
wiązek oraz normę całego życia chrześ-
cijańskiego, jest realizowane szczegól-
nie w instytutach życia konsekrowane-
go. Mają one być dla wszystkich wier-
nych jasnymi znakami „przedziwnych 
zaślubin w Kościele dokonanych przez 
Boga”76 oraz obecności dóbr niebieskich 
Królestwa Bożego w świecie77.

Istnienie związku między wolą na-
śladowania Chrystusa a charakterem 
znaku Królestwa już obecnego i jesz-
cze przyszłego nadaje ubóstwu ewan-
gelicznemu wymiar odnowicielski. Nie 
odbiera się mu aspektu osobistej asce-
zy, którą podkreślała cała tradycja ży-
cia wewnętrznego i nie znosi się praw-
nych wymogów dotyczących zależności 
w używaniu dóbr ziemskich. Kładzie się 
jednak nacisk na mistyczną motywację 
uczestnictwa w wyniszczeniu Chrystusa 
i na wymóg szczerego zachowania jako 
znaku łatwego do odczytania dla współ-
czesnego człowieka, zwłaszcza dla ubo-
gich. Tekst Perfectae Caritatis, mówią-
cy o ubóstwie, zaczyna się od następu-
jącego wymownego zalecenia: „Dobro-
wolne ubóstwo obrane dla naśladowania 
Chrystusa, którego jest ono znakiem bar-
dzo cenionym zwłaszcza dziś, zakonni-
cy powinni pilnie praktykować, a w mia-
rę potrzeby nawet w nowych formach je 
wyrażać”78. Ewangeliczne świadectwo 
życia konsekrowanego nie może ograni-
czać się do ubóstwa duchowego ani do 
ubóstwa jurydycznego. Musi zawierać 
w sobie ubóstwo rzeczywiste i wyrażać 
prawdziwą solidarność z ubogimi nasze-
go świata; tylko w ten sposób „uczestni-
czy się w ubóstwie Chrystusa”. Dlatego 
„trzeba, żeby zakonnicy i w rzeczywi-
stości, i w duchu byli ubodzy”; powin-
ni podporządkować się „powszechne-
mu prawu pracy” i udzielać swego ma-
jątku „na utrzymanie ubogich”; powinni 
[...] „unikać wszelkiego pozoru zbytku, 
nieumiarkowanego zysku i gromadzenia 
majątku”, co byłoby jawnym zaprzecze-
niem świadectwa79.

Duchowość oblacka wpisała się bar-
dzo wyraźnie w tę nową orientację So-
boru. Paweł VI z kolei pogłębił ją po mi-
strzowsku w adhortacji Evangelica Te-
stificatio, która rozpoczyna się od zachę-
ty skierowanej do osób zakonnych, aby 
poczuli się wezwani przez dramatyczne 
wołanie ubogich80. Dobrze to wyrażają 
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Konstytucje i Reguły z 1966 roku. Uj-
mują one ubóstwo jako sposób uczestni-
czenia „w życiu Chrystusa i ubogich”81, 
jako sposób przeciwstawienia się du-
chowi żądzy, która jest źródłem wielo-
rakiego zła w Kościele i przeszkadza 
w ewangelizacji82, oraz jako formę brater-
skiego dzielenia się, które wyraża i roz-
wija życie wspólnotowe83. Ten ideał wy-
maga od nas „zespołowego świadectwa 
ewangelicznej bezinteresowności”84. 
Wymaga od nas także, abyśmy się pod-
porządkowali „powszechnemu prawu 
pracy i każdy na swój sposób będzie 
wkładał swą cząstkę w utrzymanie i apo-
stolat wspólnoty”85. Zachęca nas ponad-
to, abyśmy zgodzili się „dzielić los tych, 
którzy nie zawsze dysponują potrzeb-
nymi wygodami i udogodnieniami”86. 
Wszystko to zobowiązuje nas do przy-
jęcia „stylu życia podobnego do sty-
lu przeciętnych warstw [w naszym] 
kraju”87 i do pamiętania przy używaniu 
dóbr doczesnych, że one „są poniekąd 
dziedzictwem ubogich”88.

Ta nowa orientacja i te normy odpo-
wiadały w pełni duchowi Założyciela 
i tradycji naszego Instytutu aktualizują-
cego i rozwijającego podstawowe moce 
charyzmatu mazenodowskiego. Na przy-
kład dzielenie się, jedna z wartości odpo-
wiadających wrażliwości nowych poko-
leń, pojawiło się już w pierwszej Regule, 
która tak postanawiała: „Misje powinny 
być prowadzone na koszt Stowarzyszenia 
i nigdy nie można żądać, aby tymi koszta-
mi obarczano wspólnoty lub jednostki”89. 
Wspólnotowe świadectwo, którego ocze-
kuje się dzisiaj od wszystkich osób za-
konnych, zawierało się w pewien sposób 
w odrzuceniu i zakwestionowaniu chci-
wości jako źródła nieszczęść ludzkości 
i Kościoła oraz w pragnieniu naprawie-
nia szkód wyrządzonych przez tę wadę90. 
Rzeczywiście nowy jest nakaz podpo-
rządkowania się powszechnemu prawu 
pracy, chociaż faktycznie wielu misjona-
rzy chętnie poddało się tej normie, czu-

jąc się zobowiązanymi do ciężkich prac 
fizycznych, koniecznych do zapewnienia
utrzymania siebie i misji. Niektórzy ob-
laci europejscy zaangażowali się również 
jako „księża robotnicy”, aby zbliżyć się 
do świata pracy. Nowe jest także zwró-
cenie uwagi na sprawiedliwość społecz-
ną zawarte w regule 58: „Pod kierowni-
ctwem przełożonych będą uczestniczyć 
w organizacjach społecznych i, szukając 
sprawiedliwości, jeszcze bardziej będą 
pracować nad podźwignięciem najbar-
dziej pokrzywdzonych”91.

Co do tego punktu Evangelica Te-
stificatio wniesie cenne uściślenia: „[...] 
wołanie ubogich [...] zobowiązuje [oso-
by zakonne] do uwrażliwienia ludzkich 
sumień na dramat nędzy i na wymaga-
nia sprawiedliwości społecznej zgodnie 
z nauką Ewangelii i Kościoła. Wołanie to 
nakłania niektórych [...] do tego, ażeby 
szli dzielić z ubogimi warunki ich życia 
i uczestniczyć w ich trudnej doli. [Wie-
le instytutów] woła ów głos do takiego 
przeorientowania działalności, aby słu-
żyły pomocą potrzebującym [...]”92.

Pragnienie sprawiedliwości, bardzo 
mocno akcentowane dziś w Ameryce 
Łacińskiej i wśród innych ludów Trze-
ciego Świata, odbiło się szerokim echem 
u wielu oblatów oraz w kierowniczych 
instancjach Zgromadzenia. Znalazło to 
wyraz w dokumentach kapituły z 1972 
roku, a szczególnie w Perspektywach 
misjonarskich. W świetle ewangelicz-
nego spojrzenia na świat, który gorąco 
pragnie wyzwolenia, „nasi bracia oblaci 
zapytują, w jaki sposób mogą bardziej 
przyczynić się do prawdziwego i całko-
witego wyzwolenia w Chrystusie kon-
tynentu południowoamerykańskiego”93.
 „[...] wydaje się, że misja domaga się 
obecności bardziej wyczulonej na nie-
sprawiedliwość oraz na aspiracje eko-
nomiczne i społeczne. Zdarza się też, 
że misja domaga się, abyśmy podkreśli-
li w sposób bardzo wyraźny naszą so-
lidarność z ubogimi”94. Kapituła pole-
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ca trzy konkretne „kierunki działania”: 
a. pierwszeństwo względem ubogich; 
b. solidarność ze współczesnymi ludź-
mi; c. wola twórczego działania. Pierw-
szy kierunek działania ukazuje nam róż-
ne formy lub sytuacje ubóstwa: analfa-
beci, ofiary alkoholu lub narkotyków,
ludzie z marginesu społecznego..., nie 
zapominając, „że najgorszą formą ubó-
stwa jest nieznajomość Chrystusa”. Za-
chęca on nas do wspólnej pracy nad ca-
łościowym rozwojem, do przemiany 
struktur ucisku i do zaangażowania się 
„w ruch autentycznego wyzwolenia”95. 
Drugi kierunek działania domaga się, 
aby „być w świecie ubogich, nasłuchu-
jąc ich, dochodząc do ich zrozumienia, 
pozwalając się przez nich ubogacać, 
pracując nie tylko dla nich, lecz z nimi 
[...]”96. Kapituła z uznaniem odnosi się 
do „tych oblatów, których osobisty cha-
ryzmat prowadzi do całkowitego utoż-
samienia się z ubogimi przez przyjęcie 
ich warunków społecznych, ekonomicz-
nych i kulturalnych”97. W trzecim kie-
runku działania dokument domaga się 
zachęty i poparcia dla tych współbra-
ci, którzy czują się powołani do uczest-
nictwa w zmaganiach społecznych i do 
wyraźnego opowiedzenia się po stronie 
uciśnionych. Wreszcie domaga się on, 
aby nie zmuszano do milczenia ich pro-
roczego głosu, co sugeruje odpowiednie 
rozpoznanie98.

Konstytucje i Reguły przepracowa-
ne na kapitule w 1980, a zatwierdzone 
w 1982 roku zachowują istotne elemen-
ty duchowej tradycji oblackiej. Jedno-
cześnie wyrażają wołanie współczesne-
go świata albo, dokładniej, „wezwanie 
Jezusa Chrystusa, posłyszane w Koś-
ciele poprzez potrzeby zbawienia ludzi” 
(K 1). Już w pierwszym rozdziale, trak-
tującym o posłannictwie, konstytucja 9 
przypomina nam, że mamy być „świad-
kami sprawiedliwości i Boga”, głosząc 
„wyzwalającą obecność Chrystusa”, słu-
chając i przyczyniając się, by i inni po-

słyszeli „krzyk ludzi bez głosu”. Reguła 
9 wyjaśnia, w jaki sposób działanie na 
rzecz sprawiedliwości, natchnione przez 
Ducha Świętego, „może prowadzić nie-
których oblatów do utożsamienia się 
z ubogimi aż do dzielenia ich życia i za-
angażowania na rzecz sprawiedliwości 
[...]” i powinno nas wszystkich prowa-
dzić do tego, aby „używając wszystkich 
środków zgodnych z Ewangelią, współ-
działać w przetwarzaniu tego wszystkie-
go, co jest przyczyną ucisku i ubóstwa, 
przyczyniając się w ten sposób do nadej-
ścia społeczeństwa bazującego na god-
ności osoby [...]”.

Omawiając ewangeliczną radę ubó-
stwa, konstytucja 19 umieszcza ją 
w świetle naśladowania Chrystusa, któ-
ry zachęca nas do opuszczenia wszyst-
kiego, aby pójść za Nim, i oczekuje na-
szej wolnej odpowiedzi. To ze wzglę-
du na Niego „wybieramy ewangelicz-
ne ubóstwo”. Konstytucja 20 podaje cel 
tego wyboru: „Ten wybór nas pobudza 
do tego, abyśmy żyli w ściślejszej łącz-
ności z Chrystusem i ubogimi”. Ta właś-
nie podstawowa wartość nadaje naszemu 
ubóstwu głęboko mistyczny i jednocześ-
nie apostolski charakter. Stąd wypływa-
ją inne wartości, takie jak świadectwo 
sprzeciwu wobec nadużyć władzy i bo-
gactwa oraz zapowiedź nowego świata, 
wolnego od egoizmu. Rodzi się również 
u misjonarza pokorna postawa słuchania 
i uczenia się, dzięki czemu pozwala się 
on ewangelizować przez ubogich99. Łą-
czy się z tym gotowość do braterskiego 
dzielenia się, na wzór pierwszych wspól-
not chrześcijańskich, oraz poszukiwanie 
stylu życia prostego i wielkodusznego, 
który w oczywisty sposób kontrastuje 
z urokami życia naszego społeczeństwa 
konsumpcyjnego i skłania nas do przyj-
mowania z radością braku pewnych 
wygód100.

Nasz wybór ewangelicznego ubó-
stwa nie jest absolutny. Przyjmujemy 
je jako jeden ze sposobów pełniejsze-
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go życia miłością i lepszego wyraże-
nia jej zgodnie z wymaganiami nasze-
go apostolskiego charyzmatu. Posłan-
nictwo wymaga, abyśmy użytkowali 
dóbr doczesnych i nimi zarządzali. Mo-
żemy to jednak robić tylko w zależno-
ści od wspólnoty i przełożonych, mając 
świadomość, że użytkujemy i zarządza-
my dobrami, „które są poniekąd dzie-
dzictwem ubogich”; pochodzą od ubo-
gich i są przeznaczone dla ubogich101. 
Sama wspólnota ma wyraźne polecenie, 
aby dzielić swe skromne dobra z ubogi-
mi: „[...] pokładając swą ufność w Bożej 
Opatrzności, nie będzie się wahała użyć 
nawet swoich środków koniecznych, 
aby pomóc biednym”102.

Oczywiście, często pojawi się prob-
lem zharmonizowania wymogów sku-
teczności apostolskiej, która domaga 
się użycia najbardziej stosownych środ-
ków, z wymaganiami ewangelicznego 
świadectwa, gdzie wyrzeczenie i sza-
leństwo Krzyża narzucają swą nieod-
partą logikę. Jak pisze ojciec Fernand 
Jetté: „Trudność pojawi się często ze 
strony środowiska, w którym żyjemy, 
i z powodu wymagań apostolatu. Czy 
można być dzisiaj misjonarzem bez po-
siadania samochodu? Czy można być 
profesorem, ekonomem, nie posiada-
jąc sprzętu informatycznego? Czy moż-
na być blisko ludzi i nie śledzić pew-
nych programów telewizyjnych? Czy 
można być na bieżąco, utrzymać się 
w formie i nie uczestniczyć w kursach 
dokształcania?”103 Ten problem powi-
nien utrzymywać nas w stanie czujno-
ści i stałego rozpoznania osobistego 
i wspólnotowego, aby nie dać się po-
rwać prądowi społeczeństwa konsump-
cyjnego oraz po to, żeby, szanując moż-
liwości i osobisty charyzmat każdego, 
przyjąć pewien pluralizm w wyborach 
i postawach, które mogłyby się wzajem-
nie wspierać i uzupełniać104.

Konstytucje 22 i 23 określają zasięg 
ślubu jako takiego, który zobowiązu-

je nas „do życia w dobrowolnym ubó-
stwie”, do wyrzeczenia się prawa uży-
wania i swobodnego rozporządzania ja-
kimkolwiek dobrem o wartości ekono-
micznej oraz własności tego wszystkie-
go, co zdobywa się osobistą pracą lub 
z jakiegokolwiek innego tytułu, z wyjąt-
kiem tego, co otrzymuje się przez dzie-
dziczenie. Oblat zachowuje prawo włas-
ności ojcowizny, którą posiadał w chwili 
wstąpienia do Zgromadzenia oraz tego, 
co nabywa tytułem spadku. Przed złoże-
niem pierwszej profesji musi zrzec się 
zarządzania swymi dobrami i rozporzą-
dzić o ich używaniu i użytkowaniu, aby 
być wolnym od trosk materialnych105. 
Przed profesją wieczystą w testamen-
cie rozporządzi swoją aktualną ojcowi-
zną i dobrami, jakie mógłby nabyć drogą 
spadku. Konstytucja 23 dodaje ponadto, 
że „za pozwoleniem superiora general-
nego oblat z wieczystymi ślubami może 
zrzec się swych dóbr obecnych i przy-
szłych”.

Ślub przeżywany w całym zasięgu 
wymaga głębokiego wyrzeczenia. „To 
znaczy – komentuje ojciec Jetté – że 
osobiście oblat jest ubogi, nawet bardzo 
ubogi. Nie ma nic albo prawie nic i nie 
może niczego używać inaczej niż w po-
słuszeństwie. W ludzkim wymiarze jego 
sytuacja jest sytuacją całkowitej zależ-
ności, sytuacją „małoletniego”. Jest to 
radykalny dar złożony z siebie samego 
Bogu. Oblat robi go dobrowolnie, z mi-
łości do Chrystusa i z miłości do swych 
ziemskich braci i sióstr. Szczerość i głę-
bia jego daru ukaże się w prostocie, 
w ogołoceniu jego życia”106.

Pierwszym z sześciu wyzwań, ja-
kie na kapitule z 1986 roku oblaci do-
strzegli jako naglące, aby być „misjona-
rzami we współczesnym świecie”, było 
właśnie ubóstwo powiązane ze spra-
wiedliwością. Pierwszy rozdział doku-
mentu kapitulnego nosi tytuł Posłanni-
ctwo, ubóstwo i sprawiedliwość. Opisu-
je on aktualną nędzę i jej nowe formy, 
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w szczególności „groźną formę ubó-
stwa: nieznajomość Ewangelii i utrata 
wszelkiej religijnej nadziei”. Pokazu-
je, że w wielu wypadkach ubóstwo jest 
owocem niesprawiedliwych struktur, 
stworzonych i utrzymywanych przez 
egoizm i chciwość. Dokument oświad-
cza następnie, że oblaci, jako posłani, 
aby głosić Ewangelię ubogim, czują się 
poruszeni tą sytuacją i są zdecydowani 
zbliżyć się do ubogich, dzielić ich los 
i pozwolić się przez nich ewangelizo-
wać, wspierać ich walkę o sprawiedli-
wość i być solidarnymi z ich ruchami. 
W świetle tego wezwania dokument za-
leca oblatom, aby dokonali rewizji swe-
go stylu życia, starali się wejść w środo-
wisko ubogich, dzielili swe dobra z ubo-
gimi i wspierali takie inicjatywy jak or-
ganizacja Sprawiedliwość i pokój i dia-
log Północ-Południe107. Jest to szeroki 
i wymagający program, wobec którego 
stawia nas nasze posłannictwo i w jakim 
sytuuje nas nasz charyzmat!

Te zalecenia Kościoła i Zgromadze-
nia, powodowane nową wrażliwością 
społeczną dzisiejszego świata, zwłasz-
cza młodzieży, wytyczyły drogę do 
przyjęcia nowego stylu życia oblackie-
go. Ubóstwo jawi się tu nie jako czyste 
wyrzeczenie ascetyczne, a tym bardziej 
nie jako czysto prawna struktura zależ-
ności, lecz jako postawa serdecznej pro-
stoty, afektywnej i konkretnej bliskości 
ludzi pokornych oraz prawdziwej komu-
nii z ubogimi. Dzielimy się nie tylko na-
szymi zasobami materialnymi, lecz tak-
że naszym osobistym bogactwem wie-
dzy, przyjaźni i wiary. Jest to ideał, jakim 
w Ameryce Łacińskiej żyją wspólnoty 
zakonne osiadłe wśród ludu (CRIMO), 
a do których należy wiele wspólnot ob-
lackich.

Już synod w Puebli sygnalizował 
jako „najbardziej charakterystyczną ten-
dencję życia zakonnego w Ameryce Ła-
cińskiej [...] priorytetowe opowiedzenie 
się po stronie ubogich”. Ten wybór „do-

prowadził do rewizji tradycyjnej dzia-
łalności, aby lepiej sprostać wymogom 
ewangelizacji. W ten sposób wyjaśnił się 
jego stosunek do sytuacji ubóstwa, któ-
ry zakłada nie tylko wewnętrzne wyrze-
czenie i wspólnotowe umartwienie, lecz 
także faktyczną solidarność z ubogimi, 
a w pewnych przypadkach zamieszkanie 
z nimi”108. Rzeczywiście, wielu zakonni-
ków osiedliło się w zaniedbanych przed-
mieściach. Ojciec Jetté z radością powi-
tał tego ducha i taką orientację u obla-
tów w Ameryce Łacińskiej. „Opcja ta 
istnieje u Was i stanowi świadectwo dla 
wszystkich oblatów. Wszędzie idzie-
cie do ubogich oraz pracujecie dla nich 
i z nimi. »Waszymi braćmi, waszymi 
drogimi braćmi, waszymi czcigodnymi 
braćmi«, jak mówił nasz Założyciel, są 
Indianie, »campesinos«, górnicy, żyjąca 
w ubogich dzielnicach biedota, uchodź-
cy Hmong z Gujany Francuskiej. Żyje-
cie z nimi, jesteście wśród nich świad-
kami Bożej miłości, jesteście dla nich 
obecnością Chrystusa, jesteście – jak to 
się często powtarza – ich głosem, „gło-
sem ludzi bez głosu” i wspomagacie ich 
– przy własnych ograniczeniach, cier-
pieniach i trudnościach – w ich wysił-
ku, aby osiągnąć pełne wyzwolenie”109. 
Domy formacyjne położone w skrom-
nych ośrodkach, otwarte dla ludzi i pro-
wadzące bardzo prosty styl życia, są wy-
razem i owocem naszej opcji na rzecz 
ubogich i ubogiego życia. Kontakt z ubo-
gimi ukazał nam wartość naszego ewan-
gelicznego ubóstwa i szczęście, jakie się 
w nim kryje.

Sądzę, że taką samą postawę przyj-
muje spora liczba wspólnot oblackich 
Trzeciego Świata. Na zakończenie kapi-
tuły generalnej z 1980 roku ojciec Jet-
té mówił: „Współcześni oblaci słyszą 
i pragną odpowiedzieć na wołanie dzi-
siejszych ubogich, tych, którzy są da-
leko, najbardziej opuszczonych. We 
wszystkich regionach świata – czuliśmy 
to w czasie całej kapituły – mają oczy 
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szeroko otwarte na ludzkie potrzeby. Nie 
brak nam wielkoduszności”110.

 VII. SYNTEZA: UBÓSTWO W DU-
CHOWOŚCI OBLACKIEJ

W zespole chrześcijańskiej ducho-
wości ewangeliczne ubóstwo tworzy 
całość z wyrzeczeniem i surowym try-
bem życia, z umiarkowaniem i umar-
twieniem, z pokorą i łagodnością. Ra-
zem z nimi jest warunkiem nieodzow-
nym do tego, aby iść za Chrystusem 
i wprowadzać Jego Królestwo. Jego spe-
cyficzną funkcją jest wyzwolenie serc,
przezwyciężenie pragnienia posiada-
nia, które uniemożliwia komunię z Bo-
giem i z braćmi. Wskazuje na to święty 
Ignacy w genialnej medytacji o dwóch 
sztandarach: jak nieprzyjaciel nakłania 
człowieka do szukania dóbr material-
nych, a przez to do pychy serca i z nią do 
wszystkich innych występków, tak samo 
Jezus prowadzi swych przyjaciół do po-
szukiwania duchowego ubóstwa, z któ-
rym idzie w parze pokora i wszystkie 
inne cnoty111. Uwalniając od przywiąza-
nia do dóbr materialnych, ubóstwo czyni 
serce podatnym na wezwania chrześci-
jańskiej miłości.

W duchowości zakonnej ubóstwo 
jest nieodłączne od czystości i posłu-
szeństwa. Przenikają się one głęboko 
wzajemnie, wyrażając życie poświęco-
ne Absolutowi, niepodzielną miłość do 
Chrystusa i żywą obecność Jego Kró-
lestwa w świecie. Życie nacechowane 
trzema radami ewangelicznymi świad-
czy w szczególny sposób o aktualno-
ści błogosławieństw i o odnowicielskim 
działaniu Chrystusa wśród ludzi.

Wszystko to zawiera się w duchowo-
ści oblackiej, ale w perspektywie apostol-
skiej, misjonarskiej. W łączności z czy-
stością i posłuszeństwem ubóstwo jest 
dla nas wyrazem całkowitej gotowości 
osobistej do służby dla Królestwa. Jeste-

śmy ubodzy, aby całkowicie poświęcić 
się ewangelizacji ubogich, być towarzy-
szami i współpracownikami Chrystusa 
Zbawiciela, pracując z Nim i tak jak On 
oraz „troszcząc się jedynie o chwałę Bożą 
i dobro Kościoła, o zbudowanie i zbawie-
nie dusz”112.

Aby nasze oblackie ubóstwo było 
tym, czym powinno być, należy unikać 
nieadekwatnych i ciasnych poglądów, 
które zubożają ewangeliczne pojęcie 
ubóstwa i mogą spowodować konflikty
i napięcia w jego praktykowaniu.

1. Nasze ubóstwo winno wyraźnie 
nawiązywać do korzeni teologalnych. 
Powinno jednoznacznie być „ubóstwem 
dla Królestwa”, ubóstwem, które nas 
zbliża do Boga i prowadzi do komunii 
z Nim. To znaczy dokładniej:

a. ubóstwem, które rodzi się z wizji 
wiary, w której Bóg jawi się jako Jedy-
ny Konieczny, jako całe bogactwo serca, 
które Franciszkowi kazało wołać: „Bóg 
mój i moje wszystko”, a Teresie od Jezu-
sa: „Temu, kto ma Boga, nie brakuje ni-
czego. Sam Bóg wystarcza”.

b. ubóstwem, któremu towarzyszy 
i które jest oparte na synowskiej ufno-
ści w Bogu pełnym dobroci, który trosz-
czy się o dobro wszystkich stworzeń 
i z uwagą wysłuchuje wznoszących się 
do Niego wołań ubogich. Taka była po-
stawa „ubogich Jahwe”, którzy szuka-
li ucieczki w Bogu, ufnie garnęli się do 
Niego oraz z pokorą i miłością przyjmo-
wali zamiary Jego woli jako wypływają-
ce z ojcowskiego Serca... Reguła Zało-
życiela mówi, że „niezależnie od jakich-
kolwiek potrzeb nigdy nie będzie moż-
na żebrać; należy oczekiwać pomocy 
Bożej Opatrzności”113. Aktualna Reguła 
żąda od nas jeszcze więcej: „Wspólnota, 
pokładając swą ufność w Bożej Opatrz-
ności, nie będzie się wahała użyć nawet 
swoich środków koniecznych, aby po-
móc biednym”114.

c. ubóstwem wypływającym z mi-
łości do Boga, dla którego opuszczamy 
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wszystko, i z miłości do naszych bra-
ci, na służbę którym chcemy poświęcić 
całkowicie swe życie. Bez tego porywu 
miłości ubóstwo przestałoby być cno-
tą chrześcijańską albo postawą ewan-
geliczną; zostałoby sprowadzone do ja-
łowego legalizmu lub do zwykłego wy-
miaru społeczno-ekonomicznego o wąt-
pliwym wydźwięku humanitarnym.

Teologalna inspiracja ubóstwa rodzi 
postawę kontemplatywną, która sprzy-
ja realizowaniu darów Ducha Świętego, 
zwłaszcza daru pobożności. Ten ostat-
ni jest źródłem radosnego i głębokiego 
doświadczenia Bożego synostwa oraz 
ludzkiego braterstwa, podobnego do do-
świadczenia, jakie miewał Franciszek 
z Asyżu, Teresa od Dzieciątka Jezus 
i Karol de Foucauld. Ta teologalna in-
spiracja i to teologalne przepojenie wy-
zwala również praktykę ubóstwa z moż-
liwych napięć między wymogami praw-
nymi a wezwaniami ewangelicznymi, 
między osobistą surowością a wspólno-
towym dzieleniem się, między posługi-
waniem się skutecznymi środkami apo-
stolskimi a świadectwem chrześcijań-
skiego wyrzeczenia, między głoszeniem 
Ewangelii a promocją sprawiedliwości 
społecznej.

2. Nasze ubóstwo powinno być zde-
cydowanie chrystocentryczne. Powinno 
nas wprowadzać w kenozę Chrystusa, 
który stał się ubogim, aby nas ubogacić 
i zbawił nas przez radykalne ogołocenie 
Krzyża (zob. 2 Kor 8, 9 i Flp 2, 7). Nasze 
oblackie powołanie domaga się, abyśmy, 
„idąc za Jezusem Chrystusem, porzuci-
li wszystko” (K 2). To kroczenie w ślad 
za Chrystusem zakłada głębokie pozna-
nie i doświadczenie Mistrza, utożsamie-
nie się z Nim i wolę pozwolenia Mu, 
aby w nas żył po to, żeby móc z Nim 
współpracować w Jego zbawczym dzie-
le (zob. tamże). Taka jest fundamentalna 
norma naszego życia: z miłości i w spo-
sób określony iść za Jezusem Chrystu-
sem, tak aby przez nas mógł On rozwi-

jać swoją misję. W ascetycznym wysiłku 
naśladowania Go trzeba się wyrzec wy-
pływającego z egoizmu posiadania i sa-
mowystarczalności. Jednocześnie trzeba 
poszukiwać osobistej komunii i miłos-
nego otwarcia na działanie Jego Ducha, 
aby wejść w tajemnicę Jego ubóstwa 
i Jego zbawczej kenozy. Komunia z ubo-
gim Chrystusem domaga się i inspiruje 
komunię z ubogimi, gwarantuje jej au-
tentyczność i udziela jej swej zbawczej 
mocy.

3. Nasze ubóstwo ma charaktery-
styczny profil maryjny. Maryja była 
w najwyższym stopniu przedstawicielką 
„ubogich Pana, którzy z ufnością ocze-
kują od Niego zbawienia i dostępują 
go”115. Ona była również tą, która w naj-
głębszej i szczególnej komunii przeży-
wała tajemnicę wyniszczenia Zbawi-
ciela. W Niej błogosławieństwo obieca-
ne ubogim osiągnęło szczyt, ponieważ 
Pan wejrzał na uniżenie swojej służeb-
nicy; dlatego wszystkie pokolenia zwać 
Ją będą błogosławioną. „Matka ubogich, 
pokornych i prostych” powinna być na-
tchnieniem dla naszej bliskiej, współczu-
jącej i „macierzyńskiej” postawy wobec 
współczesnych nam ubogich116. Mamy 
uczyć ich pokładania nadziei w Bogu 
wyzwalającym.

4. Nasze ubóstwo jest nacechowane 
promieniowaniem apostolskim. Ma nas 
uczynić całkowicie gotowymi do wyko-
nywania zadań dotyczących Królestwa 
oraz zdolnymi do stania się rzecznikami 
i świadkami Jezusa Chrystusa i wartości 
ewangelicznych. „Kościół ewangelizu-
jący staje się wiarygodny, gdy poprzez 
ubóstwo jego członków przejawiają się 
wyższe wartości, które głosi”117. Sama 
ewangelizacja zakłada postawę szcze-
rego i przyjacielskiego dialogu z ludźmi 
wszelkich warstw społecznych lub kul-
turalnych, co zobowiązuje do głębokie-
go wyrzeczenia osobistego. Tylko ten, 
kto jest prawdziwie ubogi, może się od-
dać całkowicie, poświęcając swój czas, 
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upodobania, wygodę, zasoby i własne 
życie dla Ewangelii. Tylko on może od-
tworzyć postawę Jezusa „cichego i po-
kornego sercem”, Ewangelizatora z sa-
mego imienia. I tylko on, doświadczając 
własnych ograniczeń i kruchości, opie-
rając się na tym, co go umacnia, może 
swobodnie i z apostolską odwagą głosić 
orędzie zbawienia.

To prawda, że misja wymaga środków 
i dóbr materialnych i że Bóg chce, aby na 
służbę Królestwu oddawano bogactwa 
i osiągnięcia techniki. Ubóstwo apostol-
skie będzie więc polegać na ewange-
licznym posługiwaniu się takimi dobra-
mi, tak aby głoszenie Ewangelii nie było 
zakłócone oraz aby w życiu misjonarza 
i wspólnoty ewangelizującej jasno oka-
zywało się, że jedynym poszukiwanym 
bogactwem jest Chrystus i zbawcze do-
bra, które On przyniósł ludzkości. Trze-
ba również jasno uświadamiać sobie, że 
skuteczność głoszenia Ewangelii nie za-
leży od takich elementów tego świata jak 
zasoby ekonomiczne, znaczenie społecz-
ne, władza polityczna itd., lecz ostatecz-
nie od działania Ducha Świętego. Stawia 
nas to przed bardzo wyraźnym wyzwa-
niem: jak utrzymać prosty, rzeczywiście 
ubogi i bliski ludziom styl życia, korzy-
stając ze znacznych bogactw do ewange-
lizacji, i jak dawać pierwszeństwo posłu-
giwaniu się  ubogimi środkami, które bar-
dziej odpowiadają głoszonemu przez nas 
orędziu i które często świadczą o wiel-
kiej mocy ewangelicznej118.

5. Nasze ubóstwo wreszcie ma być 
naszą charakterystyczną cechą dlatego, 
że jesteśmy misjonarzami ubogich. Jeśli 
każda ewangelizacja, aby być „chrześci-
jańską”, musi mieć pieczęć ewangelicz-
nego ubóstwa, to oczywiste jest, że do-
tyczy to przede wszystkim ewangeliza-
cji, która z powołania skierowana jest do 
ubogich, do „ludzi nie mających władzy, 
nadziei i prawa”119. Aby wypełnić tę mi-
sję, nasze ubóstwo winno mieć trzy na-
stępujące cechy:

a. dawać świadectwo bliskości z ludź-
mi. Jak mówi o tym kapituła z 1986 roku: 
„Chcemy być blisko nich, ażeby dzielić 
się tym, co oni mają, i tym, co my mamy, 
by nauczyć się patrzeć na Kościół i świat 
z ich punktu widzenia, a ich samych wi-
dzieć oczyma ukrzyżowanego Zbawicie-
la (K 4). Jesteśmy więc przez nich ewan-
gelizowani i stajemy się wśród nich naj-
lepszymi świadkami obecności Jezusa, 
który stał się ubogi, aby wyzwolić osobę 
ludzką i całe stworzenie”120. Ta bliskość 
z ludźmi i ta komunia z nimi skłaniają 
nas do ponownej oceny naszego stylu 
życia, do zamieszkania w ubogich dziel-
nicach, do dzielenia się z ubogimi naszy-
mi zasobami i do ich sposobu życia121. 
Niektórzy oblaci z Ameryki Łacińskiej 
wprowadzają to w czyn. Biskup Hel-
der Cámara kiedyś powiedział: „Ubodzy 
znają biskupa Heldera, ale tymi, którzy 
znają ich dobrze, są dzielący ich życie 
misjonarze oblaci”.

b. wnosić wyzwoleńczą obecność 
i pomoc, popierając walkę ubogich 
o sprawiedliwość i „używając wszyst-
kich środków zgodnych z Ewangelią 
[...] do przetwarzania tego wszystkiego, 
co jest przyczyną ucisku i ubóstwa”122, 
aby budować nową i bratnią społecz-
ność, w której ujrzą oni uznanie swych 
praw.

c. respektować kulturę ubogich. Ludy 
Trzeciego Świata mają zwykle hierar-
chię wartości znacznie różniącą się od 
tej, która jest przyjmowana na Zacho-
dzie. Czynniki ekonomiczne i czasowe 
mają niewielkie znaczenie wobec osób 
i ich podstawowych wymagań wspól-
notowych, takich jak rodzina, przyjaźń, 
gościnność... Jak zauważa ojciec Alek-
sander Motanyane, zaszczepienie ubó-
stwa zakonnego w krajach rozwijających 
się stanowi wielkie wyzwanie dla przeło-
żonych i wychowawców123. Koniecznie 
jednak trzeba się tego podjąć ze stanow-
czością i cierpliwością, poprzez pogodny 
i ewangeliczny dialog.
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 VIII. ZAKOŃCZENIE

Widzieliśmy, jak rozumiany i prze-
żyty przez Eugeniusza de Mazenoda, 
a podzielany przez jego pierwszych ucz-
niów, ideał ubóstwa ewangelicznego był 
realizowany w życiu Misjonarzy Obla-
tów Maryi Niepokalanej stosownie do 
ducha epoki. Widzieliśmy, jak ten ideał 
wzbogacił się o nowe perspektywy teo-
logiczne, duchowe i pastoralne drugie-
go Soboru Watykańskiego i okresu po-
soborowego. Nowe czasy otwarły drogę 
nowym formom ubóstwa i nowym spo-
sobom praktykowania go w życiu oso-
bistym, wspólnotowym i apostolskim. 
Lecz jest to ta sama chrześcijańska siła 
życiowa, wypływająca z wymogu asce-
tycznego i porywu mistycznego, która 
tłumaczy ów witalny dynamizm, jaki 
sięga początków Instytutu. Eugeniusz 
de Mazenod pragnął stworzyć stowa-
rzyszenie dla ewangelizowania ubogich, 
a za fundament dał mu ścisłe zjedno-
czenie z Chrystusem, wielkim Ubogim 
i wielkim Wyzwolicielem z wszelkiego 
ubóstwa doznawanego przez człowieka. 
To ubóstwo istnieje pod różnymi i wie-
lorakimi postaciami. Ubóstwo oblackie 
również przybiera nowe formy i aspek-
ty, zachowując przy tym mocny poryw 
pierwotnego charyzmatu. Dziś podob-
nie jak w przeszłości oblaci wybierają 
ubóstwo, aby „żyć w ściślejszej łączno-
ści z Chrystusem i ubogimi”124. A po-
nieważ żyją w tej podwójnej komunii, 
nie mogą przestać kochać ewangelicz-
nego ubóstwa i z pasją wprowadzać go 
w życie.
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1829 r. W: Écrits oblats I, t. 7, nr 322, 
s. 176-177. Założyciel narzeka na wy-
datki domu w Nîmes związane z wyży-
wieniem, meblami, książkami, fryzje-
rem i jałmużnami.

55 List z 18 sierpnia 1843 r. W: Écrits 
oblats I, t. I, nr 24, s. 59-60.

56 List z 16 grudnia 1857 r. W: Écrits 
oblats I, t. 2, nr 243, s. 178.

57 List z 20 stycznia 1847 r., tamże, 
nr 227, s. 144.

58 List z 11 lutego 1826 r. W: Écrits 
oblats I, t. 7, nr 223, s. 30.

59 List do ojca Tempiera, 24 paździer-
nika 1830 r., tamże, nr 367, s. 222-223.

60 Okólnik nr 1, 2 sierpnia 1853 r. W: 
Écrits oblats I, t. 12, nr 223, s. 181-183.

61 Tamże, s. 185.
62 PIELORZ Józef, Les Chapitres gé-

néraux au temps du Fondateur, Ottawa, 
Éditions des Études oblates, 1968, II, 
s. 48 i 73.

63 Tamże, s. 81. Do okólnika dodane 
jest rozporządzenie superiora generalne-
go określające „wyprawkę” misjonarza. 
Zob. tamże, s.104-105.

64 Okólnik nr 2, z 2 lutego 1857 r. W: 
Écrits oblats I, t. 12, nr 223, s. 190-194; 
zob. PIELORZ Józef, dz. cyt., s. 95-96.

65 Zob. akta kapituł z 1867 r., nr 2 
i z 1920 r., nr 8. W: COSENTINO Georges, 
Nos Chapitres généraux, Ottawa, Éditions 
des Études oblates, 1957, s. 80 i 190.

66 Zob. kapituła z 1879 r., deklara-
cja V i kapituła z 1887 r., deklaracja VI, 
tamże, s. 114 i 123.

67 Artykuł 213.
68 Paragraf De voto paupertatis, art. 

XL, XLI i XLII. W: COSENTINO Georges, 
dz.cyt. s. 82. Zob. K i R z 1928 r., art. 
190-192.

69 Akta kapituły z 1873 r., ostrzeżenie 
II. W: COSENTINO Georges, dz. cyt., s. 106. 
Ta sama uwaga powraca w 1898 r., nr 42, 
w 1920 r., nr 28, w 1932 r., nr 23 i w 1947 r., 
nr 27, tamże, s. 148, 193, 222 i 249.

70 Uwaga 2, tamże, s. 174. Podobne 
upomnienie znajdujemy w 1947 r., nr 
21: „Monet praeterea [Capitulum] om-
nes et vere more pauperum agant et vi-
vant”, tamże, s. 248.

71 Począwszy od 1873 r., sześć kapi-
tuł zajmowało się sprawą palenia tyto-
niu (ale nie używaniem tabaki). Na kapi-
tule w 1873 r. nalega się, aby nie wpro-
wadzać tego zwyczaju bez wystarcza-
jącego powodu i bez pozwolenia (uwa-
ga III, tamże, s. 106). Następna kapitu-
ła (1879 r.) jest bardziej radykalna. Wy-
daje ona ścisły zakaz używania tytoniu, 
ale dodaje, że ci, którzy nie mogą się bez 
niego obejść, muszą otrzymać zwalnia-
jące ich od reguły pozwolenie prowin-
cjała i mogą palić tylko na osobności 
(postanowienie III, tamże, s. 113). Ka-
pituła z 1898 r. powtarza to rozporzą-
dzenie (nr 31, tamże, s. 147). Kapituła 
z 1920 r. łagodzi zakaz, mówiąc, że nikt 
nie może palić bez pozwolenia prowin-
cjała lub wikariusza misji, a i po uzyska-
niu go mogą to robić tylko na osobności, 
z wyjątkiem szczególnej okazji – (nr 22, 
tamże, s. 192). W 1932 r. opuszcza się 
uwagę, żeby to robić tylko na osobności 
(nr 26, tamże, s. 222) i tak to pozostaje 
w 1947 r. (nr 30, tamże, s. 249).

72 Zob. kapituły z 1920, 1926, 1932 
i 1947 r., tamże, s. 193, 212, 222 i 249.

73 LAVILLARDIERE Auguste, Okólnik 
nr 92, z 21 kwietnia 1907 r. W: Circ. 
adm. III (1901-1921), s. 205. Zob. Levas-
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seur Donat, Histoire des Missionnaires 
Oblats de Marie Immaculée, t. II, 1898- 
-1985, Montréal, Maison provinciale, 
1986, s. 14-16.

74 „Rapport du vicariat d’Athabas-
ka-Mackenzie”, 4 maja 1898 r. W: Mis-
sions, 36 (1898), s. 180-181.

75 Cytowany w 50 años de los Obla-
tos de María Immaculada en el Chaco, 
1975, s. 24. Kilka stron dalej autor robi 
aluzję do okresu drugiej wojny świato-
wej: „Wszędzie bieda, niedostatek, nę-
dza. Nie wspomina o tym żaden list, 
żadna wiadomość [...], ale smutną rze-
czywistością jest fakt, że niejednokrot-
nie misjonarz prosił tego samego India-
nina o jałmużnę w postaci ryby, jarzyny 
[...], że niejeden misjonarz szył sobie ko-
szule z worków na mąkę i wiele innych 
rzeczy tego rodzaju” (tamże, s. 48).

76 Kodeks prawa kanonicznego, ka-
non 607, § 1.

77 Lumen Gentium, nr 44, § 3.
78 Perfectae Caritatis, nr 13, § 1.
79 Tamże; zob. Kodeks prawa kano-

nicznego, kanon 600: „Ewangeliczna 
rada ubóstwa do naśladowania Chrystu-
sa, który będąc bogaty, stał się dla nas 
cierpiącym niedostatek, oprócz życia 
w rzeczywistości i w duchu ubogiego, 
prowadzonego pracowicie w trzeźwości 
i dalekiego od ziemskich bogactw, niesie 
ze sobą zależność i ograniczenie w uży-
waniu dóbr i dysponowaniu nimi [...]”.

80 Evangelica Testificatio, nr 17: „Sły-
szycie bardziej niż kiedykolwiek przyna-
glające »wołanie ubogich«. Wznoszą je 
ci, którzy sami są w potrzebie i ci, których 
wspólna niedola przygniata [...]. W świe-
cie będącym w pełni rozwoju zarów-
no te masy, jak i jednostki znajdujące się 
w nędzy, są przynaglającym wezwaniem 
do »zmiany sposobu myślenia i życiowej 
postawy«. Odnosi się to szczególnie do 
was, którzy z bliska naśladujecie Chrystu-
sa w Jego ziemskim wyniszczeniu”.

81 K i R z 1966 r., K 25, s. 16. 
82 Tamże, K 26, s. 16

83 Tamże, K 28, s. 17
84 Tamże, K 26, s. 16
85 Tamże, K 30, s. 17
86 Tamże, K 30, s. 17
87 Tamże, K 29, s. 17
88 Tamże, K 31, s. 17
89 C et R de 1818, première partie, 

chapitre deuxième, § 1, art. 2. W: Mis-
sions, 78 (1951), s. 20.

90 C et R de 1818 deuxième partie, 
chapitre premier, § 1. W: Missions, 78 
(1951),  s. 45.

91 K i R z 1966 r., R 58, s. 93.
92 Nr 18.
93 Perspektywy misjonarskie nr 5, 

s. 7.
94 Tamże, nr 9, s. 11.
95 Tamże, nr 15, s. 15-17.
96 Tamże, nr 16 a., s. 18.
97 Tamże.
98 Tamże, nr 17 b., s. 22.
99 „Możemy wiele nauczyć się od 

ubogich, a zwłaszcza cierpliwości, na-
dziei i solidarności”. K 20; zob. R 8.

100 „[...] każdy [...] radośnie godzi się 
z faktem, że nie posiada wygód, jakich 
mógłby pragnąć”. K 21.

101 R 14.
102 Tamże.
103 JETTÉ Fernand, O. M. I. Homme 

apostolique, commentaire des Constitu-
tions et Règles de 1982, Maison généra-
le, Rome, 1992, s. 158.

104 Ten pluralizm postaw jest wyraź-
nie przyjęty w regule 9: „Działanie Du-
cha Świętego może prowadzić niektó-
rych oblatów do utożsamienia się z ubo-
gimi aż do dzielenia ich życia i zaanga-
żowania na rzecz sprawiedliwości; in-
nych natomiast, aby byli tam, gdzie się 
podejmuje decyzje dotyczące przyszło-
ści świata ubogich”. Byłoby smutne, 
gdyby takie postawy przeciwstawiały 
się sobie i przestały być uważane za do-
pełniające się.

105 Tak samo postąpi, jeśli po złoże-
niu profesji otrzyma dobra przez dzie-
dziczenie. Zob. R 17.
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106 JETTÉ Fernand, O.M.I. Homme 
apostolique..., s. 159-160.

107 Zob. Misjonarze we współczesnym 
świecie, nr 10-30. Dialog między Półno-
cą a Południem wśród oblatów Ameryki 
już jest w toku i zapowiada się, że bę-
dzie owocny.

108 „Construire une civilisation de 
l’amour, Pueblo 1979, document final
de la conférence générale de l’épiscopat 
latino-américain sur le présent et l’ave-
nir de l’évangélisation”, Paris, Le Cen-
turion, 1980, nr 733 i 734, s. 161.

109 „Aux membres de la conféren-
ce oblate de l’Amérique latine”, 15 
września 1979 r. W: Lettres aux Oblats 
de Marie Immaculée, Maison générale, 
Rome, 1984, nr 26, s. 195-196.

110 „Le Chapitre général de 1980”, 8 
grudnia 1980 r., tamże, nr 11, s. 83-84.

111 „Ćwiczenia duchowe”, tydzień 
drugi, dzień czwarty, część pierwsza, 
punkt trzeci; część druga, punkt trzeci, 
nr 142 i 146.

112 Przedmowa; trylogia bardzo częsta 
w pismach Eugeniusza de Mazenoda.

113 C et R de 1818 deuxième par-
tie, chapitre premier, § 1. W: Missions, 
78 (1951), s. 48. Tekst, zapożyczo-
ny od świętego Alfonsa, powtarza się 
we wszystkich wydaniach K i R aż do 
1928 r. K i R z 1966 r. powiedzą: „Ufa-
jąc Boskiej Opatrzności i rzeczywiście 
oderwani, odrzucą wszelki nadmierny 
niepokój o jutro...” (K 31).

114 R 14.
115 Lumen Gentium, nr 55.
116 Tamże, nr 65: „Ta zaś Dziewi-

ca w życiu swoim stała się przykładem 
owego macierzyńskiego uczucia, które 
ożywiać winno wszystkich współpracu-
jących dla odrodzenia ludzi w apostol-
skim posłannictwie Kościoła”.

117 GALILEA S. Espiritualidad de la 
evangelización según las bienaventu-
ranzas, Clar, Bogotá, 1982, s. 45.

118 „Nie możemy głosić w sposób 
wiarygodny błogosławieństw za pomocą 
środków i zasobów, które są ich zaprze-
czeniem, nie możemy iść do ubogich 
ze stylem i metodami, które są im obce 
i które klasyfikują nas w „świecie boga-
tych”, tamże, s. 48. Zob. Misjonarze we 
współczesnym świecie, nr 18: „Nie mo-
żemy głosić Boga, który stał się ubogim, 
nie idąc za Nim czynem i prawdą”.

119 Akta kapituły z 1992 r., nr 2.
120 Misjonarze we współczesnym 

świecie, nr 16.
121 Tamże, nr 24-25.
122 R 9. Zob. Misjonarze we współ-

czesnym świecie, nr 19-20, 27-29.
123 „Inkulturacja w życiu religijnym 

w Afryce” W: Documentation OMI, 
nr 191, marzec 1993 r., 23 s.

124 K 20. W Konstytucjach i Regułach 
z 1966 r. powiedziano, że oblat znajduje 
w dobrowolnym ubóstwie środek, „aby 
swoim życiem mógł uczestniczyć w ży-
ciu Chrystusa i ubogich”. K 25.



 I. WPROWADZENIE

„Większość chce iść do nieba inną 
drogą niż droga samozaparcia, wyrze-
czenia, zapomnienia o sobie”1.

Święty Eugeniusz de Mazenod, Zało-
życiel Oblatów Maryi Niepokalanej, miał 
duszę apostoła. Pierwotną intuicją, tak dla 
niego jak i jego współpracowników, było 
odtworzenie wzoru Jezusa i Apostołów, 
którzy założyli Królestwo Boże przez 
krzyż i związaną z nim ofiarę. Dlatego,
oprócz tego, co przedstawia w Przed-
mowie, Założyciel z mocą wytycza dro-
gę swym synom: „Pracownicy ewange-
liczni powinni także bardzo wysoko ce-
nić sobie chrześcijańskie umartwienie, 
jeżeli chcą zbierać obfite owoce swoich
prac. Dlatego wszyscy członkowie Sto-
warzyszenia będą przykładać się głównie 
do umartwienia swego wnętrza, do prze-
zwyciężania swych żądz, do unicestwia-
nia swojej woli we wszystkich sprawach, 
usiłując za wzorem Apostoła rozmiłować 
się w cierpieniach, pogardach i upoko-
rzeniach Jezusa Chrystusa”2.

Założyciel, podobnie jak wszyscy, 
którzy poświęcili się Chrystusowi, zro-
zumiał, że krzyż jest prawem wszelkie-
go odkupienia. Chrystus nie uchylił się 
od tego prawa: „Jeśli bowiem krew ko-
złów i cielców oraz popiół z krowy, któ-
rymi skrapia się zanieczyszczonych, do-
konują oczyszczenia ciała, to o ile bar-
dziej krew Chrystusa, który przez Du-
cha wiecznego złożył Bogu samego sie-
bie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze

sumienia z martwych uczynków, abyście 
służyć mogli Bogu żywemu”3.

Odkupienie przyniesione przez Chry-
stusa jest o wiele wznioślejsze od tego, 
o którym mówi Stare Przymierze, nie 
tylko z powodu zmiany ofiary, ale prze-
de wszystkim ze względu na wolę mi-
łości, wyrażoną przez Chrystusa od po-
czątku składanej ofiary: „Na mocy tej
woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę 
ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze”4.

Święty Paweł nie pragnął dla siebie 
innej chwały niż chwała krzyża: „Co do 
mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić 
z czego innego, jak tylko z krzyża Pana 
naszego Jezusa Chrystusa, dzięki które-
mu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, 
a ja dla świata”5.

Ci więc, którzy poszli za Chrystu-
sem, również przyjęli krzyż, ponieważ 
są Jego członkami: ich krzyż jest prze-
dłużeniem Jego krzyża. Każdy uczeń 
Chrystusa ofiaruje Mu własne czło-
wieczeństwo, aby mógł nadal zbawiać 
świat, udzielając mu nieskończonych 
zasług swojej męki. Jezus cierpiał, aby 
ustanowić Królestwo Boże, a wszyscy, 
którzy uczestniczą w Jego dziele, powin-
ni także dzielić Jego cierpienia. Oczywi-
ście, chrześcijanin nie zamierza dorzu-
cać czegoś do ściśle odkupieńczej war-
tości krzyża, której niczego nie brakuje, 
lecz łączy się z „udrękami” Jezusa, to 
znaczy apostolskimi przykrościami, któ-
re spotykały Go na apostolskiej drodze. 
Chrześcijanin, zjednoczony prawdziwie 
z Chrystusem przez chrzest i Euchary-
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stię, należy do Niego również ze swoim 
ciałem6. Dlatego życie tego ciała i jego 
cierpienia aż do śmierci w sposób mi-
styczny stają się życiem i cierpieniami 
Chrystusa, który mieszka w nim i z nie-
go doznaje chwały7.

 II. DUCH UMARTWIENIA U ZAŁO-
ŻYCIELA

Dla Założyciela umartwienie jest 
normalną cechą miłości ascetycznej, 
dzięki której dusza uświadamia sobie, 
że jest w pełni światła, które pochodzi 
od Ukrzyżowanego: „Życie wewnętrz-
ne Jezusa Chrystusa było ustawicznym 
krzyżem i ciągłym męczeństwem, do-
łożę więc starań, aby moje życie było 
zgodne z Jego życiem przez prakty-
kowanie umartwienia wewnętrznego 
i zewnętrznego”8.

Nasza cześć dla krzyża Chrystu-
sowego będzie się wyrażać przez prag-
nienie – by tak rzec – ciągłego noszenia 
go w swoim ciele. Krzyż, który będzie-
my nosić na piersi, będzie jakby świade-
ctwem autentyczności powierzonej nam 
misji wśród różnych narodów: „W ten 
sposób narody te będą skłaniane do sza-
cunku, a sami misjonarze będą otrzymy-
wali ustawicznie lekcję pokory, cierpli-
wości, miłości i innych cnót, które po-
winni praktykować w czasie swej naj-
świętszej i najwznioślejszej posługi”9.

Chciałbym teraz krótko nakreślić du-
chową drogę naszego Założyciela w zaj-
mującym nas temacie, począwszy od 
jego wstąpienia do seminarium Święte-
go Sulpicjusza w 1808 roku.

Wszystkie biografie Założyciela i
inne opracowania na temat jego życia 
i jego autobiograficznych pism świadczą
o tym, że Eugeniusz de Mazenod przy-
znawał szczególne miejsce umartwieniu 
całej swojej osoby. Zanim odwołamy się 
do świadectwa różnych tekstów, chciał-
bym przedstawić motywy, które skłoni-

ły młodego seminarzystę, a później ka-
płana i nawet czcigodnego biskupa do 
przywiązywania szczególnej wagi do 
cierpienia przyjmowanego jako środek 
do osiągnięcia doskonalszego upodob-
nienia się do Chrystusa Zbawiciela.

Pobudki skłaniające go do czynie-
nia pokuty pochodzą z różnych powo-
dów pojawiających się w duchowej dro-
dze wspólnej wszystkim chrześcijanom, 
którzy pragną doskonalej naśladować 
Pana.

Pierwszą pobudką, którą spotyka-
my stale w jego życiu wewnętrznym, 
jest chęć zadośćuczynienia za swoje 
grzechy. Eugeniusz często oskarża się, 
że zbyt długo trwał w grzechu; dlatego 
powinien zadośćuczynić przez pokutę. 
Zobaczymy dalej, jak dochodzi do tego 
bardzo prostego rozumowania: jeżeli je-
stem uczniem Chrystusa, powinienem 
jak On przyjąć cierpienia. Drugą pobud-
ką jest pragnienie zadośćuczynienia za 
zniewagi popełnione przez chrześcijan 
względem świętości Boga. Już w pierw-
szym roku pobytu w seminarium zakłada 
wśród seminarzystów grupę modlitewną 
dla przebłagania za występki chrześcijan 
popełnione w okresie karnawału10. Inną, 
często pojawiającą się pobudką, zwłasz-
cza gdy był młodym księdzem, jest prag-
nienie czynienia pokuty po to, aby nie-
ustannie być gorliwym i zjednoczonym 
z Panem oraz poświęcać się Jemu.

Eugeniusz de Mazenod oddał się 
apostolstwu bez oszczędzania siebie. 
Lecz pewnego dnia zdał sobie sprawę 
z tego, że umartwienia, które na siebie 
nałożył, łącznie z wyczerpującą pra-
cą apostolską, nadwerężały jego zdro-
wie, podczas gdy jego apostolstwo samo 
przez się było szerokim polem do prak-
tykowania wyrzeczenia.

Ojciec Joseph Morabito w książce 
Je serai prêtre (Będę kapłanem), boga-
tej w rozważania na temat teologii ży-
cia wewnętrznego, ukazuje u Założycie-
la jeszcze inny głęboki motyw szukania 
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oczyszczenia wewnętrznego. Jest on naj-
ściślej związany z właściwym mu cha-
ryzmatem: „Z jego kapłaństwa i z jego 
grzechów wypływało poczucie pokory 
i osobista reakcja: poświęcić swoje ka-
płaństwo służbie najbardziej pokornych 
dzieci z rodziny Mistrza”11.

W sprawie ducha umartwienia Założy-
ciela należy zwrócić uwagę na jeszcze 
jedną sprawę, którą ojciec Morabito od-
notował bardzo słusznie. Dlaczego Za-
łożyciel pozostawił nam tak drobiazgo-
we osobiste zapiski, w których z taką pa-
sją, niekiedy bezlitośnie, dobiera się do 
swoich grzechów i do swej niegodności? 
„Gdy postępowało się źle, odpowiada 
autor, istnieją dwa sposoby naprawienia: 
pierwszy polega na takim postępowaniu, 
aby grzech został zapomniany, jeżeli jest 
publiczny, i aby go pokryć milczeniem, 
jeżeli jest ukryty; drugi sposób to uznać 
swój grzech, upokorzyć się, dać się po-
znać takim, jakim się jest, dla własnego 
upokorzenia i na chwałę Boga. Pierwszy 
sposób jest właściwy duszom zwyczaj-
nym, drugi – świętym”12.

Po tych ogólnych uwagach, ukazują-
cych sens pokuty u Założyciela, przyj-
rzyjmy się teraz na podstawie jego pism 
i jego życia, z jakim zapałem się w nią 
angażował.

Miał on bardzo wysokie wyobraże-
nie o swojej pozycji w szeregach stanu 
duchownego i tak też ją określa. To skła-
niało go z jednej strony do odsuwania 
się od tych duchownych, którzy nie do-
rastali do piastowanej godności, a z dru-
giej strony do starannego wystrzegania 
się pospiesznego przygotowania osobi-
stego. Następujące wyrażenia ukazują 
nam sekret całego zapału, z jakim Euge-
niusz jako seminarzysta będzie kroczył 
po obranej drodze.

„Niech Bóg mnie broni przed lek-
ceważeniem wszelkich środków, które 
mogą zapewnić powodzenie mojemu po-
sługiwaniu. Łaska Boża znajdzie już do-
syć przeszkód do pokonania w mej małej 

liczbie cnót i w dużej liczbie mych nie-
doskonałości, bym chciał dodawać jesz-
cze zewnętrzne trudności, które łatwo 
mogę usunąć. Pragnę, aby mnie straco-
no z oczu, aby zapomniano o Eugeniu-
szu, aby nie być wystawionym na myle-
nie go z księdzem. Nie chcę wstępować 
w szranki, dopóki nie będę zabezpieczo-
ny pod każdym względem i dopóki nie 
będę moralnie pewny, że nie skompro-
mituję honoru religii, który zostanie mi 
powierzony”13.

Będąc w seminarium Świętego Sul-
picjusza, młody Eugeniusz stara się jak 
najlepiej usposobić swą duszę, by po-
dobać się Bogu. Oczywiście, będzie ża-
łował za swe grzechy, ale z wielką uf-
nością w Bogu. Kto pragnie być sługą 
bliższym Boga, powinien dążyć do do-
skonalszego życia chrześcijańskiego niż 
zwyczajni wierni.

„Absolutne oddanie się pod rozkazy 
przełożonych, doskonałe podporządko-
wanie się ich najmniejszej woli, nieza-
leżnie od tego, jak wydawałaby się dzie-
cinna, jak byłaby trudna dla człowieka, 
który aż do dwudziestego szóstego roku 
życia cieszył się największą swobodą, 
nawet w tym, co dotyczy pobożności”14.

Szczere spojrzenie na swe minione 
życie skłania go do podjęcia życia poku-
ty, aby przebłagać za dawne błędy i zna-
leźć się na poziomie nowego stanu. Sam 
sporządza listę uczynków pokutnych do 
wykonania: wstawać z łóżka zaraz po 
przebudzeniu, w czasie rozmyślania po-
zostawać na klęczkach, nigdy nie brać 
drugiej porcji w czasie posiłku, pościć 
w piątki, nie jedząc śniadania i mało je-
dząc przy obiedzie i przy kolacji. Poku-
ty są nie tylko cielesne, lecz także du-
chowe: „[...] trzeba pamiętać o poskra-
mianiu woli, szczególnie przyłożę się do 
umartwienia swego ducha, do stłumienia 
nieumiarkowanych pragnień swego ser-
ca, do uległości woli; uczynię wszystko, 
co w mojej mocy, aby opanować swój 
charakter [...]”15.
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W czasie rekolekcji przed święce-
niami kapłańskimi skarży się na ostyg-
nięcie swej gorliwości. Środkiem zarad-
czym będzie dodanie nowej mocy umar-
twieniom cielesnym, bo spostrzegł rów-
nież, że zaczynają mu ciążyć. Swój wy-
siłek wkłada więc w dokładne zachowa-
nie regulaminu; wstawać wcześniej, aby 
mieć czas na wykonanie większej ilości 
rzeczy; zrezygnować z wszystkiego, co 
odciąga od studiowania; odmawiać ró-
żaniec trzy razy w tygodniu; wolniej re-
cytować modlitwę brewiarzową16.

Od 1 do 21 grudnia 1811 roku Euge-
niusz odbywa rekolekcje przygotowują-
ce bezpośrednio do kapłaństwa. Rozwa-
żanie przypowieści o synu marnotraw-
nym każe mu zastanowić się, co trzeba 
robić, aby zadośćuczynić sprawiedliwo-
ści Bożej. Choć od marnotrawnego syna 
przy jego powrocie ojciec nie żąda żad-
nej pokuty, Pismo Święte często mówi 
o konieczności pokuty dla przebłagania 
za grzechy. Adam i Dawid czynili poku-
tę. Wszyscy święci byli wzorem poku-
ty. Czy on jest mniejszym grzesznikiem 
albo czy lepiej rozumie naukę Zbawicie-
la? Wylicza następnie cnoty, które prag-
nie praktykować, czyniąc pokutę. Jed-
ną z głównych cnót jest pokora nie tylko 
względem przełożonych, ale także wo-
bec tych, którzy stoją niżej. Inną formą 
umartwienia jest walka z wykwintnością 
i tym, co nazywał zmysłowością, a co 
było prawdopodobnie szukaniem wygo-
dy. Przeciwko tym skłonnościom często 
ucieka się do umartwień cielesnych17.

Zaraz po przyjęciu święceń wytycza 
sobie drogę, którą ma kroczyć teraz, po 
dojściu do tak upragnionego celu. Pod 
koniec grudnia 1811 roku ustala swój 
program, który nazywa „postanowie-
niem generalnym”: „Postanowienie ge-
neralne, by być całym dla Boga i dla 
wszystkich, unikać świata i wszelkich 
jego rozkoszy itp., szukać tylko krzyża 
Jezusa Chrystusa, okazji do umartwienia, 
zdeptać naturę i nieustannie się jej prze-

ciwstawiać. Stosownie do słów świętego 
Piotra, nie pozwolę, aby w mym sercu 
powstało jakiekolwiek ziemskie prag-
nienie: Obsecro vos tamquam advenas 
et peregrinos abstinere vos a carnali-
bus desideriis (Proszę, abyście jak obcy 
i przybysze powstrzymywali się od cie-
lesnych pożądań – 1 P 2, 11)”18.

W 1812 roku, krótko po święce-
niach, sporządza sobie regulamin, aby 
łatwiej zapanować nad swoją gorliwoś-
cią. Nie brak tam części poświęconej po-
kucie: „Aby uzyskać u Pana spełnienie 
mych pragnień, do ścisłego przestrze-
gania prawa dołączę praktykę umar-
twienia, tak aby towarzyszyła wszyst-
kim mym czynom i we wszystkich oko-
licznościach mego życia, pamiętając, że 
całe życie Jezusa Chrystusa, mego wzo-
ru, było ciągłym krzyżem i nieustannym 
męczeństwem”19.

Po kilku latach kapłaństwa Euge-
niusz zastanawia się nad trwałością 
swojej gorliwości. W czasie rekolekcji 
pisemnie ustala stosowne środki, aby ją 
utrzymać: „Jeżeli w tym roku chcę po-
stępować tak jak trzeba, jest nieodzow-
ne, abym uzbroił się w surowość wzglę-
dem samego siebie, żeby nic mnie nie 
odwiodło od ścisłego zachowywania 
mego szczegółowego regulaminu”20.

Eugeniusz nakłada sobie pokutę cie-
lesną odpowiednią do wagi pobożnych 
ćwiczeń opuszczonych lub przeprowa-
dzonych niestarannie, a jeżeli to nie wy-
starcza, nakłada ją sobie nawet ślubami. 
Od tej serii uchybień zewnętrznych prze-
chodzi następnie do bardziej wewnętrz-
nego opanowania pychy, próżności, mi-
łości własnej, „nadmiernej skłonności 
do mówienia o dobru, które czynię”21, 
wrażliwości serca. Jego pokuta nie jest 
więc już tylko zewnętrzna, lecz także 
wewnętrzna. Jego sposób wewnętrznej 
walki z jakimś brakiem jest godny po-
dziwu. Na przykład zwalczając zazdrość, 
postanawia mówić dobrze o tych, którzy 
mogliby przyćmić jego osobę.
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W 1814 roku, w czasie rekolekcji, 
powraca znowu do sprawy umartwienia, 
zwłaszcza wewnętrznego: „Pracować 
nad cnotą łagodności, nad umartwie-
niem języka, kiedy jestem rozdrażniony, 
nad pokorą, nad miłością własną [...]”22.

Z tych rekolekcji pozostały różne me-
dytacje o Bogu, celu ostatecznym czło-
wieka i o stanie kapłańskim. Najczęś-
ciej powtarzającym się motywem jest 
jego moralny stosunek do tych wielkich 
rzeczywistości. Wniosek jest zawsze ten 
sam: Bóg mnie umiłował, a ja byłem 
niewdzięczny. Jeżeli pragnę upodobnić 
się do Jezusa Chrystusa w chwale, trze-
ba, żebym był podobny do Niego w upo-
korzeniach i cierpieniach, abym upodob-
nił się do Jezusa Ukrzyżowanego23.

W czternastej medytacji uderza go 
prawda o Bożym planie zbawienia: „[...] 
ponieważ Jezus Chrystus, który jest mą-
drością przedwieczną, wybrał upoko-
rzenia i wyniszczenie, aby przywró-
cić chwałę Swego Ojca, to to musi być 
najwłaściwszym środkiem uwielbienia 
Boga”24.

Ufa, że ta myśl będzie mu niezmier-
nie użyteczna w życiu.

Podczas tych samych rekolekcji, 
w medytacji o cierpieniu Jezusa Chry-
stusa w czasie obrzezania, młody kapłan 
podejmuje temat o umartwieniu w spo-
sób systematyczny. Jego kierownik du-
chowy, któremu winien posłuszeństwo, 
nie pozwala mu karcić swego ciała 
tak, jakby tego chciał. Jego pragnie-
nie umartwienia każe mu więc wyszu-
kiwać inne sposoby utrzymania swego 
ciała w ryzach. I tu właśnie jego umar-
twienie udoskonala się. Przechodzi od 
umartwienia bardziej zewnętrznego do 
bardziej wewnętrznego; chce być bar-
dziej pilny w służeniu, w rezygnowaniu 
z wygody, w umartwianiu wzroku, języ-
ka i smaku.

„Ale to nie wszystko. Nie należy za-
pominać o umartwieniu umysłu i serca. 
[...] Opanowywać nieustannie swoje na-

miętności, które chciałyby odradzać się 
z popiołu, uśmierzać pierwsze odruchy 
serca podatnego na wiele nieuporząd-
kowanych skłonności, zwalczać przede 
wszystkim miłość własną, odwiecznego 
wroga psującego wszystkie nasze dzia-
łania [...]”25.

Jego rekolekcje z 1816 roku w Bon-
neveine świadczą bez żadnej wątpliwo-
ści o duchowym przeobrażeniu. Zda-
je sobie z tego sprawę, że przeznacza-
jąc zbyt mało czasu na sen i na posiłki, 
nadwerężył zdrowie. Sądził, że jest taki 
jak inni święci: „Zwiódł mnie przykład 
świętych, lecz prawdopodobnie Bóg 
nie żąda tego samego ode mnie, skoro, 
jak się zdaje, poucza mnie o tym przez 
osłabienie sił i przez podupadanie na 
zdrowiu”26.

Z tych rozważań wynika, że to już 
nie tyle Eugeniusz poszukuje gorliwie 
środków do tego, aby cierpieć razem 
ze swoim Panem, co sam Duch prowa-
dzi go za rękę do odnalezienia w samym 
darze z siebie drogi uświęcenia. Odtąd, 
jak zaznacza ojciec Morabito, nie ma już 
dualizmu między osobistym poszukiwa-
niem uświęcenia a działalnością apo-
stolską. Samo apostolstwo staje się je-
dyną drogą daru z siebie. Jest to całko-
wite ofiarowanie siebie: „Przede wszyst-
kim muszę całkowicie przekonać się, że 
spełniam wolę Bożą, oddając się służbie 
bliźniemu, zajmując się zewnętrznymi 
sprawami naszego domu itd., a następ-
nie robić wszystko, co w mojej mocy, 
nie dbając o to, że pracując w ten spo-
sób, nie mogę wykonywać czego inne-
go, co być może bardziej by mnie pocią-
gało i co wydawałoby mi się, że bardziej 
bezpośrednio zmierza do mego własne-
go uświęcenia”27.

Od tej pory uświadamia sobie, że 
sam nie może być sędzią w sprawie 
swych inicjatyw ascetycznych. Duch 
Święty pozwala mu zrozumieć, że powi-
nien zdać się na kierownika duchowego. 
I tak, w czasie rekolekcji w 1817 roku 
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ponownie przyrzeka, że będzie się kie-
rował zdaniem kierownika bez popada-
nia w jakąkolwiek przesadę w takim czy 
innym kierunku. W następnym roku po-
wraca do tego punktu z tym większą pre-
cyzją i z żalem, że musi porzucić prak-
tyki pokutne, dzięki którym pogłębiła 
się jego miłość do Chrystusa oraz umi-
łowanie kapłaństwa i apostolstwa: „Od-
czuwałem potrzebę prowadzenia życia 
jeszcze bardziej umartwionego i gorą-
co pragnąłem to robić. Jedna rzecz spra-
wiała mi kłopot, a mianowicie obawa, 
aby się temu nie sprzeciwiono i żeby 
mój kierownik duchowy nie wykorzy-
stał ślubu posłuszeństwa, który mu zło-
żyłem, aby przeciwstawić się temu, co 
wydaje mi się oczywistą wolą Bożą. [...] 
Będę usilnie prosił kierownika, aby mi 
pozwolił iść za pociągiem, który moc-
no skłania mnie do prowadzenia życia 
pokutniczego. Sądzę, że chcieć dłużej 
przeciwstawiać się temu pod preteks-
tem, że moje zdrowie wymaga oszczę-
dzania się, sprzeciwiałoby się Duchowi 
Bożemu”28.

 III. BISKUP I SUPERIOR GENERAL-
NY

Duch Boży, który go prowadził, po-
zwolił mu zrozumieć, że czas, który jako 
biskup i superior generalny poświęcał 
tysiącom zajęć, był sam w sobie wyrze-
czeniem.

„Młodzieży dobrej woli, nie zdo-
łasz wzbudzić we mnie skrupułów po-
mimo strapienia, jakie mógłbym mieć, 
że nie mogę uczynić więcej. Jeżeli wsta-
je się o 5 rano, a kładzie się spać pra-
wie o północy, jeżeli nie pozwala się so-
bie na półgodzinny spacer, jeżeli od rana 
do wieczora jest się na usługach wszyst-
kich i jeżeli spędza się w biurze z pió-
rem w ręku cały wolny czas, nie moż-
na sobie wyrzucać, że zaniedbuje się 
obowiązki”29.

W zapiskach z dorocznych rekolek-
cji w 1851 roku Założyciel robi mały 
komentarz do Reguły, którą sam napi-
sał. Ale czytając go, można by sądzić, że 
to nie on jest jej autorem. Cytuje Regułę 
jako dzieło Kościoła i Boga. Niemal jak 
nowicjusz czytający ją po raz pierwszy 
okazuje zdumienie wobec piękna i mocy 
jej przepisów.

Komentując artykuł 6, pisze: „Wszyst-
ko to jest cenne. W najwyższym stopniu 
jest właściwe do utrzymania nas w duchu 
naszego powołania, do umożliwienia nam 
zdobycia nowych cnót i obfitszych za-
sług. Dlatego Reguła nalega, aby misjo-
narz, zwłaszcza ten, który oddał Kościo-
łowi nieocenione przysługi, który przy-
sporzył Bogu więcej chwały i ocalił naj-
więcej dusz, głosząc misje święte, wra-
cał z radością na łono naszych wspólnot, 
aby tam zapomnieć o ludziach i nabrać sił 
przez praktykowanie posłuszeństwa i po-
kory oraz wszelkich ukrytych cnót, w du-
chu swojego powołania i w gorliwości 
o doskonałość zakonną, nie zaniedbując 
innych obowiązków”30.

Oczywiście, Założyciel nie pisał tych 
słów, myśląc o sobie, lecz o idealnym 
oblacie. Wiemy jednak, że praktycznie 
całym życiem dał wzór oblata żyjącego 
według Reguły.

 IV. UMARTWIENIE W ZGROMA-
DZENIU

 1. WEDŁUG REGUŁ OD 1816 DO 1966 
ROKU

W pierwszych wydaniach Reguły 
rozdział VIII jest poświęcony umartwie-
niu i pokutom cielesnym. Jest on inspiro-
wany paragrafem „Umartwienie i poku-
ty cielesne” z Reguły świętego Alfonsa. 
Ale Założyciel wprowadza znaczne mo-
dyfikacje w artykułach dotyczących po-
stu, „dyscypliny” i snu. Opuszcza dwa 
artykuły, a dodaje dwa inne.
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W pierwszym rękopisie francuskim 
z 1818 roku31 Założyciel rozpoczyna pa-
ragraf o umartwieniu, przypominając 
pracownikom ewangelicznym, że jeże-
li pragną zbierać owoce swojej pracy, 
powinni wziąć pod uwagę umartwie-
nie, zwłaszcza wewnętrzne umartwienie 
woli i namiętności. Następnie przecho-
dzi do umartwienia zewnętrznego, po-
dając wykaz dni, w których oblaci po-
winni pościć. Co do tego postu, okre-
śla nawet ilość spożywanego pokarmu. 
Założyciel nie przepisuje praktyk asce-
tycznych, lecz przypominając praktyki, 
jakie święty Filip Neri i święty Alfons 
przepisali swoim synom, zdaje się za-
chęcać swoich synów, aby naśladowali 
te przykłady. Wśród różnych wyliczo-
nych umartwień wyraża życzenie, aby 
używano raczej wyrka niż wygodne-
go łóżka skłaniającego do wylegiwania 
się, co w konsekwencji jest przeciwne 
umartwieniu32.

Nota bene33 z rozdziału dotyczące-
go celu Instytutu w pierwotnym tek-
ście Reguły stanie się słynną Przedmo-
wą we wszystkich kolejnych wydaniach. 
Już tam Założyciel wytycza drogę poku-
ty dla nowych misjonarzy, powołanych 
do tego, aby być nowymi apostołami 
i do głoszenia Ewangelii nawet poprzez 
umartwienie: „Żyć w stanie ciągłego sa-
mozaparcia [...], bez przerwy pracując 
nad tym, aby stać się pokornymi, łagod-
nymi i posłusznymi, miłującymi ubó-
stwo, pokutującymi i umartwionymi, 
oderwanymi od świata i rodziny, peł-
nymi zapału, gotowymi poświęcić mie-
nie, zdolności, wypoczynek, osobę i ży-
cie miłości do Jezusa Chrystusa”34.

Od 1819 do 1825 roku nasza Regu-
ła przeszła przez okres udoskonalania. 
Praca ta znajduje się w dokumencie zna-
nym pod nazwą Manuscrit Honorat I et 
II (Rękopis Honorata I i II)35.

W rękopisie I, w paragrafie „Umart-
wienie i pokuty cielesne” znosi się post 
w piątki, które poprzedza lub po których 

następuje dzień postu i wprowadza się 
zakaz używania dyscypliny bez pozwo-
lenia superiora36. W rękopisie II znosi się 
post w czasie oktawy Bożego Narodze-
nia i w wigilię święta świętego Wincen-
tego à Paulo, a dodaje się post w wigilię 
uroczystości patronalnej kościoła.

Rękopis III nie wnosi nic nowego, 
a rękopis IV, ostatni etap udoskonalania, 
jest identyczny z rękopiem V, znanym 
jako rękopis Jeancarda. To właśnie ten 
ostatni Założyciel przedstawił w Rzy-
mie; nie można go odnaleźć. Rękopis VI 
jest odpisem sporządzonym na podsta-
wie rękopisu Jeancarda.

W rewizji tekstu z 1843 roku nie 
wniesiono żadnych poprawek. W re-
wizji z 1850 roku dodano „Ćwiczenia 
na zakończenie roku”: wystawienie 
Najświętszego Sakramentu o uprosze-
nie u Boga przebaczenia za wszyst-
kie niewierności i grzechy popełnione 
w ciągu roku. Dodano także post w wi-
gilię uroczystości Najświętszego Serca 
Jezusowego, a zniesiono post w wigi-
lię święta świętego Alfonsa. W posta-
nowieniach z rekolekcji w 1808 roku 
w seminarium Świętego Sulpicjusza 
Eugeniusz de Mazenod postanowił za-
dowolić się w czasie śniadania pierw-
szym kawałkiem chleba, jaki zostanie 
mu podany, nie prosząc o następny37. 
Ten zwyczaj zachował nawet po opusz-
czeniu seminarium i chciał go włączyć 
do Reguły. Ale musiał wziąć pod uwa-
gę najpierw często nadmierną pracę mi-
sjonarzy, a następnie potrzeby semina-
rzystów, dla których praktyka ta często 
była łagodzona z biegiem lat38.

Używanie dyscypliny na począt-
ku, w 1818 roku, było dowolne. Istniał 
jednak zwyczaj wymierzania jej sobie 
w każdy piątek. Założyciel daje przy-
kład, biczując się aż do krwi39. Nawet 
w 1826 roku nie jest ona obowiązko-
wa; Założyciel jednak zaleca ją często 
w swoich pismach i listach40. Poza tym 
w 1826 roku pozostawia się możliwość 
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używania materaca, lecz Założyciel za-
wsze pozostanie wierny siennikowi41. 
W 1908 roku w związku ze ślubem czy-
stości dodano: „Aby ją osiągnąć (czy-
stość aniołów), oddajmy się gorliwie 
modlitwie, umartwieniu [...]”. W rewi-
zji tekstu z 1926 roku usunięto artykuł 
o śniadaniu; zachowanie go stało się już 
niemożliwe. Złagodzono również arty-
kuł mówiący o łóżku42.

 2. REWIZJA TEKSTU Z 1966 ROKU

Konstytucje i Reguły z 1966 roku 
mówiąc o mężu apostolskim, przypomi-
nają oblatowi konieczność umartwie-
nia do przezwyciężenia zarozumialstwa 
lub bojaźliwości, lenistwa lub nieroz-
tropności przez naśladowanie „Tego, 
który ogołocił samego siebie, przy-
jąwszy postać sługi”43. „W społeczeń-
stwie, w którym szerzą się silne prądy 
ateizmu i niewiary”, oblat jest zachę-
cany do tego, aby tak jak święty Paweł 
w swoim ciele dopełniał „braki udręk 
Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym 
jest Kościół”44. „Wielkodusznie podda 
się oczyszczeniom, do których Bóg go 
natchnie lub które mu ześle, aby przez 
to stać się bardziej zdolnym kochać lu-
dzi sercem Chrystusa”45. Konstytucje 
zachęcają wreszcie scholastyków, aby 
pod opieką Niepokalanej nabywali „du-
cha misyjnego, do którego przyczy-
nia się samozaparcie, po to aby iść za 
Chrystusem”46.

Aby sprostać niebezpieczeństwom 
związanym ze swą posługą, misjona-
rze mają uciekać się do umartwienia, 
wstrzemięźliwości i panowania nad 
zmysłami47. W paragrafie traktującym
o modlitwie Reguła przypomina obla-
towi, że powinien przyjąć „wszystkie 
przykrości związane z posługą, z życiem 
wspólnotowym oraz cierpienia osobi-
ste” i „wielkodusznie odpowiadać na na-
tchnienia Pana, wzywającego do innych 
form dobrowolnej pokuty”48.

 3. KONSTYTUCJE I REGUŁY Z 1982 
ROKU

Tak jak w Konstytucjach z 1966 roku, 
również w tych z roku 1982 nie ma osob-
nego działu poświęconego pokucie, ale 
stanowczo stwierdza się w nich koniecz-
ność umartwienia. W pierwszej części do-
tyczącej charyzmatu oblackiego konsty-
tucja 4 stawia krzyż Jezusa w centrum 
misyjnej posługi oblata. Głosimy Jezusa 
Chrystusa, i to Jezusa Chrystusa Ukrzy-
żowanego: obecne cierpienia znoszo-
ne w naszym ciele są znakiem, że życie 
Chrystusa jest w nas także obecne.

Konstytucja 18 powraca do umar-
twienia jako do jednego ze sposobów 
pozostania wiernym ślubowi czystości. 
Konstytucja 34 podejmuje zasadę umar-
twienia, które bierze początek z posługi 
i życia wspólnego, a także z natchnienia 
pochodzącego od Pana49.

 4. UMARTWIENIE W ŻYCIU NOWICJUSZY 
I SCHOLASTYKÓW

Umartwienie zawsze było tradycją 
we wszystkich domach formacyjnych 
Zgromadzenia. W sprawozdaniu od-
noszącym się do nowicjatów ogłoszo-
nym w 1951 roku50 ówczesny dyrektor 
studiów, ojciec Daniel Albers donosi, 
że wszyscy nowicjusze wykonują pub-
liczne pokuty, a przynajmniej tę, któ-
ra polega na trzymaniu rozkrzyżowa-
nych rąk w czasie słuchania lektury Pis-
ma Świętego. Ale przy tym zauważa, że 
już w tym czasie „młodzi wzdragają się 
przed tymi praktykami, nie tyle z braku 
umartwienia [...], ile dlatego, że widzą 
w tym tylko „komedię”. „Usiłuje się im 
wyjaśniać, że te praktyki podtrzymują 
ducha pokuty, a dla niektórych okazu-
ją się nawet rzeczywistym i pożytecz-
nym ćwiczeniem w umartwieniu i po-
korze; podkreślają uchybienia, z powo-
du których je sobie nakładają, ponadto 
ukazują ducha uległości wobec życzeń 
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ojca mistrza nowicjuszy, który przy-
wiązuje do tego wagę, ale niczego nie 
narzuca”51.

W nowicjatach podejmuje się rów-
nież praktyki pokutne z pobudek apostol-
skich. Spotykamy je prawie we wszyst-
kich ówczesnych szkołach duchowości; 
z pewnością wyrażają one stałe przeko-
nanie w całym Kościele. Zresztą Założy-
ciel przypomina o tym w Przedmowie: 
„Gdyby udało się uformować kapłanów 
gorliwych, bezinteresownych, prawdzi-
wie cnotliwych, słowem – mężów apo-
stolskich, głęboko przeświadczonych 
o konieczności własnej przemiany, któ-
rzy ze wszystkich sił pracowaliby nad 
nawróceniem innych, wtedy można by 
było żywić nadzieję, że w krótkim cza-
sie uda się na powrót przywieść zbłąka-
nych ludzi do wypełniania dawno porzu-
conych obowiązków”.

W artykule na temat życia duchowe-
go scholastyka ojciec Maurice Gilbert 
poświęca znaczną część ascezie. Wycho-
dząc od wyrażenia świętego Wincentego 
Ferriera, że trzeba „przystosować swoje 
ciało do służby Chrystusowi”, autor wy-
ciąga wniosek, że jeżeli służba Chrystu-
sowi przybiera bardzo różne formy, to 
i asceza musi się zmieniać zależnie od 
natury zleconej posługi. Życie ascetycz-
ne scholastyka winno być zgodne z jego 
studenckim życiem, przygotowującym 
do apostolstwa52.

Życie scholastyka powinno również 
uwzględniać jego stosunek do świata. 
Artykuł 726 Reguły z 1926 roku może 
wydawać się w naszych czasach prze-
sadny, ale czy życie konsekrowane nie 
jest samo w sobie „cząstką” Pana?

„Jako pierwszorzędną zasadę przyj-
mą unikanie świata, powstrzymywanie 
się od rozmów ze świeckimi, odnoszenie 
się ze wstrętem do ich przepychu, przy-
jemności i świeckich zasad; będą poskra-
miać ciekawość, która by ich skłaniała 
do informowania się o tym, co dzieje się 
w świecie, nigdy nie będą brać udziału 

w świeckich zebraniach, wyrzekną się 
wszelkiego rodzaju widowisk lub zabaw 
publicznych i będą się wystrzegać za-
trzymywania się na ulicach, aby tu i ów-
dzie przyglądać się różnym atrakcjom, 
którymi zaspokaja się próżna ciekawość 
ludzi świeckich”.

„Dla scholastyka, który chce złożyć 
z siebie ofiarę, mówi ojciec Gilbert, [...]
okazja nadarza się wszędzie: przygoto-
wanie się do egzaminu, radosne przyję-
cie nużącego wykładu, rezygnacja z wyj-
ścia, zastąpienie dolce far niente badaw-
czą pracą. [...]. Niekiedy do tego stopnia 
pragnie się przedstawić życie doskona-
łości jako w pełni zgodne z naturą i kul-
turą, że ryzykuje się złagodzenie i mdłe 
przedstawienie wymagań ascezy chrześ-
cijańskiej i zakonnej. Jak każdy zakon-
nik, scholastyk nie powinien cofać się 
przed ofiarą, nigdy nie powinien zbaczać
z drogi, aby uniknąć krzyża. Lecz nade 
wszystko powinien stosować się do tego 
ascetyzmu, jakiego wymaga jego życie 
zakonnego seminarzysty, do umierania 
dla tak wielu działań i dążeń, być może 
samych w sobie dobrych, ale których 
trzeba się wyrzec, aby doskonale przy-
gotować się do służby Chrystusowi”53.

 V. ZAKOŃCZENIE

Kończąc, chciałbym zacytować frag-
ment ostatniej biografii Założyciela, na-
pisanej przed jego beatyfikacją; pochodzi
on z rozdziału pod tytułem „Człowiek, 
mąż duchowy, apostoł”: „Intensyw-
ność i głębia życia duchowego bisku-
pa de Mazenoda nie mogła ujść uwadze 
jego diecezjan. Szczególnie wywierało 
na nich wrażenie jego umartwienie. Po-
wszechnie znana była jego nieugiętość, 
której dawał dowód w sprawie abstynen-
cji, nawet w czasie oficjalnych przyjęć,
łącznie z przyjęciami u Jego Cesarskiej 
Mości. Gdy serwowano mięso w dni za-
kazane, biskup odsuwał wszystkie pół-
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miski, nawet nie rozwijał swojej serwe-
ty. Wiedziano, że mnożył posty i zacho-
wywał je tak ściśle, iż jego wieczorny 
posiłek ograniczał się do szklanki wody 
i kilku kęsów chleba. Nawet w staro-
ści biskup nie ograniczył ani ich liczby, 
ani surowości, tym zaś, którzy, powołu-
jąc się na jego podeszły wiek, doradza-
li mu, aby je stosował rzadziej lub aby 
je złagodził, odpowiadał: „Moje osiem-
dziesiąt lat mogą mnie z nich zwolnić; 
nie zwalniają mnie jednak od czynie-
nia pokuty za moje grzechy”. Co do po-
kut cielesnych, to nie zaprzestał ich so-
bie wymierzać, począwszy od czasów 
seminaryjnych”54.

W dziedzinie umartwienia zmieni-
ło się wiele rzeczy, nie tylko w prakty-
ce życia chrześcijańskiego, lecz także 
w refleksji teologicznej i ascetycznej.
Jednak wymagania Ewangelii, przepo-
wiadanie Apostołów i przykład świętych 
wycisnęły na nas tak głębokie piętno, że 
uczniom Chrystusa niezależnie od epoki 
trudno będzie je zignorować.

NICOLA FERRARA
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 I. WOLA BOŻA W TRADYCJI 
OBLACKIEJ

 L. ZAŁOŻYCIEL

Eugeniusz de Mazenod uczynił wolę 
Bożą wiodącą zasadą swego życia od 
chwili nawrócenia w 1807 roku, od kie-
dy to zaczął się pogłębiać jego osobisty 
stosunek do Boga. Jeden z pierwszych 
tego przejawów widać w powziętej de-
cyzji zostania kapłanem. Zdając sobie 
sprawę z tego, że matka nie będzie zbyt 
zadowolona z jego wyboru, prosił siostrę 
Eugenię o stopniowe przekazanie jej tej 
wiadomości. Niemniej jednak jasno jej 
przypomniał, iż „wszyscy jesteśmy zobo-
wiązani poddać się woli Mistrza”1.

Nie była to bynajmniej z jego strony 
decyzja nierozważna. Przeciwnie, szu-
kał on pomocy u dwóch najlepszych kie-
rowników duchowych w kraju: u księ-
dza Duclauxa w Paryżu i ojca Magy’ego 
w Marsylii. Ten ostatni zapewnił go, że 
jego powołanie jest „tak jasne jak peł-
nia południa w najpiękniejszym dniu”2. 
Dla Eugeniusza tego rodzaju konsultacje 
stanowiły normalny element rozeznania 
woli Bożej.

Kilka lat później, przygotowując się 
do kapłaństwa, wciąż bardzo żywo od-
czuwał pragnienie wypełnienia woli Bo-
żej, jak nam to ukazują intencje jego 
Mszy prymicyjnej: „O łaskę poznania 
Jego świętej woli: 1º co do rodzaju po-
sługi, jaką powinienem podjąć; 2º we 
wszystkich moich codziennych działa-
niach niezależnie od tego, jak mało waż-
ne mogłyby się wydawać oraz o usta-
wiczną uwagę na Jego głos wewnętrzny, 

aby nie czynić niczego, co nie byłoby 
zgodne z Jego upodobaniem”3.

Podczas pierwszych lat kapłaństwa 
ksiądz de Mazenod doznaje pewnych 
wahań; oczekuje, żeby Bóg w taki lub 
inny sposób objawił mu swą wolę za-
równo co do kształtu jego posługi, jak 
i życia. W pewnych momentach odczu-
wa silny pociąg do życia kontemplacyj-
nego, ale zew misjonarski jest jeszcze 
silniejszy. W ramach samej działalności 
apostolskiej otwiera się przed nim wie-
le możliwości. Jego przyjaciel Charles 
de Forbin-Janson namawia go do wstą-
pienia w szeregi Misjonarzy Francji. 
Ta propozycja jest pod wieloma wzglę-
dami atrakcyjna i odpowiadałaby wie-
lu jego oczekiwaniom. Ale czy jest ona 
naprawdę jego najgłębszym pragnie-
niem? Czy tego chce Bóg? U Eugeniu-
sza liczą się takie pytania: „Nie wiem 
jeszcze, czego Bóg ode mnie żąda, ale 
jestem tak zdecydowany pełnić Jego 
wolę, gdy tylko będzie mi znana, że ju-
tro wyruszyłbym na księżyc, gdyby to 
było potrzebne”4.

Na otrzymanie jasnego znaku co do 
kierunku, jaki powinien obrać, będzie 
musiał czekać jeszcze rok. Ów znak 
otrzymuje w formie silnego wstrząsu do-
znanego przez łaskę, który nie pozosta-
wia żadnej wątpliwości; powinien zało-
żyć stowarzyszenie misyjne dla Prowan-
sji: „Po raz drugi w swym życiu widzę, 
że podejmuję jedno z najpoważniejszych 
postanowień jakby na skutek dziwnego 
silnego wstrząsu. Jak się nad tym zasta-
nawiam, przekonuję się, że Bogu podo-
ba się w ten sposób położyć kres moje-
mu niezdecydowaniu”5.

WOLA BOŻA

SPIS TREŚCI: I. Wola Boża w tradycji oblackiej: 1. Założyciel; 2. Konstytucje i Reguły; 
3. Superiorowie generalni. II. Wola Boża w dziejach duchowości: 1. Stary Testament; 
2. Nowy Testament; 3. Niektórzy przedstawiciele historii duchowości; 4. Synteza teo-
logiczna. III. Zakończenie.



Tak jak zawsze, w podejmowanych 
decyzjach Eugeniusz weryfikuje praw-
dziwość swego natchnienia przed swo-
im bezpośrednim przełożonym, jakim 
jest wtedy wikariusz generalny diece-
zji. Ten ostatni pozwala mu na powoła-
nie do życia stowarzyszenia misjonarzy. 
Dla Założyciela, który uznaje w swoim 
przełożonym „głos Boga”6, stanowi to 
potwierdzenie woli Bożej w stosunku do 
niego.

Założone przez Eugeniusza de Ma-
zenoda stowarzyszenie, zwłaszcza w po-
czątkach, doznaje wielu prób. Czasem 
wydaje się, że nigdy nie uzyska solid-
nych podwalin i będzie skazane na ka-
prysy biskupów diecezjalnych. Dla jego 
przetrwania istotna jest aprobata Rzy-
mu. Założyciel zastanawia się jednak, 
czy podjęcie takich kroków nie świad-
czyłoby o zbytniej zarozumiałości. 
Trzeba będzie mocnych argumentów 
jego świątobliwego towarzysza, ojca 
Charlesa-Dominique’a Albiniego, aby 
go przekonać, iż należy przynajmniej 
spróbować. Podczas pobytu w Rzy-
mie wielokrotnie doznaje pokusy zre-
zygnowania z wytkniętego celu, ponie-
waż wydawał się prawie niemożliwy do 
osiągnięcia. W końcu przestaje się nie-
pokoić i godzi się na wynik, niezależnie 
od tego, jaki on będzie: „Powierzając 
się ufnie Bożej Opatrzności, która do-
tąd w tak widoczny sposób mnie ochra-
niała, mówię księdzu prałatowi: »Pozo-
stawiam tę sprawę w waszym ręku. Nie 
pragnę niczego poza spełnieniem Bo-
żych zamysłów«”7.

Szukać woli Bożej oznacza prze-
de wszystkim „nie lekceważyć żadnego 
ze środków, jakie może podsunąć ludz-
ka roztropność”8, ale ostatecznie przy-
jąć wszystko, co Bóg zsyła: „Wiesz, że 
jesteśmy prowadzeni przez Opatrzność. 
Zawsze zatem należy podążać w kierun-
ku, który zdaje się ona wskazywać. Dzia-
łając w tej zależności od woli Bożej, nie 
ma się niczego do wyrzucenia sobie, na-

wet jeśli nie osiąga się tego, czego moż-
na było pragnąć [...]”9.

Ten podwójny charakter szukania 
woli Bożej ojciec de Mazenod streścił 
w poprzednim liście do swego pierwsze-
go towarzysza: „W przedsięwzięciach 
należy postępować tak, jak gdyby powo-
dzenie miało zależeć od naszej zręczno-
ści, a złożyć całą ufność w Bogu tak, jak 
gdyby wszystkie nasze zabiegi nie miały 
doprowadzić do niczego”10.

W 1832 roku Eugeniusz de Mazenod 
zostaje mianowany tytularnym bisku-
pem Ikozji. Jest to między innymi spo-
sób stwierdzenia praw Stolicy Świętej 
do mianowania biskupów tytularnych 
bez zgody rządu francuskiego. Dla Eu-
geniusza konsekwencje tego aktu są po-
ważne. Jest prawdopodobne, że postawi 
go to w bardzo trudnej sytuacji wobec 
władzy francuskiej, abstrahując od do-
datkowego brzemienia, jakie ta nomina-
cja stanowi w jego posłudze.

Niemniej jednak potrafi on sięgnąć
spojrzeniem poza osobiste niedogodno-
ści i przyjąć wszystko, co Pan dla niego 
zachowuje: „Wszystko, czego dokonałeś 
dla mnie w ciągu mego życia, jest aż na-
zbyt żywe w mojej pamięci; jeszcze dziś 
zbyt żywo odczuwam tego skutki, aby 
nie liczyć na Twą nieskończoną dobroć, 
aby z całkowitym zdaniem się na Twoją 
wolę nie rzucić się na Twoje ojcowskie 
łono, całkiem zdecydowany uczynić tym 
razem i na zawsze wszystko, czego bę-
dziesz ode mnie wymagał, nawet za cenę 
mego życia. Jestem aż nazbyt szczęśliwy, 
że mogę poświęcić tych niewiele dni, ja-
kie mi pozostaje do spędzenia na ziemi, 
na pełnienie Twojej świętej woli zarówno 
w przeciwnościach, jak i w pomyślności, 
chwalony lub ganiony przez świat, wśród 
pociech czy przytłoczony zmartwieniami. 
Nie wiem bowiem, co mnie czeka w no-
wej posłudze, którą mam rozpocząć. Nic 
jednak mnie nie spotka, czego byś Ty nie 
chciał, a moim szczęściem i moją radoś-
cią zawsze będzie pełnić Twoją wolę”11.

807 WOLA BOŻA
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Odkrywamy tutaj oderwanie lub 
„świętą obojętność”, która odtąd co-
raz bardziej cechuje życie biskupa de 
Mazenoda. Krótko bowiem po powro-
cie do Marsylii zostaje wystawiony na 
poważną próbę. Prefekt Bouches-du- 
-Rhône wznieca kampanię, w której de-
nuncjuje biskupa jako wywrotowca, na-
zywając go „karlistą i bardzo niebez-
piecznym ultramontanistą”12. Oskarże-
nia są dosyć poważne, ale dużo gorsze 
jest to, że sama Stolica Święta bierze je 
na serio i wzywa biskupa de Mazeno-
da do Rzymu. Ten ostatni nie ma jednak 
trudności z wykazaniem fałszywości do-
tyczących go raportów. Potrafi dostrze-
gać Boga działającego poprzez ludzkie 
błędy: „Nie ma czego żałować, skoro 
czyniło się, jak można najlepiej. W osią-
ganiu swoich celów Bóg posługuje się 
nawet błędami ludzi. Nie wiem, cze-
go oczekuje ode mnie; wiem jednak, że 
prowadzi mądrze tych, którzy nie mają 
innego celu, jak tylko pracować dla Jego 
chwały. Potrzebuję odpoczynku. Ze zro-
zumiałych względów zmęczony niespra-
wiedliwością ludzką, działam dlatego, 
że widzę w tym dobro dla mej duszy, na-
wet gdybym je miał otrzymać tylko na 
jakiś czas. Jeśli Bóg postanowił inaczej, 
to tak pokieruje wydarzeniami i skłoni 
wolę stworzeń, aby osiągnąć swoje cele. 
[...] My, którzy wzywamy Pana, powin-
niśmy cieszyć się z wszystkiego, wie-
dząc, że jesteśmy w sposób niewidzialny 
prowadzeni przez Jego Opatrzność”13.

Po powrocie do Marsylii oszczerstwo 
znów nie każe na siebie czekać, tym ra-
zem jednak prowadzi to do całkowite-
go skreślenia nazwiska Eugeniusza de 
Mazenoda z listy wyborczej. Co gorsze, 
w chwili gdy usiłuje on bronić się przed 
sądem, otrzymuje mocną reprymendę 
z Rzymu, który nakazuje mu wycofa-
nie się z procesu. Kilka miesięcy wcześ-
niej Eugeniusz potwierdził zasadę, któ-
rą zawsze się kierował: „Kiedy zabiera 
głos Ojciec Święty, zawsze będę uważał 

za swój obowiązek podporządkować się 
jego woli, niezależnie od związanej z tym 
ofiary”14. Czy w tej nowej sytuacji, kie-
dy ludzka niesprawiedliwość pozbawia-
ła go tego, na czym mu najbardziej zale-
żało, łącznie nawet z przychylnością sa-
mego Ojca Świętego, mógł żyć zgodnie 
ze swoimi przekonaniami? Oto, co od-
powiedział watykańskiemu sekretarzowi 
stanu: „Stanie się to, czego zechce Bóg; 
wszyscy prawnicy, z którymi się konsul-
towałem, gwarantowali mi powodzenie 
sprawy; przez swoje ustępstwo poddaję 
się wydanemu przeciw mnie niegodziwe-
mu wyrokowi oraz nieszczęsnym następ-
stwom, jakie mogą stąd wyniknąć, ale ani 
obiecywane mi korzyści, ani trudności, 
jakich muszę się obawiać, nie mogły-
by mnie skłonić do wahania, gdy chodzi 
o wolę albo nawet o zwykłe pragnienie 
Głowy Kościoła”15.

Znikła wszelka ludzka pociecha. Jest 
gotów wszystko stracić i po prostu wy-
cofać się do seminarium w Marsylii, bo 
nic się dla niego nie liczy poza wolą 
Bożą. Ale właśnie wtedy, gdy przysto-
sowuje się do narzuconej mu sytuacji, 
Bóg realizuje inne plany, które dopro-
wadzą do pojednania. Ojciec Hippoly-
te Guibert załatwił wszystko z władza-
mi francuskimi dyplomatycznie. Od bi-
skupa de Mazenoda oczekuje się jedy-
nie tego, aby napisał list do króla, żeby 
okazać dobrą wolę. Jednak jedyną rze-
czą, na której Eugeniuszowi jeszcze za-
leży, jest jego godność. Odmawia więc 
współpracy16. Kilka dni później ojciec 
Tempier, któremu w 1816 roku ślubował 
posłuszeństwo, gani Założyciela i jesz-
cze raz przypomina, że drogi Boże nie 
zawsze są naszymi drogami: „Ale dla-
czego nie miałbyś wejść na drogę, którą 
Opatrzność może Ci otworzyć?”17 Euge-
niusz musi zrezygnować ze swego zda-
nia i ustąpić z ostatniego punktu oporu. 
Walka jest długa i trudna, ale ostatecznie 
powierza się całkowicie Bogu w prze-
konaniu, że „Opatrzność chce, abyśmy 
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wzrastali pośród utrapień” i że „sprze-
ciwy są konieczne”18. Nawet jeśli jako 
biskup Marsylii przyjmuje odtąd więk-
szą odpowiedzialność, jest już nowym 
człowiekiem, który zna wolność Ducha 
Świętego: „To ten Boży Duch musi od-
tąd być absolutnym panem mej duszy, 
jedynym motorem moich myśli, prag-
nień, uczuć i całej woli”19.

Od samego początku Założyciel go-
rąco pragnął rozszerzyć Zgromadzenie 
poza granice południowo-wschodniej 
Francji. Możliwość tego rodzaju ekspan-
sji faktycznie jest wyrażona w pierw-
szych Konstytucjach i Regułach20. Pod-
jął on już wiele prób w tym kierun-
ku, jednak bezskutecznie. Wydaje się, 
że jeszcze nie nadeszła godzina Boga. 
Musi poczekać, aż niecierpliwe stworze-
nie nauczy się słuchać tylko głosu swe-
go Mistrza. W dotychczasowych wysił-
kach Założyciel podejmował inicjatywę 
i przegrywał. Przy okazji wycofuje się 
z możliwości fundacji w Algerii z obawy 
przed brakiem dostatecznej liczby ludzi: 
„Pan objawi nam Swoją wolę, kiedy Mu 
się spodoba, a my postaramy się współ-
pracować z Jego zamysłami, ale kiedy 
myślę o kolonii, przeraża mnie nasza 
mała liczba”21.

Jedenaście lat później nadarza mu się 
inna możliwość ekspansji. Tym razem 
inicjatywa nie wychodzi od niego, lecz 
raczej od biskupa Montrealu, Ignace’a 
Bourgeta, który odczuwa naglącą po-
trzebę misjonarzy. Wobec tego nowego 
wezwania rośnie serce biskupa de Ma-
zenoda; jest to chwila tak bardzo ocze-
kiwana. Spontanicznie chciałby od razu 
powiedzieć: tak, pomimo małej liczby 
członków, ale się powstrzymuje, zdając 
sobie sprawę, że musi się pomodlić, za-
stanowić i skonsultować ze Zgromadze-
niem, zanim podejmie tak ważną decy-
zję. To rozeznanie zakłada coś więcej 
aniżeli tylko jego osobistą intuicję, mimo 
iż w tym wypadku sprawa jest bezspor-
nie jasna. Ucieka się do wszystkich do-

stępnych sobie środków, aby to wypró-
bować. A kiedy się przekonuje, że taka 
jest wola Boża, w krótkim czasie posy-
ła sześciu aktywnych ludzi na nowe pola 
misyjne w Kanadzie. Wkrótce przyjdzie 
kolej na dalsze nowe misje, w Anglii, na 
Cejlonie (Sri Lance) i w Natalu. To, co 
tak długo mu się wymykało, nagle jawi 
się w obfitości, bo wtedy nadeszła „go-
dzina Boga”22.

Od tej chwili mamy do czynienia 
z człowiekiem, który jest wolny w po-
dążaniu za Opatrznością we wszystkich 
wyrazach Jej woli. W listach do misjo-
narzy bardzo często powołuje się na oso-
biste doświadczenie. Wielokrotnie przy-
pomina im, aby całkowicie zaufali Bożej 
Opatrzności, pomimo braku ludzkich i fi-
nansowych zasobów oraz mimo wszel-
kiego rodzaju doświadczeń. „Nie masz 
nic innego do robienia, tylko pozwolić 
działać Bożej Opatrzności”23. „Opatrz-
ność udzieli nam środków do dalszego 
rozwoju tej misji”24.

Nawet wtedy, kiedy Pan zabiera mu 
kilku ludzi w kwiecie wieku, nie waha 
się mówić: „Niech się spełni nad nami 
Twoja święta wola!”25 Nie znaczy to, 
że nie jest wstrząśnięty wydarzeniami. 
Przyjęcie woli Bożej oznacza często 
wiele cierpienia, jak to możemy zauwa-
żyć w liście z 1829 roku: „Niezależnie 
od stopnia zdania się na zrządzenia Bo-
żej Opatrzności, jaki trzeba mieć, będę 
jednak nieszczęśliwy przez całą resztę 
mego smutnego życia po utracie dwóch 
takich istot jak ci”26.

Zdanie się na Bożą Opatrzność nie 
świadczy o beztroskim i zuchwałym po-
dejściu do życia. Oznacza raczej współ-
działanie z Bogiem przy słusznej roztrop-
ności. Do ojca Roberta Cooka Założy-
ciel pisze: „Trzeba bezsprzecznie zaufać 
Opatrzności, ale nie należy Jej kusić”27. 
Biskup de Mazenod bardzo dobrze wie, 
że gorliwość misjonarzy może ich pro-
wadzić do lekceważenia roztropności 
i do przekroczenia granic: „Nie niedo-
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wierzamy Bożej dobroci; nie omieszka 
On udzielić nam pomocy proporcjonal-
nie do potrzeb, które zna. Jego Opatrz-
ność nie zawsze jednak podąża tak szyb-
ko, jak nasze pragnienia; nasze pragnie-
nia zawsze nieco za bardzo wyprzedzają 
postępowanie Bożej Opatrzności”28.

Czasem koniecznie trzeba zrezyg-
nować z jakiegoś dzieła ze względu na 
zdrowie człowieka: „Na nic się zda mó-
wienie, że praca nagli; należy bez wa-
hania odmówić jej wykonania, jeśli nie 
można jej wykonać zgodnie z polece-
niem Opatrzności”29.

Pewnemu misjonarzowi, wyrażają-
cemu niezadowolenie z nominacji ojca 
Eugène’a Guiguesa na biskupa, Zało-
życiel udziela jednej z najdłuższych 
i najbardziej klarownych lekcji na te-
mat przyjęcia woli Bożej, zwłaszcza 
w sytuacji, kiedy czyjś sąd jest sprzecz-
ny z tym, czego się oczekuje: „Na tym 
świecie, mój drogi Przyjacielu, nie na-
leży być tak upartym w swoich opi-
niach, żeby nie potrafić podporząd-
kować się, kiedy sprawy nie toczą się 
po naszej myśli. Ponad naszymi sła-
bymi koncepcjami trzeba uznać w naj-
wyższym stopniu mądrą Opatrzność, 
która wszystko prowadzi do wytknię-
tych przez siebie celów po niepostrze-
galnych i często niezrozumiałych dro-
gach; a kiedy wydarzenia ukazują nam 
Jej najświętszą wolę, naszym obowiąz-
kiem jest bez trudu podporządkować się 
i całkowicie zrezygnować z własnych 
pomysłów, które tym samym przesta-
ją być prawomocne i dopuszczalne. Co 
wówczas należy zrobić? Uznać, żeśmy 
się pomylili, i usilnie starać się wy-
ciągnąć korzyść z sytuacji, w jakiej do-
bry Bóg nas stawia. Powinno się wte-
dy żałować, że wyrażaliśmy się zbyt 
wyniośle w sensie przeciwnym do za-
mierzonego przez Opatrzność. Zamiast 
szemrać, niech każdy zajmie się swy-
mi obowiązkami i powierzy się Bożej 
dobroci, której nigdy nam nie zabrak-

nie, jeśli będziemy tym, czym powin-
niśmy być. Lubię powtarzać, że trze-
ba z radością, ze szczęściem i z całko-
witym zaufaniem podporządkować się 
najświętszej woli Boga i ze wszyst-
kich sił współpracować w wypełnia-
niu Jego zamysłów, które służą jedynie 
większej chwale Jego świętego imienia 
i naszemu własnemu dobru; nam, któ-
rzy jesteśmy Jego uległymi i oddany-
mi dziećmi. Nigdy nie należy od tego 
odstępować; proszę to wyraźnie powie-
dzieć wszystkim naszym ojcom. Niech 
odtąd całkowicie ustaną wszelkie żale, 
szemrania i wszelkie zwykłe wypowie-
dzi, sprzeczne z tymi niepodważalnymi 
zasadami”30.

Nie chodzi tutaj o zwykłą teorię, ale 
o owoc długoletniego doświadczenia. 
Dzięki wierności Eugeniusza de Maze-
noda tym „niepodważalnym zasadom” 
Oblaci Maryi Niepokalanej mogli się 
solidnie zakorzenić w Kościele jako mi-
syjny organizm. Nic dziwnego, że ta-
kiej samej postawy wymagał on od swo-
ich ludzi. W przeciwnym wypadku nie 
mogliby być tym, czym być powinni. 
Przez całe życie, aż po ostatnie chwi-
le na ziemi, ustawicznie ich napominał, 
aby przestrzegali tego sposobu postępo-
wania. Często słyszano, jak w chwilach 
między nieprzytomnością i półświado-
mością szeptał: „Jakże bym chciał wi-
dzieć się umierającym po to, aby dobrze 
przyjąć wolę dobrego Boga”31.

 2. KONSTYTUCJE I REGUŁY

W pierwszych wydaniach Konsty-
tucji i Reguł nie znajdujemy wyrażenia 
„wola Boża” jako takiego ani też jego 
odpowiednika, lecz raczej odniesienie 
pośrednie do niego: w posłuszeństwie 
zakonnym należy „uzgodnić wolę oso-
bistą z wolą tego, kto rozkazuje”32. Po-
zwala to przypuszczać, że wola przeło-
żonego jest wyrazem woli Bożej w sto-
sunku do podwładnych.
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W tymczasowych Konstytucjach 
i Regułach z 1966 roku zauważa się dużą 
zmianę stylu oraz bardziej bezpośrednie 
odniesienie do woli Bożej jako przed-
miotu wspólnego poszukiwania. Ukazu-
ją one posłuszeństwo przede wszystkim 
jako dyspozycyjność wobec Ojca Nie-
bieskiego, której wzorem jest Chrystus: 
„W ślad za Chrystusem, którego pokar-
mem było pełnić wolę Tego, który Go 
posłał i który, dla jej wypełnienia, stał 
się posłuszny aż do śmierci, misjona-
rze będą nasłuchiwać Ojca celem współ-
działania z Jego zbawczą wolą”33.

Przełożony nie jest już więc postrze-
gany jako ktoś stojący ponad innymi 
członkami wspólnoty, ale raczej jako ten, 
który ich jednoczy we wspólnym poszu-
kiwaniu woli Bożej: „[...] Zgromadzeni 
wokół przełożonego, widzą w nim znak 
swej jedności w Chrystusie i w duchu 
wiary przyjmują sprawowaną przez nie-
go władzę. Wspólnie starają się poszuki-
wać woli Bożej i wspierają się w odpo-
wiadaniu na nią”34.

Każdy zatem uczestniczy w odpowie-
dzialności za rozpoznanie Bożego pal-
ca w wydarzeniach: „W świetle Słowa 
Bożego będzie rozważał działanie Pana 
w świecie, rozeznając poprzez wydarze-
nia znaki czasu oraz wezwania łaski”35.

Konstytucje i Reguły z 1982 roku 
przyjmują ten nowy sposób myślenia, 
pogłębiając go jeszcze. Chrystus nadal 
jest ukazywany jako wzór: „Wezwani, 
aby pójść za Nim, oblaci jak On będą na-
słuchiwać Ojca, żeby bez reszty oddać 
się wypełnianiu Jego zbawczej woli” 
(K 24). Prawdziwa wolność zawiera się 
w wypełnianiu tego, czego chce od nas 
Bóg: „Jeśli wspólnie przyjmujemy wolę 
Boga, ewangeliczna wolność staje się 
dla nas rzeczywistością (por. Ga 5, 13)” 
(K 25).

Rozeznawanie woli Boga nie jest 
już postrzegane jako prerogatywa prze-
łożonego, lecz jako odpowiedzialność 
każdego członka wspólnoty: „Jako oso-

by i jako wspólnota ponosimy odpowie-
dzialność za poszukiwanie woli Bożej. 
Nasze postanowienia w większym stop-
niu odzwierciedlają tę wolę, gdy są pod-
jęte po wspólnotowym rozpoznaniu i na 
modlitwie” (K 26).

Wreszcie Konstytucje i Reguły z l982 
roku mówią coś o tym w związku z ka-
pitułą generalną. Opisują ją jako „uprzy-
wilejowany czas wspólnotowej reflek-
sji i nawrócenia. Wspólnie, w jedności 
z Kościołem, rozpoznajemy wolę Bożą 
w naglących potrzebach naszych czasów 
i dziękujemy Bogu za dzieło zbawienia, 
jakiego przez nas dokonuje” (K 105).

Streszczając, możemy stwierdzić, 
że aż do 1966 roku Konstytucje i Regu-
ły odzwierciedlały ogólny stan teologii 
i życia Kościoła tamtych czasów. Wola 
Boża była zasadniczo zawarta w przy-
kazaniach i przepisach, którym należa-
ło być posłusznym. W życiu zakonnym 
znajdowano ją w Regule oraz w decy-
zjach przełożonych, postrzeganych jako 
przedstawiciele Chrystusa. Konstytu-
cje i Reguły z 1966 i 1982 roku zawie-
rają podejście do życia chrześcijańskie-
go i zakonnego o wiele mocniej oparte 
na Ewangelii i skoncentrowane na Chry-
stusie. Na podstawie odnowionego rozu-
mienia życia wspólnotowego każda oso-
ba jest wezwana do nasłuchiwania głosu 
Bożego w swoim sercu i do dostrzegania 
Jego działania w otaczających ją wyda-
rzeniach. Być może przełożony będzie 
musiał ostatecznie podjąć decyzję, ale 
będzie to ostatnie stadium procesu roze-
znania angażującego wszystkich i każ-
dego.

 3. SUPERIOROWIE GENERALNI

Wychodząc od osobistego doświad-
czenia, ojciec Léo Deschâtelets, przy 
okazji udzielania obediencji, ukazał kil-
ka charakterystycznych znamion obla-
ckiego życia i duchowości, z których jed-
no nazywa się: Absolutna ufność w Bożą 
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Opatrzność. Oto jego pełny tekst: „Ob-
laci nie dają się powstrzymać przez ze-
wnętrzne okoliczności. Kiedy widzą, że 
Bóg poprzez Kościół wzywa ich do da-
nej pracy, danego apostolatu, oddają się 
mu całkowicie. Cechuje ich ochoczość 
w posłuszeństwie, bo we wszystkich 
przedsięwzięciach czują się wspierani 
przez Opatrzność. Reguła podaje nam 
piękne hasło, które lubię wciąż przypo-
minać: deinde divina superabundantes 
fiducia in agonem procedant decerta-
turi usque ad internecionem... [następ-
nie pełni ufności w Bogu mogą wstą-
pić w szranki i walczyć aż do ostatnie-
go tchu...] (Przedmowa). Ileż razy po-
dejmowaliśmy dzieła ufni jedynie w po-
moc Opatrzności! Jeśli spojrzy się na 
historię, często wydaje się, że podjęcie 
takiej lub innej pracy powierzonej przez 
Kościół było lekkomyślne. A jednak, 
pozwalając się prowadzić przez całko-
witą ufność w Bogu, przyjmowaliśmy 
ofiarowany nam apostolat i często, ku
zaskoczeniu innych zgromadzeń, odno-
siliśmy sukces. Fakt, że Zgromadzenie 
tak szybko osiągnęło znany rozwój, za-
leży nie tyle od sprzyjających okolicz-
ności zewnętrznych, ile raczej od tego 
całkowitego i ufnego zdania się na Bożą 
Opatrzność. Również i dzisiaj, kierując 
dziełami, prowadzimy je możliwie jak 
najlepiej w przekonaniu, że nie zabrak-
nie nam łaski Pana, tak jak nigdy nam 
jej nie brakowało w przeszłości. Wydaje 
mi się, że cechą właściwą oblatom jest 
podążać wciąż naprzód, bezinteresow-
nie pracować dla chwały Bożej, pożyt-
ku Kościoła i zbawienia dusz, wiedząc, 
że skoro Bóg wezwał nas na swoją służ-
bę i powierzył nam określone apostol-
stwo, to ten sam Bóg potrafi udzielić
nam niezbędnej pomocy. Jeśli Bóg nie 
chce, ażebyśmy podjęli się danego apo-
stolstwa, zgoda; pozostawimy je innym! 
Jeśli jednak Kościół nas wzywa, zabie-
ramy się do dzieła z całych sił, idzie-
my naprzód dumni z pracy dla Kościoła 

i pewni tego, że Bóg pomaga tym, któ-
rzy sobie pomagają”36.

Doniosłe znaczenie w życiu Zgro-
madzenia mają kapituły generalne. Są 
to uprzywilejowane chwile refleksji nad
naszą przeszłością oraz naszą przyszłoś-
cią, nad naszą wiernością charyzmatowi 
w Kościele i w dzisiejszym świecie. Jak 
widać z homilii wygłoszonej na otwar-
cie kapituły w 1986 roku, nikt nie zda-
wał sobie z tego sprawy lepiej niż ojciec 
Fernand Jetté. Podkreśla on dwa nie-
zbędne warunki powodzenia kapituły: 
„Wspólnie poszukiwać woli Pana: oto 
pierwszy warunek, a nawet powód na-
szego spotkania. Jaka jest dzisiaj wzglę-
dem nas wola Boża? Czego oczekuje On 
od nas, od Zgromadzenia, w ewange-
licznej odpowiedzi na zbawcze potrzeby 
współczesnego świata?

Drugim warunkiem jest pragnienie 
poznania tego, co słuszne i prawdziwe 
oraz skierowana do Boga prośba, aby 
nas zachował w światłości”.

Ojciec Jetté kontynuuje, ukazując 
więź zachodzącą pomiędzy oboma wa-
runkami: „Jeśli naprawdę pragniemy 
wypełniać wolę Boga, musimy poszuki-
wać światła, pragnąć prawdy: najpierw 
prawdy co do tego, kim jesteśmy, co do 
naszego powołania w Kościele, co do 
ducha przekazanego nam przez Założy-
ciela; a następnie prawdy o dzisiejszym 
świecie, o jego wartościach i ogranicze-
niach, o nowej ludzkości kształtowanej 
przez ten świat”37.

Kilka tygodni później, w toku tej sa-
mej kapituły, nowym superiorem gene-
ralnym został wybrany ojciec Marcello 
Zago. Wyrażona wówczas przez niego 
spontaniczna refleksja tłumaczyła jego
przyjęcie woli Bożej: „Głosy uczestni-
ków kapituły są dla mnie wyrazem woli 
Bożej. Przyjmuję zatem ten wybór z mi-
łości do Zgromadzenia, do Misji i do 
Kościoła”38.

Ostatnie słowa ustępującego superio-
ra generalnego i pierwsze słowa nowego 
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uwydatniają zatem ten fundamentalny 
aspekt duchowości Założyciela i nasze-
go charyzmatu.

 II. WOLA BOŻA W DZIEJACH 
DUCHOWOŚCI39

 1. STARY TESTAMENT

Bóg stworzył mężczyznę i kobietę. 
Jako stworzenia są oni więc całkowicie 
zależni od Boga, który jednak stworzył 
ich na „swój obraz i swoje podobień-
stwo”, jako osoby zdolne do nawiązania 
osobowego stosunku miłości ze swoim 
Stwórcą. Księga Rodzaju ukazuje nam, 
jak bardzo Bóg ich ukochał, otaczając 
ich swoją życzliwością. Jednak zamiast 
podporządkować się woli Boga i przy-
jąć swój stan stworzeń, zapragnęli okreś-
lić się sami i stać się takimi jak Bóg, 
a nawet Mu się przeciwstawić. Odrzuci-
li więc wezwanie Boga do autentycznej 
relacji. Grzech zapuścił w nich korze-
nie. Bóg ich ukarał, ale ich nie opuścił. 
Później powołał Abrahama, który po-
zytywnie odpowiedział na zaproszenie, 
aby stać się ojcem nowego ludu, który 
by postępował zgodnie z Bożymi pla-
nami.

Oznajmiając swoje imię Mojżeszo-
wi, Bóg sam objawił się jako osoba. 
Jego wola miała zatem charakter oso-
bowy, a nie działała jak zewnętrzna siła 
wdzierająca się w prawa osoby. Bóg ob-
jawił swoją wolę w przymierzu zawar-
tym na Synaju, co jednak nie wystarczy-
ło do tego, aby uczynić Izrael ludem cał-
kowicie poddanym woli Boga. Wypisa-
ne na kamiennych tablicach prawo po-
zostawało w pewnym sensie warunkiem 
zewnętrznym, niezdolnym do wprowa-
dzenia doskonałej wspólnoty pomiędzy 
Bogiem a człowiekiem. Ale Bóg zapo-
wiedział nowe przymierze, które będzie 
wypisane w sercu człowieka (zob. Jr 31, 

31-34) i które umożliwi całkowitą zgod-
ność woli człowieka z wolą Boga.

 2. NOWY TESTAMENT

W Nowym Testamencie Bóg posłał 
Swego Syna Jezusa, aby w sposób defi-
nitywny objawić Swą wolę oraz Swoją 
wolną i absolutną miłość (zob. J 1, 18; 
Hbr l, 2) tak, aby człowiek mógł upo-
dobnić się do obrazu Bożego, będąc 
„na wzór obrazu Jego Syna” (Rz 8, 29). 
U początku nowego stworzenia „zrodzo-
nego z Boga” (J 1, 12) jest wola Ojca. 
Człowiek nie jest już związany prawem, 
ponieważ wznosi się ponad prawo. Dla 
chrześcijanina czynić wolę Bożą ozna-
cza żyć tak jak Jezus, to znaczy przeży-
wać taką relację miłości jak relacja Je-
zusa z Ojcem. Wypełnianie woli Ojca 
stwarza intymne więzy z Jezusem (zob. 
Mt 12, 50), a zjednoczeni w Nim ucz-
niowie są również zjednoczeni między 
sobą. Kościół staje się zatem uprzywi-
lejowanym miejscem, gdzie wola Ojca 
jest przekazywana, rozpoznawana i wy-
pełniana.

Jaka jest właściwie wola Boża obja-
wiona przez Jezusa? Głosząc bliskie na-
dejście Królestwa Bożego, Jezus pod-
kreśla, że aby do niego wejść, trzeba 
się nawrócić. To nawrócenie oznacza 
opuszczenie wszystkiego, aby posiąść 
Boga. Chrześcijanin powinien miło-
wać Boga bardziej niż swego ojca, żonę 
i pola, a nawet bardziej niż własne ży-
cie (zob. Mt 19, 29; 6, 33). Jezus wzywa 
człowieka do radykalnego wyboru Boga 
i pokazuje drogę, sam składając dar ze 
swego życia za swych przyjaciół (zob. 
J 15, 13). Wolą Bożą jest, abyśmy się 
miłowali tak samo, ale konkretny spo-
sób okazywania tej miłości musi być od-
krywany stopniowo. Trzeba się nauczyć 
szukać i rozpoznawać wolę Boga (zob. 
Rz 12, 2; Ef 5, 8-11, 17). Pragnienie po-
znania najmilszego Ojcu postępowania 
we wszystkich okolicznościach staje się 
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głęboką motywacją ucznia (zob. Flp 1, 
9 ns.; Kol 1, 9 ns.). Wola Boża odsłania 
nam się stopniowo, w miarę jak nasłu-
chujemy głosu Ducha Świętego w nas, 
doświadczając go i poddając mu się 
(zob. Ga 5, 16; 1Tes 5, 21). Wymaga ona 
subtelnej nadprzyrodzonej wrażliwości, 
jest darem Ducha Świętego i rozwija się 
przez stałą praktykę modlitwy i miłości 
(zob. Flp 1, 9-10; 1 J 5, 14).

 3. NIEKTÓRZY PRZEDSTAWICIELE HISTO-
RII DUCHOWOŚCI

Święci są ludźmi, którzy urzeczy-
wistniali wolę Bożą w swoim życiu; dla-
tego też są najbardziej uprawnieni do 
tego, aby o niej mówić. Przyjrzymy się 
teraz nauczaniu kilku wielkich świętych, 
którzy w istotny sposób przyczynili się 
do głębszego poznania tego tematu.

Teresa z Avila bardzo jasno stwier-
dza, że „najwyższa doskonałość nie po-
lega oczywiście na wewnętrznych po-
ciechach ani na wielkich ekstazach, wi-
zjach czy duchu proroctwa. Polega ona 
na uzgodnieniu naszej woli [...] z wolą 
Boga”40. Ta fundamentalna prawda jest 
podkreślana przez wielu wielkich świę-
tych. Dla świętej Teresy z Lisieux speł-
niać wolę Bożą, znaczy „być tym, kim 
On chce, abyśmy byli”41. Alfons Liguori 
rozróżnia pomiędzy zgodnością a jed-
nolitością: „Zgodność oznacza, że jed-
noczymy naszą wolę z wolą Boga, pod-
czas gdy jednolitość oznacza ponadto, 
że wola Boża i nasza stanowią już tylko 
jedno, tak iż chcemy już tylko tego, cze-
go chce Bóg, i że tylko Jego wola sta-
je się naszą wolą”42. Wszystkie prakty-
ki ascetyczne i ofiary są dobre, ale tym,
co najbardziej podoba się Bogu, jest 
ofiara z własnej woli: „Ten, kto skła-
da Mu w ofierze swoje dobra jako jał-
mużnę, swoją krew przez dyscyplinę, 
a przez post swoje pożywienie, odda-
je Bogu część tego, co posiada; ten zaś, 
kto oddaje Mu swoją wolę, oddaje Mu 

wszystko”43. Gdzie indziej Alfons wy-
raża się wyraźnie o rzeczach zasadni-
czo dobrych, które jednak nie są chciane 
przez Boga: „To prawda, że umartwie-
nia, medytacje, komunie i dzieła miłości 
wobec drugich podobają się Bogu. Ale 
kiedy? Jedynie wówczas, kiedy są zgod-
ne z Jego wolą. W przeciwnym wypad-
ku Bóg nie zadowala się ich dezaproba-
tą; On ich nie cierpi i je karze”44.

Dokładnie tak samo wypowiada się 
Wincenty à Paulo: „Takie dobro jest 
złem, jeśli zachodzi tam, gdzie Bóg go 
nie chce”45.

Mistrzowską metodę odkrywania wo-
li Bożej przedstawia w Ćwiczeniach du-
chownych Ignacy z Loyoli. Podstawową 
zasadę stanowi cel, dla którego człowiek 
został stworzony, to znaczy, „aby chwalić 
i służyć Bogu, naszemu Panu, i tak zba-
wić swoją duszę”46. Temu celowi pod-
dana jest cała reszta. W tym tkwi funda-
ment ignacjańskiej obojętności, w której 
nie powinno się pragnąć „bardziej zdro-
wia niż choroby, bogactwa aniżeli ubó-
stwa, zaszczytów aniżeli upokorzenia, 
długiego życia aniżeli krótkiego”47. Ćwi-
czenia duchowne są „sposobem przygo-
towania i przysposobienia duszy do od-
rzucenia wszelkich nieuporządkowanych 
przywiązań, a po ich usunięciu do szuka-
nia i znalezienia woli Bożej w układaniu 
swego życia, dla dobra duszy”48.

Franciszek Salezy odróżnia dwa spo-
soby, w jakie Bóg objawia swoją wolę 
w życiu codziennym: wolę wyrażo-
ną oraz wolę upodobania. „Wolę wyra-
żoną rozpoznaje się w czterech aspek-
tach, którymi są przykazania Boże 
i kościelne, rady, natchnienia oraz Re-
guły i Konstytucje”49. Innymi słowy, 
jest ona już do pewnego stopnia obja-
wiona i zapisana, stanowiąc stały prze-
wodnik dla naszego życia. Boża wola 
upodobania przejawia się natomiast „we 
wszystkich wydarzeniach, chcę powie-
dzieć we wszystkim, co nam się przy-
darza: w chorobie, śmierci, utrapieniu, 
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pocieszeniu, w rzeczach niepomyślnych 
i szczęśliwych”50. Nie możemy przewi-
dzieć wszystkiego, co nas spotka, powin-
niśmy zatem być gotowi przyjąć wyda-
rzenia tak, jak się jawią, ponieważ „nic, 
z wyjątkiem grzechu, nie dzieje się bez 
woli Boga”51. Trzeba wielkiej ufności 
i wielkiej wolności, aby tak jak Franci-
szek z Asyżu wierzyć, iż „nie mamy nic 
innego do robienia, jak tylko przykładać 
się do podążania za wolą Pana i Jemu się 
podobać”52.

W wypadku zakonników i zakonnic 
w szczególny sposób kładzie się akcent 
na posłuszeństwo Regule oraz przeło-
żonym jako integralną część Bożej woli 
wyrażonej. Elżbieta od Trójcy Świętej 
mówi, że „od rana do wieczora Reguła 
jest po to, aby nam w każdej chwili wy-
rażać wolę dobrego Boga”53. W swoich 
Konstytucjach Ignacy z Loyoli mówi, 
„że człowiek posłuszny powinien radoś-
nie się przykładać do wszystkiego, do 
czego przełożony chce go zatrudnić, aby 
pomóc całemu zespołowi zgromadze-
nia, uważając za pewne, iż w ten spo-
sób bardziej przystosowuje się do woli 
Bożej aniżeli przez cokolwiek innego, 
co mógłby zrobić, idąc za własną wolą 
i odmiennym mniemaniem”54.

Streszczając, trzeba powiedzieć, że 
święci uczą nas, iż spełnianie w każdej 
chwili woli Bożej zarówno w małych, 
jak i w wielkich rzeczach stanowi jedy-
ną drogę do świętości; poza tą wolą nic 
się nie liczy, niezależnie od tego, jak to 
wydawałoby się dobre. Odnajdujemy 
u nich uczucia, jakie wyrażał Jan XXIII: 
„Niech Twoja wola będzie moją wolą, 
a moja wola niech zawsze podąża za 
Twoją i niech będzie doskonale z nią 
zgodna”55.

 4. SYNTEZA TEOLOGICZNA

Podstawową dyspozycję chrześci-
janina stanowi pragnienie wypełnienia 
woli Bożej, naśladując Jezusa, który nie 

czynił niczego innego, tylko spełniał 
wolę Swego Ojca (J 4, 34; J 6, 38; Łk 22, 
42; Hb 10, 7). Jest to jedyna pewna dro-
ga do doskonałości, czyli do świętości 
(Mt 7, 21). Nie chodzi o plan życia bez-
osobowego, z góry określony i narzuco-
ny przez Boga ani o fatalistyczne podda-
nie się każdej ewentualności, ale o we-
zwanie do wolności, o odkrycie tego, 
czego się naprawdę pragnie i czym się 
naprawdę jest56. Odkrycie to dokonuje 
się w każdej chwili zarówno w rzeczach 
małych, jak i w wielkich, słuchając gło-
su Ducha Świętego w nas, w naszym 
własnym sumieniu, które jest uprzywile-
jowanym miejscem rozpoznawania woli 
Bożej57.

W przeszłości nierzadko traktowa-
no posłuszeństwo woli Bożej w sposób 
zawężony, kojarząc je z biernym przy-
jęciem wszelkiego rodzaju nieszczęść 
i cierpień. Rzeczywiście jednak, jeśli 
właściwie się je rozumie, można w nim 
odkryć zarówno postawę aktywną, jak 
i pasywną. Zgodność z tym, co się okreś-
la jako wyrażoną wolę Boga, przeja-
wia się przez wierność w przestrzeganiu 
Jego przykazań, uległość w podążaniu 
za radami ewangelicznymi i natchnie-
niami oraz w posłuszeństwie Kościoło-
wi i przełożonym58. Nasze zjednoczenie 
z wolą Bożego upodobania wyraża się 
w przyjęciu dopuszczanych przez Niego 
utrapień. Jednak w obydwu przypadkach 
trzeba mieć świętą obojętność, czyli cał-
kowity brak przywiązania wobec jawią-
cego się wyboru.

Miłość i modlitwa są istotnymi wa-
runkami odkrywania woli Bożej, wspól-
nota eklezjalna jest zaś często lepiej wy-
rażona i zagwarantowana poprzez po-
wierzenie się kierownikowi duchowe-
mu. Rozeznawanie woli Bożej wymaga 
nadprzyrodzonej wrażliwości, która roz-
wija się jedynie przez praktykę. Umiło-
wanie woli Bożej jest ostatecznie tym 
samym, co miłość Boga, bo w rzeczy-
wistości Jego wola nie różni się od Jego 
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istoty: „Bóg i Jego wola utożsamiają się: 
postępować zgodnie z wolą Bożą to cho-
dzić z Bogiem”59.

 III. ZAKOŃCZENIE

Zagadnienie woli Bożej w duchowo-
ści oblackiej było dotąd przedmiotem je-
dynie niewielu studiów szczegółowych60. 
Być może dlatego, że chodzi o funda-
mentalny temat wszelkiej duchowości. 
Jak napisał ojciec Léon Balber, „wszyst-
ko, co można powiedzieć o błogosła-
wionym Eugeniuszu de Mazenodzie 
w związku z wolą Bożą, można odnieść 
do każdego innego założyciela i każde-
go innego świętego”61. Nie pomniejsza 
to w niczym jego znaczenia; przeciw-
nie, widzieliśmy, jak Eugeniusz de Ma-
zenod mieści się w wielkiej tradycji od 
Ignacego z Loyoli po Franciszka Saleze-
go w ustawianiu całego swego życia na 
poszukiwanie we wszystkim woli Bożej. 
Do tego aspektu często nawiązuje jego 
wielki biograf, Jean Leflon62. Wiele lat 
przed tym ostatnim o jego wielkiej uf-
ności do Boga wspominał ojciec Eugène 
Baffie: „Kiedy tylko w świetle wiary
zrozumiał, że jakieś dzieło jest zgodne 
z wolą Boga, natychmiast je podejmo-
wał [...]”63. Z jego korespondencji jas-
no wynika, że Eugeniusz de Mazenod 
chciał, aby jego synowie żyli tak samo.

Ponowne pojawienie się tego tema-
tu w ostatnich latach zdaje się dowodzić, 
iż znajduje się on w samym centrum du-
chowości oblackiej. Konstytucje i Regu-
ły z 1982 roku wielokrotnie nawiązują do 
tego tematu. Ukazują go w jego biblijnym 
rozumieniu jako fundamentalną dyspozy-
cyjność Chrystusa, którego „pokarmem 
[...] było wypełnić wolę Tego, który Go 
posłał (J 4, 34)” (K 24), i którego powin-
niśmy naśladować. Zarówno język, jak 
i praktyka zmieniły się nieco od czasów 
Założyciela, ale rzeczywistość pozostaje 
taka sama. Kiedy w 1826 roku. Zgroma-

dzenie otrzymało nową nazwę Oblatów 
Maryi Niepokalanej, Eugeniusz de Ma-
zenod proroczo zawołał: „Obyśmy mo-
gli dobrze zrozumieć, kim jesteśmy!”64 
W każdym czasie wzrastamy, aby stać się 
tym, czym powinniśmy być, w miarę jak 
wypełniamy wolę Bożą, tak jak Maryja, 
nasza patronka i nasz wzór (K 10). Jako 
oblaci jesteśmy powołani do pewnego 
utożsamienia się z Maryją65, zjednoczeni 
z Nią tymi słowami: „niech mi się stanie 
według słowa twego!” (Łk 1, 38).
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 I. ZAŁOŻYCIEL I WSPÓLNOTA 
APOSTOLSKA

Począwszy od święceń kapłańskich 
w 1811 roku, Eugeniusz de Mazenod 
nie szukał godności kościelnych, ani nie 
chciał obejmować parafii. Pragnął po-
święcić się służbie ubogim i młodzie-
ży w Aix-en-Provence. W ciągu trzech 
lat sam wykonywał tę pracę apostolską. 
Zwrócił się do tych, których zwyczaj-
na posługa parafialna nie obejmowała,
do tych, którzy mówili po prowansal-
sku, do służących, młodzieży i więź-
niów. Ponadto był kierownikiem ducho-
wym w seminarium w Aix. Z tego bar-
dzo przeładowanego rozkładu zajęć mu-
siał zrezygnować, gdy w 1814 roku jego 
życie zostało zagrożone przez tyfus. 
Odzyskując zdrowie, uświadomił sobie 
ogrom potrzeb ubogich. Sam nie móg-
łby już na nie odpowiedzieć w taki sam 
sposób. Potrzebował również odnalezie-
nia osobistej równowagi.

Stanąwszy przed alternatywą wstą-
pienia do regularnej wspólnoty lub utwo-
rzenia stowarzyszenia misjonarzy1, opo-
wiada się za drugim rozwiązaniem, wcie-
lając przy tym również ważny element 
pierwszego2. Zamiar głoszenia Ewangelii 
ubogim z Prowansji zakłada od początku 
stworzenie wspólnoty kapłanów, którzy 
żyją razem w tym samym domu i są złą-
czeni jedną regułą oraz stylem regularne-
go życia3.

 1. ZAMIAR ZAŁOŻYCIELA (1814-1818)

Eugeniusz de Mazenod nie przypi-
sywał sobie zasługi założenia wspól-
noty misjonarskiej: założycielem jest 
sam Jezus Chrystus4. To On prowadził 
go w tym kierunku. Wynika to z jego 
pism od 1814 do 1818 roku, począwszy 
od momentu, w którym zaczął mówić 
o swoim planie aż po skodyfikowanie go
w Regule z 1818 roku.

 a. Jaką formę przybierze ta wspólnota?

 – Wspólnota misjonarsko-apostolska, 
która stara się o uświęcenie swych 
członków

Ta wspólnota „będzie zgromadze-
niem kapłanów świeckich, którzy żyją 
razem i starają się naśladować cnoty 
i przykład naszego Zbawiciela Jezusa 
Chrystusa ”5. Forma, jaką ono przybie-
rze, będzie taka sama jak forma wspól-
noty Jezusa z Apostołami, których ufor-
mował w swej szkole, zanim ich wysłał 
na podbój świata6.

Wspólnota koncentruje się na Jezu-
sie. Wszyscy członkowie są zgromadze-
ni wokół Jezusa jak Apostołowie: „Po-
wiedziano już, że misjonarze powinni, 
na ile pozwoli słabość ludzkiej natury, 
naśladować we wszystkim przykład na-
szego Pana Jezusa Chrystusa, głównego 
Założyciela Stowarzyszenia, oraz Jego 

WSPÓLNOTA

SPIS TREŚCI: I. Założyciel i wspólnota apostolska: 1. Zamiar Założyciela (1814- 
-1818); 2. Zamiar staje się regułą życia (1818-1861). II. Wiek, który nastąpił po 
śmierci Założyciela: „Zjednoczmy się przez pamięć o zawsze ukochanym ojcu”. 
III. Począwszy od roku 1966: sprecyzować relację między posłannictwem a wspólno-
tą: 1. Konstytucje i Reguły z roku 1982: Jednocząca obecność Chrystusa Zbawiciela; 
2. Kapituła generalna z roku 1986: „Posłannictwo we wspólnocie apostolskiej”; 
3. Kapituła generalna z roku 1992: „Świadkowie we wspólnocie apostolskiej”.
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Apostołów, naszych pierwszych ojców. 
Za przykładem tych wielkich wzorów 
jedną część życia poświęcą na modli-
twę, wewnętrzne skupienie i kontempla-
cję w zaciszu Bożego domu, w którym 
wspólnie zamieszkają”7.

Założyciel mówi jasno, że najważ-
niejszym aspektem życia wspólnoto-
wego jest relacja z Jezusem i uświęce-
nie misjonarzy. „Och! Proszę nie mieć 
wątpliwości – pisze do księdza Hilaire’a 
Auberta – będziemy świętymi w naszym 
Zgromadzeniu, wolni, ale zjednoczeni 
więzami najczulszej miłości [...]”8. Nie 
chodzi o to, by pracować indywidualnie. 
„Będziemy się wspierać nawzajem – pi-
sze do księdza Henry’ego Tempiera – 
naszymi radami i tym wszystkim, czym 
dobry Bóg natchnie każdego z nas, dla 
naszego wspólnego uświęcenia”9.

Uświęcenie nie jest celem samym 
w sobie, ale jest konieczne dla misjona-
rza, który chce uświęcać innych: „Mi-
sjonarze podzielą się w ten sposób, że 
podczas gdy jedni we wspólnocie będą 
się ćwiczyć w zdobywaniu cnót oraz 
wiedzy właściwej dobremu misjona-
rzowi, inni będą przemierzać wioski, 
aby tam głosić Słowo Boże. Po powro-
cie z wypraw apostolskich włączą się 
do wspólnoty [...], aby poprzez medyta-
cję i studium przygotować się do uczy-
nienia swej posługi jeszcze owocniej-
szą, gdy zostaną wezwani do nowych 
prac”10. Świętość jest zatem istotna dla 
misji wspólnoty.

 – Wspólnota zrodzona z misji i dla misji

W prośbie o upoważnienie, którą kie-
ruje do wikariuszów generalnych w Aix, 
ksiądz de Mazenod od początku przed-
stawia ideał wspólnoty. Będą żyć razem, 
by wzrastać w doskonałości; chcą z tego 
uzyskać te same korzyści, jakie by mieli, 
gdyby wstąpili do zakonu, którego inte-
gralną część stanowi życie wspólne. Ce-
lem wspólnoty jest osobiste uświęcenie, 

a jednocześnie będzie ona użyteczna dla 
diecezji.

Reguła z 1818 roku mówi, że „dru-
gą (część sewgo życia) całkowicie i z 
największą gorliwością poświęcą takim 
pracom zewnętrznym jak: misje, gło-
szenie kazań, spowiadanie, katechiza-
cja, prowadzenie młodzieży, odwiedza-
nie chorych i więźniów, rekolekcje i inne 
tego rodzaju ćwiczenia”11.

Ten podział pracy we wspólnocie na 
dwie części, po sześć miesięcy każda, 
stanowi konkretny wyraz wspólnoty. In-
nymi słowy, nie istnieje ona dla siebie sa-
mej, lecz dla apostolatu. Osobiste uświę-
cenie i posługa są ściśle powiązane; nie 
ma dychotomii, lecz dwa sposoby wy-
rażenia tej samej rzeczywistości. Ojciec 
Yvon Beaudoin jasno ukazuje związek 
między wspólnotą i misją, kiedy mówi 
o Regule z 1818 roku: „Gdy bada się te 
artykuły Reguły w świetle koresponden-
cji Założyciela, ważność wspólnoty jawi 
się jako niewątpliwa. Oblaci uświęcają 
się razem, modlą się razem, ewangelizu-
ją razem. Cała druga część Reguły okre-
śla ten wspólnotowy wysiłek dążenia ku 
doskonałości po to, aby posługa, któ-
ra dokonuje się również we wspólnocie, 
stała się owocna dzięki Bożemu błogo-
sławieństwu. W szóstym paragrafie, mó-
wiącym o różnych posługach, brewiarz, 
który wszyscy oblaci powinni odmawiać 
wspólnie, jest również ukazany pod tym 
kątem: »Instytut u waża to ćwiczenie za 
źródło wszystkich błogosławieństw, które 
powinny spłynąć na całość świętego po-
sługiwania całego Stowarzyszenia«”12.

 b. Charakterystyczne cechy wspólnoty 
konieczne dla jej misji

Aby wspólnota mogła wypełnić swe 
podwójne zadanie, powinna odznaczać 
się pewnymi charakterystycznymi ce-
chami, które ojciec de Mazenod okre-
śla w Regule: „Jednakże zarówno w pra-
cy misyjnej, jak i w zaciszu domu ich 
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głównym staraniem będzie postęp na 
drodze doskonałości kapłańskiej i za-
konnej. Przede wszystkim będą się ćwi-
czyć w pokorze, posłuszeństwie, ubó-
stwie, samozaparciu, duchu umartwienia 
i wiary, w czystości intencji i w innych 
cnotach. Słowem, będą się starali o to, 
aby się stać drugim Chrystusem, szerząc 
wszędzie woń Jego miłych cnót”13.

Potem następują inne przymioty 
wspólnoty, na które sam Założyciel miał 
ustawicznie nalegać do końca życia: 
zjednoczeni więzami miłości, z jednym 
sercem i jedną duszą, prowadząc regu-
larne życie, w posłuszeństwie Regule 
i przełożonym, aby być misjonarzami 
apostolskimi, którzy ewangelizują ubo-
gich.

Trzydzieści dwa lata później, w 1850 
roku, pisząc do całego Zgromadzenia, 
Eugeniusz de Mazenod okazał się tak 
samo skoncentrowany na swej wizji 
wspólnoty: „Pamiętając o tych słowach 
(wspaniałe streszczenie całej naszej 
Reguły) »wszyscy zjednoczeni więza-
mi najczulszej miłości, pod kierunkiem 
przełożonych«, tworzą jedno serce i jed-
ną duszę”14.

 2. ZAMIAR STAJE SIĘ REGUŁĄ ŻYCIA 
(1818-1861)

Na początku Eugeniusz de Mazenod 
chciał zorganizować tylko jedną wspól-
notę, ale prośba o objęcie sanktuarium 
w Notre-Dame du Laus skłoniła go do 
zmiany pomysłu. Od tego momentu 
dla utrzymania ducha jedności między 
wszystkimi wspólnotami stało się istot-
ne przyjęcie jednej Reguły. Pierwsza 
Reguła z 1818 roku została przepisana 
i przedstawiona papieżowi, który ją za-
twierdził w 1826 roku15. Na temat wspól-
noty w tekście z 1826 roku ojciec Gio-
vanni Santolini mówi tak: „Na siedemset 
dziewięćdziesiąt osiem artykułów mówi 
się o niej bezpośrednio lub pośrednio 
w przeszło stu dwudziestu. To świad-

czy o trosce Założyciela i oblatów, aby 
z życia wspólnotowego uczynić podsta-
wę życia apostolskiego. Aby streścić tę 
myśl, możemy powiedzieć, że chciał on 
stworzyć w Zgromadzeniu silne poczu-
cie życia rodzinnego, ze stanowczą wolą 
zachowania go za wszelką cenę wbrew 
wszelkim zakusom z zewnątrz”16.

 a. Charakterystyczne cechy wspólnoty 
apostolskiej

 – Zjednoczeni więzią miłości

Tworzymy rodzinę: „[...] tworzymy 
rodzinę, w której wszyscy wchodzący 
w jej skład chcą mieć tylko jedno ser-
ce i jedną duszę”17 – taki jest dla Zało-
życiela podstawowy aspekt wspólnoty, 
myśl, do której powraca bez przerwy18. 
Mówi o tej jedności jako „o tej serdecz-
ności, tym zespoleniu [...], które powin-
no istnieć między wszystkimi członkami 
naszego Stowarzyszenia, którzy powin-
ni tworzyć jedno serce i jedną duszę”19. 
W jednym z pierwszych listów do ojca 
Tempiera woła: „Wśród nas, misjona-
rzy, jesteśmy tym, czym powinniśmy 
być, to znaczy, że mamy tylko jedno ser-
ce, jedną duszę, jedną myśl; to wspania-
łe! Nasze pociechy tak samo jak nasze 
zmęczenie są niezrównane”20. W atmo-
sferze wzajemnego wsparcia wszyst-
kie trudności stają się możliwe do prze-
zwyciężenia, nawet jeśli członkowie są 
rozproszeni21.

Zgromadzenie tworzy ze swych człon-
ków rodzinę, nawet jeśli oni wzajemnie się 
nie znają, jak to mówi biskup de Mazenod 
nowemu profesowi: „Nie znam Cię osobi-
ście, ale [...] łączą nas więzy najgłębszej 
miłości i [jestem] Ci oddany na zawsze 
tak samo, jak Ty mnie”22. Założyciel na-
lega na mistrza nowicjuszy, by zapewnił 
nowicjuszom znalezienie „prawdziwej ro-
dziny, braci i ojca”23.

Zjednoczeni wokół Jezusa. Zjedno-
czenie wprowadza członków wspólno-
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ty w harmonię z wolą Bożą24. Zjedno-
czenie to zapewnia obecność Jezusa. 
Dla świętego Eugeniusza „On jest naszą 
wspólną miłością”25, „naszym wspólnym 
mistrzem”26. „Tłoczcie się bardzo – napi-
sał – wokół tego dobrego Zbawcy, który 
przebywa wśród was [...]”27. W czasie, 
gdy żyje w oddaleniu od oblatów, pamięta 
o nich podczas Mszy i opisuje rolę Jezu-
sa we wspólnocie: „Przebywajmy w ten 
sposób często razem w Jezusie Chrystu-
sie, naszym wspólnym centrum, w któ-
rym łączą się wszystkie nasze serca i do-
skonalą się wszystkie nasze uczucia”28.

W czasie modlitwy oblaci pozostają 
zjednoczeni z sobą pomimo odległości, 
które ich dzielą. „Jest to jedyny sposób 
– pisze do ojca Marca L’Hermite’a – by 
pokonać odległości, znaleźć się w tej sa-
mej chwili w obecności naszego Pana to 
spotkać się – żeby tak powiedzieć – obok 
siebie. Nie widzi się siebie, ale wzajem-
nie się odczuwa, słyszy i łączy w tym sa-
mym centrum”29.

Modlitwa prowadzi do jedności 
wspólnoty: „Trzeba by było, aby każdy 
znał na pamięć modlitwy, odmawiane w 
Zgromadzeniu, a szczególnie te, które 
odmawia się po rachunku sumienia, bo 
bardzo mi zależy na tym, aby nigdy tego  
nie zaniedbywano niezależnie od miej-
sca, w którym ktoś mógłby się znaleźć w 
podróży, czy gdzie indziej. Ta modlitwa 
łącznie z litanią jest czymś właściwym 
naszemu Stowarzyszeniu, czymś wyróż-
niającym i znakiem jedności wszystkich 
członków rodziny”30.

Pisząc do wspólnoty w Vico, nawo-
łuje: „Zupełnie zasługujecie na całą mi-
łość, którą wam niosę, stanowicie mię-
dzy sobą tylko jedno, stanowicie tylko 
jedno ze mną. Tego właśnie wymaga od 
nas Bóg, gdyż On jest zasadą i więzią 
naszego zjednoczenia”31.

Uświęcenie członków. Wspólnota jest 
środkiem, którym posługuje się Bóg, aby 
uświęcać członków, jeśli oni potrafią ko-
rzystać ze zbawczych środków, jakimi 

Jego miłosierdzie ich obdarza w domu, 
wśród ich braci32. Chodzi o wspólne za-
danie: „Jesteśmy na ziemi, a szczególnie 
w naszym domu, po to, aby się uświęcać, 
pomagając sobie nawzajem poprzez nasz 
przykład, słowa i modlitwy”33.

Wspólnota zbudowana na miłości. 
Wspólnota winna żyć duchem właści-
wym oblatom, opartym na miłości, która 
jest jej osią: „Tak samo jak się ma w Sto-
warzyszeniu wspólny strój, wspólne Re-
guły, potrzeba, by był wspólny duch, 
który ożywia to szczególne ciało […]. 
Miłość jest osią, wokół której toczy się 
całe nasze życie […]. Miłość bliźniego 
stanowi również istotną część naszego 
ducha. Praktykujemy ją najpierw wśród 
siebie, kochając się jak bracia, traktu-
jąc nasze Stowarzyszenie nie inaczej niż 
jako rodzinę najbardziej zjednoczoną 
jaka istnieje na ziemi, ciesząc się z cnót, 
talentów i innych przymiotów, jakie po-
siadają nasi współbracia, tak jakbyśmy 
je posiadali my sami, znosząc z łagod-
nością drobne niedociągnięcia, jakich 
niektórzy jeszcze nie przezwyciężyli, 
okrywając je płaszczem najszczerszej 
miłości […]”34.

„Pokora, duch wyrzeczenia, posłu-
szeństwo itd., najbardziej zażyła mi-
łość braterska są konieczne zarówno dla 
dobrego porządku, jak i dla szczęścia 
społeczności”35. Miłość okazuje się w na-
stępujący konkretny sposób: „Troszcz-
cie się wzajemnie o siebie i niech każ-
dy czuwa nad zdrowiem wszystkich”36. 
Gdyby pojawiły się jakieś trudności mię-
dzy członkami wspólnoty, to „niechże 
miłość zniszczy całą niezgodę w tyglu 
religii”37.

Wśród trudności zagrażających ca-
łości Zgromadzenia może się ono ostać 
dzięki miłości: „Bądźmy zjednoczeni 
w miłości Jezusa Chrystusa, w naszej 
wspólnej doskonałości, kochajmy się 
zawsze tak, jak robiliśmy to dotychczas, 
słowem, stanówmy tylko jedno, a znikną 
urazy i wściekłości”38.
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Cała wspólnota jest zawsze misyjna. 
Listy, jakie Założyciel wysyła do misjo-
narzy lub od nich otrzymuje, stanowią 
konkretny środek tworzenia jednego ser-
ca i jednej duszy we wspólnocie, przez 
wymianę informacji o wydarzeniach, 
a także przez modlitwę jednych za dru-
gich. „Nie muszę Ci mówić – pisze do 
ojca Guiberta – jak błogosławię Pana za 
wszystko, czego dokonuje przez waszą 
posługę; wszyscy radujemy się z tego, 
jakby to było dla nas nowe. Przeczyta-
łem list od naszych ojców we wspólno-
cie […]”39. Oznacza to, że wspólnota jest 
apostolska i wszyscy są misjonarzami. 
Ci bowiem, którzy pozostają w domu, 
modlą się za pracowników ewangelicz-
nych, przygotowując się poprzez studia 
do tego, żeby z kolei pójść głosić Ewan-
gelię: „Jeśli nie modlicie się za nas, to 
jesteśmy w złej sytuacji”40.

Wspólnota jest misyjna poprzez 
przykład, jaki daje obcym. W związ-
ku z posługą, jaką wspólnota w Notre- 
-Dame de l’Osier służyła kapłanom, Za-
łożyciel mówi: „Temu, kto bardziej bę-
dzie podziwiał regularność, dobry po-
rządek, pobożność panującą w domu 
[…]. Wszystko jest dla nich budujące: 
panująca w domu cisza, punktualność 
we wszystkich ćwiczeniach, brewiarz 
i drobne pokuty w refektarzu. Bądźcie 
więc zawsze tym, czym powinniście być 
i niech nigdy obecność obcych nie skła-
nia Was do zmiany w czymkolwiek ani 
Reguły, ani zwyczajów. Gdyby w wa-
szym domu znajdowano tylko kapłanów 
żyjących razem, tak jak mogliby to ro-
bić sąsiadujący proboszczowie, w mo-
ich oczach bylibyście bardzo winni wo-
bec tych ze Zgromadzenia i przed Bo-
giem; ci zaś, którym poświęcilibyście 
wasze oblackie życie, odeszliby niezbyt 
zbudowani i bez wątpienia zawiedzeni 
w swoim oczekiwaniu. Zalecam Wam 
więc wielką bezkompromisowość w tym 
wszystkim. Nie chcę wcale uprawiania 
polityki ani ludzkiego szacunku. Wszy-

scy wiedzą, kim jesteście, bądźcie więc 
godni swego powołania i umiejcie je 
okazać w najmniejszych praktykach”41.

Talenty każdego winny służyć do-
bru całej wspólnoty i jej misji. „Dobry 
Bóg nie dał Ci talentu jedynie dla Twego 
użytku – pisze do ojca Courtèsa – lecz, 
powołując Cię do Zgromadzenia, chciał, 
abyś się nim posługiwał na pożytek całej 
rodziny [...]”42.

Nie poświęcać życia wspólnotowe-
go na sprawy misji. Założyciel okazu-
je się człowiekiem praktycznym, gdy 
zwraca uwagę, że większość życia ob-
lackiego przeznacza się na pracę poza 
wspólnotą. „[...] Szczerze żałujmy – pi-
sze – że zadania, jakie nakłada nam mi-
łość, oddalają nas na długo i tak czę-
sto od zespołu naszych wspólnot, gdzie 
ona panuje, i wbrew nam samym po-
zbawiają nas w ciągu dużej części na-
szego życia dobrodziejstwa jej zbaw-
czego wpływu”43.

Gorliwość misjonarzy należy jednak 
rozważać w kontekście wspólnoty. „Ale 
bardzo strzeż się upierania się, aby trwać 
przy swoim zdaniu – pisze Założyciel 
do ojca Guiguesa. – W imię Boga trzeba 
wracać do wspólnoty, by tam odnowić się 
w duchu swego powołania; inaczej już po 
naszych misjonarzach, staną się wkrótce 
już tylko brzmiącymi cymbałami”44.

Odnotuje się, że potrzeby wspólnoty 
powinny być wzięte pod uwagę, gdy or-
ganizuje się publiczne modlitwy w No-
tre-Dame de Laus: „Wieczorna oracja 
zawsze winna odbywać się o godzinie 
wpół do ósmej, pół godziny przed kola-
cją. Aby tego, który odprawia modlitwy 
wieczorne, nie pozbawiać całej wspólno-
towej oracji wówczas, gdy oracja zbiega 
się z godziną modlitwy, starajcie się, aby 
ta modlitwa w całości trwała tylko kwa-
drans. W żadnym wypadku ta ostatnia 
nie może przekraczać dwudziestu mi-
nut, ale niech nie dochodzi do kwadran-
sa, gdy godziny obu ćwiczeń nachodzą 
na siebie.
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Ponieważ wspólnota winna odpra-
wiać orację przed Najświętszym Sakra-
mentem i ponieważ w waszej domowej 
kaplicy nie macie Najświętszej Euchary-
stii, trzeba, aby ten, który odmawia wie-
czorną modlitwę z wiernymi, czynił to 
głosem bardzo przyciszonym, aby nie 
przeszkadzać wspólnocie”45.

Co się tyczy prac podejmowanych 
we Francji, to Założyciel zawsze dbał 
o to, aby przynajmniej dwóch oblatów 
pracowało razem. Jeśli nie spełniano 
tego warunku, nalegał, aby ich nie pro-
wadzono, jak w przypadku Limoges: 
„Napisałem do biskupa w Limoges; jest 
to list uzasadniony, aby mu dać do zro-
zumienia, że kontynuowanie posługi, 
która zmusza misjonarzy do wyjścia ze 
swego powołania, jest niemożliwe. Dla 
ich sposobu bycia istotne jest, aby żyć 
we wspólnocie. Wyjaśniam mu te spra-
wy na podstawie samego tekstu naszych 
Reguł”46.

Gdy oblaci zdecydowali się, by wy-
jechać na misje zagraniczne, nie za-
wsze było tak łatwo zorganizować ich 
życie we wspólnocie. Wbrew trudnoś-
ciom Założyciel zawsze nalegał na ten 
punkt: „Jest rzeczą nieodzowną, aby-
ście się domagali, żeby zawsze pozo-
stawiano Was po dwóch. Podzielicie się 
porcją, jeśli jest jej tylko dla jednego, 
ale nie mogę się zgodzić, aby ktoś sa-
motny nie miał przynajmniej jednego 
towarzysza”47.

Instrukcja na temat misji zagranicz-
nych z 1853 roku określa myśl Zało-
życiela i Zgromadzenia na ten temat: 
„Niezależnie od tego, w jakim miej-
scu globu nasi misjonarze rozwijają 
swą gorliwość, nigdy nie powinni tra-
cić z oczu tego, że ich pragnienie do-
skonałości winno być tym żarliwsze, iż 
wbrew swej woli są zajęci z dala od spo-
łeczności swych braci, a z drugiej strony 
okażą się tym bardziej przywiązani do 
swych zobowiązań zakonnych i do ćwi-
czeń pobożności chrześcijańskiej, że są 

częściej pozbawieni korzyści z życia 
wspólnotowego”48.

Kochać swoją wspólnotę i znajdo-
wać w niej szczęście. W liście do ojca 
Tempiera Założyciel pisze: „Trzeba po-
nadto mieć wielkie przywiązanie do 
domu. Ten, kto uważałby go tylko za ho-
tel, w którym jest tylko przejściowo, nie 
dokonałby w nim dobra. Trzeba móc po-
wiedzieć tak jak święty Tomasz: haec re-
quies mea na cały czas mego życia. Wi-
dzę, że w zespołach, w których najbar-
dziej ten duch panował, dokonano naj-
więcej dobra i żyło się najszczęśliwiej. 
Niech Bóg da nam łaskę, byśmy w pełni 
byli przesiąknięci tą prawdą, i nie lek-
ceważmy niczego, aby natchnąć nią na-
szych młodzieńców”49.

Właśnie we wspólnocie muszą oni 
znaleźć swe szczęście, „w zaciszu na-
szych domów”50. Wspólnota zapew-
nia „wszystko, czego potrzeba, by żyć 
szczęśliwie”51. „Żyjcie szczęśliwie, moje 
drogie Dzieci, w waszej cennej wspól-
nocie. Nie uwierzylibyście w szczęście, 
jakiego doznaję, dowiadując się o jed-
ności i serdeczności, która panuje wśród 
Was”52.

W radach, jakich udziela ojcu Mil-
le’owi na temat formacji, Założyciel na-
lega, aby młodzieńcy w fazie formacji 
nauczyli się miłości do rodziny, która jest 
fundamentem wspólnoty: „Idzie o to, by 
ich formować, by im przekazywać na-
szego ducha, aby ich natchnąć miłością 
do rodziny, bez której nie będzie się od-
powiednim do niczego dobrego”53.

Odpoczywać powinno się również 
we wspólnocie: „[...] nie wypada, by 
szukano rozrywki albo wypoczynku 
poza naszymi domami”54.

Uzupełniać słabości swych człon-
ków. Pomimo posiadanego ideału i en-
tuzjazmu dla radości życia wspólnoto-
wego, Eugeniusz de Mazenod wie z do-
świadczenia, „że najświętsze i najgor-
liwsze wspólnoty nie są wolne od pew-
nych utrapień”55. W świetle tego do-
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świadczenia wyraża zachowanie, które-
go oczekuje od członków: „[...] wspól-
nota wymaga, aby ci, którzy ją tworzą, 
nie dostarczali jej odrażającego wido-
wiska odczuwalnego niedomagania, 
obrażającego lekceważenia, mało bu-
dującej nieregularności, skandalicz-
nej dezercji, wszystkiego, co zakłóca 
jej ład, pokój i szczęście oraz kompro-
mituje jej istnienie”56. Jest świadomy 
tego, że wspólnota odzwierciedla pew-
ne słabośći swego apostolskiego wzo-
ru: „Nasz Pan, nasz Boski wzór, musiał 
wiele wycierpieć ze swymi umiłowany-
mi Apostołami, którzy zbyt często byli 
nieznośni i męczący”57.

Wzajemne wsparcie uzupełnia sła-
bości członków wspólnoty, począwszy 
od samego Eugeniusza: „Będę się chlu-
bił w moich braciach, w moich dzie-
ciach, bo przy braku własnych i oso-
bistych cnót jestem dumny z ich dzieł 
i z ich świętości”58. Pewnemu oblatowi, 
który chce opuścić Zgromadzenie, robi 
podobną uwagę: „[...] zawsze w jego ło-
nie znalazłbyś nieodzowną pomoc w sła-
bości swego rozumu, w nicości swojej 
wiedzy”59.

Wspólnota pozwala przyjąć brater-
skie upomnienie, „które upewnia two-
je kroki i chroni cię od błędu iluzji”60. 
Tę praktykę Założyciel często stosował 
w korespondencji. W braterskim upo-
mnieniu „niech inspiruje nas miłość Je-
zusa Chrystusa, bez niej istnieje ryzy-
ko stania się tylko faryzeuszami, bardzo 
zdolnymi do tego, by widzieć źdźbło w 
oku swoich braci, a ślepymi, by odkryć 
belkę, która rani nas samych”61.

Wspólnota pozwala swoim człon-
kom pokonywać trudności, „aby so-
bie wzajemnie pomagać w znoszeniu 
wspólnego nam, bo ciążącego na Stowa-
rzyszeniu, nieszczęścia”62.

Członkowie wspólnoty są zachęca-
ni do tego, aby się wzajemnie modlić za 
siebie tak, jak to robi Założyciel za każ-
dego z nich podczas codziennej oracji. 

Podczas licznych epidemii cholery, któ-
re nękały Marsylię, pisze do wspólnot, 
by je prosić o modlitwę o ochronę tych, 
którzy tam są narażeni z racji swej po-
sługi względem chorych63.

Zdrowie i choroba. Jeśli idzie o spra-
wę zdrowia członków wspólnoty, to Eu-
geniusz de Mazenod w wielu listach na-
lega, aby się o nie troszczyć. „Polecam 
ci dbać o zdrowie swoje i o zdrowie całej 
naszej drogiej rodziny” – pisze do ojca 
Tempiera64. Podczas pracy duszpaster-
skiej odpoczynek jest istotny. „Stanow-
czo chcę, abyś odpoczywał i studiował 
– pisze do ojca Jeana-Baptiste’a Hono-
rata – trzeba umieć zamknąć drzwi, kie-
dy jest na to czas”65. Wspólnota winna 
zapewnić konieczną atmosferę: „Mi-
sjonarze dla ducha i dla duszy potrze-
bują wydłużonego odpoczynku cieles-
nego i spokoju w zaciszu swego świę-
tego domu. Trzeba zarówno w tym, jak 
i w całej reszcie zachowywać nasze 
Reguły. Zgodnie przyczyniajcie się do 
wprowadzania doskonałej regularności 
w Waszym domu”66.

Gdy chodzi o chorych członków 
i o ich przygotowanie na śmierć, okre-
śla dokładnie rolę i postawę wspól-
noty: „Nie muszę ci mówić – pisze do 
ojca Tempiera w związku z ciężko cho-
rym ojcem Jaquesem-Josephem Marcou 
– z jaką troską i z jaką miłością nale-
ży go traktować; nie można oszczędzać 
niczego, by mu ulżyć, nawet gdybyśmy 
musieli sprzedać nasze trzewiki. Gdyby 
jego rodzice proponowali, by go zabrać 
do siebie, proszę się na to nie zgodzić; 
wśród swoich braci powinien we dnie 
i w nocy znaleźć wszystkie usługi, ja-
kich wymaga jego stan, zarówno w wy-
miarze duchowym, jak i doczesnym”67. 
I jeszcze do ojca Courtèsa: „Nie lubię 
odsyłać z naszych wspólnot naszych 
chorych, gdy są w niebezpieczeństwie 
śmierci. Mają oni prawo do staran-
niejszej troski, a pociecha z umierania 
w ramionach swoich braci z pewnoś-
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cią jest czymś ważnym dla dobrego za-
konnika, który zna wartość pomocy 
nadprzyrodzonej”68.

Wspólnota oblacka w niebie. Ci, 
którzy umarli, tworzą wspólnotę obla-
tów w niebie. „Oto czterech w niebie, 
to już ładna wspólnota. Są to pierwsze 
kamienie, kamienie węgielne budow-
li, która musi być wznoszona w niebie-
skim Jeruzalem; są przed Bogiem ze 
znakiem, z rodzajem właściwego na-
szemu Stowarzyszeniu charakteru, ze 
ślubami wspólnymi wszystkim jego 
członkom, z nawykiem tych samych 
cnót. Jesteśmy z nimi związani więza-
mi szczególnej miłości; są nadal na-
szymi braćmi, a my – ich; mieszkają 
w naszym macierzystym domu, w na-
szym głównym mieście; ich modlitwy, 
miłość, jaką żywią do nas, sprowadzą 
nas pewnego dnia do nich po to, aby-
śmy mieszkali z nimi w miejscu nasze-
go odpoczynku”69.

Święty charakter więzów, łączących 
członków między sobą. Stosunek Eu-
geniusza de Mazenoda do tych, którzy 
opuszczali wspólnotę, ilustruje siłę wię-
zów zaangażowania we wspólnotę ob-
lacką, pokazując jednocześnie posta-
wę, jaką winna zająć wobec tych, co ją 
opuszczają: „Te profanacje i te krzywo-
przysięstwa budzą zgrozę. Gorszą Koś-
ciół i znieważają Boga, dlatego tych 
wszystkich świętokradców pozywam 
na sąd Boga, który ich ukarze za to, że 
tak niegodnie z Niego zadrwili. Błogo-
sławię Was, Was i tych wszystkich, któ-
rzy są wierni ślubom i przysięgom. Ni-
gdy nie zdołamy uczynić zbyt wiele, aby 
naszym bezgranicznym poświęceniem 
zadośćuczynić, nawet przez ofiarę z na-
szego życia, aby zadośćuczynić za świę-
tokradztwa, które – aby tak powiedzieć 
– wyszły spośród nas i zostały popełnio-
ne przez tych, których nazywaliśmy na-
szymi braćmi”70. Opuścić Zgromadze-
nie to „odciąć się od rodziny, która Was 
przybrała”71.

 – Zjednoczeni w posłuszeństwie

W swoich wspomnieniach Założyciel 
przypomina okoliczności, które uzasad-
niły redakcję pierwszej Reguły w 1818 
roku: „To było po to, aby im dać zrozu-
mieć, że ze względu na wezwanie do in-
nej diecezji, by tam założyć nową pla-
cówkę, konieczne było poszerzenie re-
gulaminu, którym się kierowaliśmy, 
i zajęcie się opracowaniem bardziej roz-
winiętych konstytucji, stworzeniem ści-
ślejszych więzów, ustanowieniem hierar-
chii, skoordynowaniem, słowem, takim 
zorganizowaniem wszystkiego, aby była 
tylko jedna wola i jeden duch w prowa-
dzeniu życia”72.

Założyciel pozostaje niewzruszony 
w kwestii posłuszeństwa, nie dla samego 
posłuszeństwa, ale w tym celu, aby utrzy-
mać jedno serce i jedną duszę. „Traktuj-
cie Regułę jako nasz kodeks, superiorów 
jak Boga, a naszych braci jak samych 
siebie”73.

Regularność, wierność w kształtowa-
niu swego życia według Reguły. Jednym 
z charakterystycznych aspektów obla-
ckiej wspólnoty jest jej podporządkowa-
nie Regule i jej duch regularności. „Ży-
jemy we wspólnotach pod miłą Regu-
łą, która wyznacza nam obowiązki i na-
daje bardzo wielką wartość nawet naj-
mniejszemu z naszych działań. Wśród 
nas panuje duch miłości i najdoskonal-
szego braterstwa”74. Aby być pewnym, 
że wspólnota odpowiada temu, czym po-
winna być, Założyciel ustawicznie nale-
ga na regularność, zwłaszcza w listach 
do superiorów. Określa regularność jako 
„wierność w dostosowaniu się do ducha 
i litery Reguły”75.

Napomina ojca Tempiera, nowo mia-
nowanego superiora w Notre-Dame du 
Laus, w drugiej wspólnocie Zgromadze-
nia, tymi słowami:

„Proszę we wszystkim utrzymać 
jak najbardziej regularną dyscyplinę; 
rozpoczyna Ojciec formować regular-
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ną wspólnotę, proszę nie pozwolić na 
wślizgnięcie się do niej jakiegokolwiek 
nadużycia”76. Ojcu Courtèsowi i wspól-
nocie w Aix wyjaśnia ducha i cel regu-
larności: „Miłujcie się nawzajem; niech 
wszyscy przyczyniają się do utrzyma-
nia dobrego porządku i dyscypliny po-
przez wierność Regule, posłuszeństwo, 
wyrzeczenie i pokorę. Kościół oczeku-
je od Was wszystkich przemożnej po-
mocy w swoim zmartwieniu; ale uświa-
domcie sobie dobrze, że będziecie do-
brzy w czymkolwiek tylko o tyle, o ile 
będziecie postępowali w praktykowaniu 
cnót zakonnych”77.

Regularność wspólnoty ma odbicie 
w jej misji: „Niech to będzie traktowane 
jako udowodnione, że zakonnik zobo-
wiązany do poświęcenia się posłudze na 
zewnątrz znajduje w nawyku regularno-
ści, jakiego powinien nabrać we wspól-
nocie, taką przeobfitość łask i pomoc, że 
się nie okłamuje i nie zawodzi oczeki-
wań wiernych, którzy wymagają od nie-
go więcej niż od każdego innego w pełni 
nadprzyrodzonym charakterze jego wy-
tężonej pracy”78.

 b. Superior

Rola superiora we wspólnocie jest 
zasadnicza. Czuwa on nad tym, aby Re-
guła i jej przepisy były wprowadzane 
w czyn, aby wewnątrz wspólnoty roz-
wijało się życie (miłość, miłość, miłość) 
i aby wspólnota wypełniała swą mi-
sję (gorliwość o zbawienie dusz). Prze-
stroga, którą Założyciel kieruje do ojca 
Guiguesa, nowo mianowanego superio-
ra, powraca do tego, co przez całe życie 
mówił wszystkim oblackim superiorom: 
„Proszę się strzec pozwalania na wpro-
wadzenie nawet najmniejszego nad-
użycia. Bóg zażądałby za to od Ciebie 
sprawozdania, ponieważ to Ty budujesz 
fundamenty nowej wspólnoty, a trzeba, 
aby ona rozsiewała daleko woń Jezusa 
Chrystusa”79.

 II. WIEK, KTÓRY NASTĄPIŁ PO 
ŚMIERCI ZAŁOŻYCIELA: „ZJED-
NOCZMY SIĘ PRZEZ PAMIĘĆ 
O ZAWSZE UKOCHANYM OJCU”

„Zjednoczmy się duchem i sercem, 
a będziemy mocni w czynieniu dobra; 
zjednoczmy się przez pamięć o zawsze 
ukochanym Ojcu” – tak brzmi pierw-
sze orędzie skierowane do Zgromadze-
nia przez następcę Założyciela, ojca Jo-
sepha Fabre’a80. Przy końcu listu mówi 
on, jak ta jedność winna się realizować: 
„Pozwólcie mi, abym kończąc, zaklął 
Was w Panu, żebyście pamiętali zalece-
nie naszego umiłowanego umierającego 
Ojca, po to, aby na nas i na nasze dzieła 
sprowadzić najobfitsze łaski: Zachowuj-
cie między sobą miłość… miłość… mi-
łość…, a na zewnątrz gorliwość o zba-
wienie dusz81.

Ojciec Fabre dobrze znał Eugeniusza 
de Mazenoda. W dniu pierwszej rocznicy 
jego śmierci przypomniał wspomnienie, 
jakie ta śmierć pozostawiła, i wskazał już 
na to, na co miał nalegać podczas całe-
go swego superioratu: „Na ziemi zawsze 
żywe wspomnienie o tym ukochanym 
Ojcu, wspomnienie o całym jego życiu, 
nieustannie będzie nam przypominać te 
słowa, które – jak nam się zdaje – jeszcze 
słyszymy, a w których wówczas, w uścis-
ku śmierci, z takim naleganiem i zaufa-
niem zalecał nam gorliwość i miłość”82.

Orientacja przyjęta przez ojca 
Fabre’a będzie utrzymywana przez jego 
następców. „To ostatnie przesłanie na-
szego Założyciela – zauważa ojciec 
Laurent Roy – będzie powracać wiele 
razy u większości superiorów general-
nych. Jest to motyw przewodni, który od 
tego czasu będzie charakteryzować ob-
lacką wspólnotę: miłość wewnątrz bę-
dzie z niej tworzyć prawdziwą wspólno-
tę, gorliwość na zewnątrz uczyni z niej 
wspólnotę apostolską”83.

Dla ojca Fabre’a i jego następców 
miłość braterska jest cechą charakte-



828WSPÓLNOTA

rystyczną wspólnoty. Pozostają jednak 
wierni ideałowi Eugeniusza de Mazeno-
da, wiążąc obydwa aspekty oblackiego 
życia: być zakonnikami i misjonarzami. 
Wspólnota czyni z oblata prawdziwe-
go zakonnika w celu ewangelizowania 
ubogich84. Powtarzają, że nasze dzieła 
nigdy nie powinny być dziełami jedno-
stek; wręcz przeciwnie, jako zakonni-
cy wypełniamy naszą misję, działając 
w imieniu wspólnoty i dla wspólnoty85.

Gdy ojciec Fabre mówi: wspólnota, 
nie ogranicza się do wspólnoty lokal-
nej. Mówi o szerszej wspólnocie pro-
wincji i całego Zgromadzenia. Musi to 
być „wspólnota ducha”86. Stojąc wobec 
faktu wypędzenia zakonników z Fran-
cji, ojcowie Fabre i Augier będą przy-
pominać podstawową więź, łączącą ob-
latów we wspólnocie mimo rozprosze-
nia i odosobnienia. „[…] to rozprosze-
nie – pisze ojciec Fabre – będzie mogło 
dosięgnąć tylko naszych ciał; naszego 
ducha i naszych serc nic nie zdoła roz-
dzielić; są one zbyt ściśle zjednoczone 
przez święte śluby, przez więzy najbar-
dziej braterskiej miłości […]”87. Ojciec 
Augier powróci do tego samego odczu-
cia przynależności do wspólnoty obla-
ckiej: „Pozostańmy zjednoczeni, a bę-
dziemy mocni i najgwałtowniejsze ata-
ki nie potrafią nic zrobić przeciwko 
nam”88.

W studium na temat wspólnoty apo-
stolskiej na podstawie listów okólnych 
superiorów generalnych ojciec Roy 
podaje taką wizję całości ich naucza-
nia: „Każdy z naszych superiorów ge-
neralnych wypowiadał się stosownie 
do swego temperamentu, swej wrażli-
wości. Jeden mówi o apostolskiej ro-
dzinie, drugi o wspólnocie zakonno- 
-apostolskiej, inny o kontemplatywnych 
misjonarzach, inny o wspólnocie ewan-
gelizacyjnej, a jeszcze inny o wspólno-
cie misjonarskiej, ale, rozumie się, nie 
ma żadnej sprzeczności między jednym 
a drugim akcentem. Wszystko to sta-

nowi uzupełniające się aspekty tej sa-
mej pięknej rzeczywistości; wspólno-
ta oblacka taka, jakiej chciał Założyciel 
w czasach sobie współczesnych, w cza-
sach ojca Fabre’a w 1880 roku i sto lat 
później w czasach ojca Jettégo.

Pod tymi różnymi aspektami lub roz-
maitymi naleganiami z pewnością łatwo 
jednak dostrzec ciągłość lub tę rzeczy-
wistość, która w ciągu lat dzięki inter-
wencji różnych superiorów generalnych 
będzie się ubogacać. […] Dziedzictwo, 
które zostawił nam [Założyciel], rodzi 
w nas ducha zespołowego, bardzo moc-
nego ducha rodzinnego; jeśli nie będzie 
on wystarczająco silny, jeden czy drugi 
superior generalny będzie go przy oka-
zji, a czasami w stanowczy sposób, przy-
pominał. W tym samym czasie, gdy na-
lega się na miłość i na ducha rodzinnego, 
mocno przypomina się miejsce i wartość 
konsekracji zakonnej, ślubów i Reguły, 
najpierw jako struktury, jako podstawy, 
później jako środowiska wzrostu osobo-
wego i wspólnotowego. Dopiero potem 
zabrano się do rozwinięcia relacji, jaka 
winna istnieć między wspólnotą a misją, 
by w końcu stwierdzić całkiem wyraź-
nie, że wspólnota sama w sobie jest pod-
porą i wyrazem misji”89.

 III. POCZĄWSZY OD ROKU 1966: 
SPRECYZOWAĆ RELACJĘ MIĘDZY 
POSŁANNICTWEM A WSPÓLNOTĄ

W ciągu wieku, który nastąpił po 
śmierci Założyciela, nikt nie podawał 
w wątpliwość oblackiej gorliwości, 
a świadczy o niej liczba krajów, w któ-
rych znajdują się misjonarze oblaci. Py-
tanie, które się nasuwało, dotyczyło wy-
jaśnienia relacji między wspólnotą a po-
słannictwem. Widzieliśmy, że według 
świętego Eugeniusza wspólnota ma po-
dwójny cel: osobiste uświęcenie i po-
słannictwo, a to oznacza istnienie dwóch 
aspektów oblackiego życia. Zawsze to-
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czyła się walka o to, by osiągnąć rów-
nowagę między pierwszym pragnieniem 
spędzenia połowy roku na głoszeniu mi-
sji a pragnieniem spędzenia drugiej po-
łowy na modlitwie i studiowaniu, mię-
dzy wymaganiami posłannictwa i wy-
maganiami życia wspólnotowego.

Aż do 1966 roku Reguła była co 
do istoty Regułą napisaną przez Zało-
życiela. Nie zawierała osobnego roz-
działu o wspólnocie. Idea wspólnoty 
była jednak w centrum życia i działal-
ności misjonarskiej oblata. Konstytucje 
i Reguły z 1966 roku zerwały z trady-
cją, wprowadzając rozdział zatytułowa-
ny: „Życie we wspólnocie apostolskiej”, 
który zawiera siedem konstytucji (42- 
-48) i jedenaście reguł (87-97). Kładą 
one akcent na kontekst życia wspólnoto-
wego i relacji międzyosobowych, w ja-
kim posłannictwo się realizuje. Dans une 
volonté de renouveau (W woli odnowy) 
– ten przewodnik po refleksji, służący za 
wprowadzenie do Konstytucji i Reguł, 
podaje następujący komentarz: „Podkreś-
la to, że wspólnota nie jest tylko tworem 
prawnym, lecz komunią miłości, rodzi-
ną Pana.

Z drugiej strony trzy artykuły: 42, 44 
i 45 kładą akcent na właściwy charak-
ter wspólnoty apostolskiej: misjonarzem 
zakonnym jest się tylko w niej i przez 
nią; jest ona miejscem spotkania i dzia-
łania (art. 42); wymiana, dialog odgry-
wają w niej pierwszorzędną rolę w du-
chowym wzroście, intelektualnym po-
szukiwaniu oraz w apostolacie wszyst-
kich i każdego z osobna (art. 44); wysła-
nie na głoszenie Królestwa tworzy i spa-
ja jedność członków (art. 45)”90.

 1. KONSTYTUCJE I REGUŁY Z 1982 
ROKU: JEDNOCZĄCA OBECNOŚĆ CHRY-
STUSA ZBAWICIELA

 a. „Posłannictwo wypełniamy we wspól-
nocie i przez wspólnotę, do której nale-
żymy” (K 37)

Reguła z 1982 roku robi syntezę mię-
dzy posłannictwem a wspólnotą, wyka-
zując, że w życiu oblackim nie stanowią 
dwóch odrębnych części, lecz jedną rze-
czywistość. Pierwsza część Konstytucji 
i Reguł z 1982 roku nosi tytuł: Oblacki 
charyzmat. Zawiera ona dwa rozdzia-
ły: Posłannictwo Zgromadzenia i Życie 
zakonno-apostolskie. Połączenie ich po-
kazuje, że istnieje jedność życia. Trady-
cyjnie były one oddzielane, ale członko-
wie kapituły z 1980 roku chcieli je połą-
czyć, aby wyrazić jedność życia i posłu-
gi oblata91.

Do połączenia wspólnoty i posłanni-
ctwa doprowadziło nas skoncentrowanie 
się na Chrystusie Zbawicielu. Przegląda-
jąc Konstytucje i Reguły, można dostrzec 
wspólnotę i posłannictwo jako dwa spoj-
rzenia na tę samą rzeczywistość: Jezusa 
Zbawiciela. Oświetlają one pod innymi 
kątami, ale po skoncentrowaniu się na 
tym samym punkcie już się nie odróż-
niają dlatego, że połączyły się, oświetla-
jąc punkt centralny, z którego wyprowa-
dzają całe bogactwo. Obecność Chrystu-
sa Zbawiciela jest jedyną rzeczywistoś-
cią, na której skupia się życie oblackie92. 
Oblat osiąga w ten sposób osobiście zba-
wienie i pracuje dla zbawienia innych we 
wspólnocie i przez wspólnotę, do której 
Bóg go wzywa. Nie ma więc już wspól-
noty bez posłannictwa ani posłannictwa 
bez wspólnoty.

 b. Wezwanie i obecność Pana konstytu-
tywnymi czynnikami wspólnoty

Wspólnota Apostołów zgromadzona 
wokół Jezusa (K 3) i wspólnota pierw-
szych chrześcijan (K 21 i 37) stanowią 
wzór, na którym opiera się apostolska 
wspólnota oblacka.

Pan wzywa nas, aby iść za Nim; oso-
biste uświęcenie oznacza więc, że należy 
z Nim stanowić jedno, to znaczy „na nowo 
przeżywać jedność Apostołów z Jezusem, 
jak też ich wspólną misję w Jego Duchu” 



830WSPÓLNOTA

(K 3). To posłannictwo polega na dopro-
wadzeniu innych do tejże jedności. Tym, 
co umożliwia posłannictwo, jest obecność 
Chrystusa Zbawiciela, a posłannictwem 
oblata jest sprawienie, aby Chrystus był 
obecny zarówno we wspólnocie, jak i poza 
nią. Nasze życie nie jest już podzielone na 
dwie części. „Miłość i gorliwość” prze-
nikają wszystkie dziedziny; w ten sposób 
wspólnota żyje dla posłannictwa, ona sama 
stanowi część posłannictwa. „W miarę 
jak wzrasta między nimi komunia umy-
słów i serc, oblaci dają świadectwo przed 
ludźmi, że Jezus wśród nich żyje i tworzy 
z nich jedno, aby ich posyłać na przepo-
wiadanie Swego Królestwa” (K 37)93.

 c. Cechy wspólnoty apostolskiej

Zwracając się do członków mię-
dzykapitulnego spotkania w paździer-
niku 1995 roku, ojciec Zago w ten spo-
sób streszczał cechy wspólnoty: „Uważ-
na lektura Konstytucji i Reguł pozwa-
la nam znaleźć w życiu wspólnotowym 
ludzki wymiar wzajemnego zrozumienia 
i przyjaźni, chrześcijański wymiar dzie-
lenia się wiarą, zakonny wymiar poprzez 
oparcie w naszych ślubach, misyjny wy-
miar w programowaniu i wypełnianiu 
naszej posługi, ekonomiczny wymiar 
w przejrzystości odnoszącej się do dóbr 
i w dzieleniu się nimi”94.

Wykorzystamy najpierw ten wykaz, 
aby zilustrować różne aspekty wspólno-
ty apostolskiej według Konstytucji i Re-
guł.

 – Wymiar ludzki: „Serdeczność, jaka łą-
czy członków jednej rodziny”

Pierwszą ludzką cechą wspólnoty 
jest „serdeczność, jaka łączy członków 
jednej rodziny” (K 42). Nasze wspólno-
ty nie są tylko rezydencjami gromadzą-
cymi ludzi zaangażowanych w tej sa-
mej pracy. Życie wspólnotowe obejmuje 
wszystkie wymiary naszego życia i uka-

zuje, że pozostajemy ze sobą solidarni 
w życiu i działalności misjonarskiej (K 
38). W duchu radości i prostoty dzielimy 
się tym, czym jesteśmy i co posiadamy, 
swoim darem przyjaźni i uzdolnieniami 
(K 39). Złączeni posłuszeństwem i mi-
łością, będziemy otwarci na braterskie 
dzielenie się i będziemy umieli wyrażać 
wzajemną odpowiedzialność w brater-
skim upomnieniu i przebaczeniu (K 38- 
-39). „Oblaci będą się wzajemnie wspo-
magać w znajdowaniu radości i szczęś-
cia w życiu wspólnotowym i w apostol-
stwie. Będą się zachęcać do wierności 
względem Zgromadzenia” (K 29). Na 
przykład, aby odpowiedzieć na wyma-
gania i trudności celibatu, liczą na przy-
jaźń i braterskie życie (K 18).

Osobiste potrzeby członków win-
ny być brane pod uwagę, to znaczy, że 
wspólnota zapewnia możliwość rekrea-
cji, odpoczynku i odprężenia (R 25), sza-
nuje potrzeby i prawo każdego członka 
do osobistego życia (R 26), szczególną 
troską otacza tych, którzy są doświad-
czani, chorzy lub w podeszłym wieku 
(K 42). Braterska wspólnota promieniu-
je ewangeliczną serdecznością poprzez 
ducha gościnności (K 41).

Jako członkowie tej samej rodzi-
ny zachowamy w żywej pamięci zmar-
łych i będziemy się za nich modlić (K 
43). Jeżeli członek chce opuścić Zgro-
madzenie, wspólnota spróbuje wszyst-
kich środków wiodących do poprawy 
i pojednania, a jeśli one zawiodą, posta-
wę wobec niego powinna cechować mi-
łość (K 44).

 – Wymiar chrześcijański: Świadkowie 
obecności i misji Jezusowej

„Wspólnota jest znakiem, że w Chry-
stusie Bóg jest dla nas wszystkim” (K 11). 
Daje świadectwo, że Jezus żyje wśród nas 
(K 37). Powinna nam pomóc „stawać się 
coraz bardziej mężami modlitwy i reflek-
sji, żyć bezkompromisowo Ewangelią 
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i w ten sposób wyzwalać się do większej 
wierności swemu powołaniu” (K 87). Dla-
tego „jednym z najważniejszych momen-
tów w życiu wspólnoty apostolskiej jest 
czas wspólnej modlitwy” (K 40). W Eu-
charystii członkowie „zacieśniają więzy 
swej apostolskiej wspólnoty i poszerza-
ją horyzonty gorliwości do granic świa-
ta” (K 33). Modlitwa wspólnoty przybiera 
formę wspólnego celebrowania części Li-
turgii godzin, czasu na modlitwę myślną, 
spędzonego wspólnie w obecności Naj-
świętszego Sakramentu (K 33) oraz co-
miesięcznego i corocznego czasu poświę-
conego szczególnie na modlitwę osobistą 
i wspólnotową, na refleksję i odnowę (K 
35). Z otwartością należy również przyj-
mować nowe formy modlitw, osobistych 
i wspólnotowych, które mogą sprzyjać na-
szym spotkaniom z Panem (R 20).

Nasze wspólne poszukiwanie i głosze-
nie Królestwa Bożego oraz nasze czynne 
oczekiwanie na przyjście Pana nie ogra-
nicza się do czasu modlitwy; „zobowią-
zujemy się być pośród świata zaczynem 
Błogosławieństw” (K 11). Jesteśmy po-
wołani do wspólnotowego dzielenia się 
doświadczeniem wiary (K 87), aby być 
solidarnymi z sobą w życiu i działalności 
misjonarskiej (K 38). „Gorliwość każde-
go powinna być podtrzymywana przez 
miłość braterską” (K 37).

 – Wymiar zakonny: „Śluby łączą ich 
w miłości z Panem i Jego Ludem”

„Śluby […] nadają szczególny cha-
rakter temu życiodajnemu środowisku, 
jakim jest wspólnota” (K 12). To stwier-
dzenie znajduje się na początku podroz-
działu poświęconego radom ewangelicz-
nym. Ojciec Jetté wyjaśnia rolę wspól-
noty w profesji rad ewangelicznych: 
„Zaangażowanie poprzez śluby przypo-
mina nam najpierw, że więź, która nas 
łączy między sobą, przechodzi przez Je-
zusa Chrystusa. To właśnie z Jego po-
wodu żyjemy razem oraz kochamy się 

i wzajemnie pomagamy, a także uczest-
niczymy we wspólnej działalności 
misjonarskiej”95.

Każdy ślub ma aspekt wspólnotowy.
Konsekrowany celibat pozwala nam 

„dawać wspólne świadectwo o miłości 
Ojca do nas i o naszej wiernej miłości 
do Niego” (K 16). „Żyjąc swą konsekra-
cją, oblaci będą sobie pomagać w osią-
ganiu coraz większej dojrzałości” (R 11) 
i „liczą na przyjaźń i życie braterskie” 
(K 18).

„Zachowują prosty styl życia, a da-
wanie zbiorowego świadectwa ewange-
licznego wyrzeczenia uważają za spra-
wę istotną dla swego Instytutu” (K 21). 
„Oblaci wszystko oddają do dyspozycji 
wspólnoty” (K 21). „Wszystko, co czło-
nek zdobywa przez swoją pracę osobi-
stą lub ze względu na Zgromadzenie, na-
leży do Zgromadzenia” (K 22). „Każdy 
ze swej strony wnosi wkład w utrzyma-
nie i apostolat swej wspólnoty” (K 21). 
Wszystko to, co należy do wspólnoty, 
może być uważane za dziedzictwo ubo-
gich i będzie się nim rozporządzać z roz-
tropnością (R 14). „Wspólnota jednak, 
pokładając swą ufność w Bożej Opatrz-
ności, nie zawaha się użyć swego nie-
zbędnego mienia, aby pomóc biednym” 
(R 14).

Ślub posłuszeństwa czyni wspólnotę 
świadkiem tego nowego świata, w któ-
rym ludzie uświadamiają sobie swoją 
ścisłą współzależność, przeciwstawiając 
się duchowi panowania (K 25). „W prze-
łożonych będziemy widzieli znak naszej 
jedności w Chrystusie” (K 26). „Jako 
osoby i jako wspólnota ponosimy odpo-
wiedzialność za poszukiwanie woli Bo-
żej. Nasze postanowienia w większym 
stopniu odzwierciedlają tę wolę, gdy są 
podjęte po wspólnotowym rozpoznaniu 
i na modlitwie” (K 26).

Ślub wytrwania ma nie tylko aspekt 
indywidualny. Przeżywając go, „oblaci 
będą się wzajemnie wspomagać w znaj-
dowaniu radości i szczęścia w życiu 
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wspólnotowym i w apostolstwie. Będą 
się zachęcać do wierności względem 
Zgromadzenia” (K 29).

Konstytucja 48 umieszcza pierwszą 
i ustawiczną formację w kontekście apo-
stolskiej wspólnoty: „Wszyscy członko-
wie biorą udział w procesie wzajemnej 
ewangelizacji. Wspierają się i zachęca-
ją, tworząc w ten sposób atmosferę za-
ufania i wolności, w której wszyscy na-
wzajem pobudzają się do coraz głębsze-
go oddania się sprawie”.

 – Wymiar misyjny: „Posłannictwo wy-
pełniamy we wspólnocie i przez wspól-
notę, do której należymy” (K 37)

Ojciec Zago mówi o trzech wymaga-
niach: 

1. Misja została powierzona wspólno-
cie; to zadanie jest wspólnotowe, zanim 
stanie się osobiste. Wszyscy członko-
wie powinni je popierać. Angażują w nie 
swoje życie i działanie (zob. R 1; K 38).

2. Struktury wspólnoty są na usłu-
gach posłannictwa. Wspólnota powin-
na więc przyjąć rytm życia, który jak 
najlepiej będzie odpowiadał jej posłan-
nictwu, pamiętając, że życie i posłanni-
ctwo wspólnoty nie przeciwstawiają się 
sobie (zob. K 38; R 23).

3. Wspólnota ze swej natury jest mi-
syjna. Jakość życia wspólnoty ma od-
bicie w jej misji o tyle, o ile przekazu-
je orędzie życia. Wypełniamy swą mi-
sję nie tylko poprzez słowa i prace, lecz 
także i przede wszystkim poprzez jakość 
naszego życia (zob. K 3, 11, 37)96.

Reguła 24 wskazuje, że nowe formy 
życia wspólnotowego mogą się zrodzić 
w odpowiedzi na nowe apele misyjne.

 – Wymiar ekonomiczny: „Zbiorowe świa-
dectwo ewangelicznego oderwania”

„Ponieważ Zgromadzenie jest z na-
tury misyjne, dobra doczesne, które do 

niego należą, są przede wszystkim na 
usługach misji” (K 122). „Każdy ze 
swej strony wnosi wkład w utrzymanie 
i apostolat swej wspólnoty” (K 21). „Na-
sze domy i prowincje troskliwie będą 
się dzielić ze współbraćmi pracującymi 
w regionach i misjach mniej zaopatrzo-
nych w dobra materialne” (R 15). Ko-
mentując ten aspekt dzielenia się dobra-
mi materialnymi, ojciec Johannes Joer-
gensen pisze: „Dzielenie się jest pięk-
nym świadectwem dawanym światu 
przez międzynarodowy organizm, któ-
ry naprawdę praktykuje finansową soli-
darność. Zalecenie kapituły z 1992 roku, 
aby kapitały dzielić w ten sposób, żeby 
każda prowincja mogła być autonomicz-
na, jest znakiem tej solidarności. Takie 
dzielenie oznacza, że »ubodzy« obla-
ci przestaliby zależeć od oblatów »bo-
gatych«. Chodzi o ważną kwestię po-
działu władzy, o przejście od miłości do 
sprawiedliwości”97.

 – Jasność: Sformułować nasze misjo-
narskie cele

W ostatnich latach dużo mówio-
no i pisano o wspólnocie apostol-
skiej z pewnym ryzykiem, że ta kwe-
stia pozostanie emocjonalna i niejas-
na. Potrzebne jest porozumienie na te-
mat pojęć i celów. „Jako osoby i jako 
wspólnota ponosimy odpowiedzialność 
za poszukiwanie woli Bożej” (K 26) 
i sformułowanie naszych wspólnych 
celów. Ponieważ jesteśmy zjednoczeni 
w miłości i posłuszeństwie (K 3), „na-
sze postanowienia w większym stopniu 
odzwierciedlają tę wolę, gdy są podję-
te po wspólnotowym rozpoznaniu i na 
modlitwie” (K 26). „Wszyscy jesteśmy 
współodpowiedzialni za życie i apo-
stolstwo wspólnoty. Wspólnie więc ro-
zeznajemy wezwanie Ducha Świętego, 
staramy się dojść do uzgodnienia sta-
nowisk w kwestiach ważnych i lojalnie 
popieramy powzięte decyzje. Klimat 
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wzajemnego zaufania dopomoże nam 
wypracować decyzje w duchu kolegial-
ności” (K 72).

„Wspólnotowe dzielenie się do-
świadczeniem wiary […] pomaga nam 
lepiej wyrażać nasze misjonarskie cele 
w ramach priorytetów prowincji” (K 
87). Po ustaleniu tych celów koniecz-
ne jest przyjęcie rytmu życia i modlitwy 
odpowiedniego do tego, aby utrzymać 
wspólnotę i misję oraz organizowanie 
regularnych spotkań, aby ocenić życie i 
plany wspólnoty (K 38).

Tym, który winien pomóc wspólno-
cie w realizacji jej celów, jest superior, 
w którym „będziemy widzieli znak na-
szej jedności w Chrystusie” (K 26). Jest 
on „znakiem obecności Pana, który jest 
wśród nas, aby nas animować i prowa-
dzić” (K 80). Za zadanie ma „animo-
wać i kierować wspólnotą, by jej zapew-
nić postęp w pracy apostolskiej oraz jak 
największe dobro jej członków” (K 89). 
Otrzymuje on „radę, która na swój spo-
sób wyraża uczestniczenie wszystkich 
we wspólnym dobru komunitetu oraz 
ich troskę o nie” (K 83). „Przełożeni 
na każdym szczeblu zarządzania muszą 
zdawać sprawę przed władzami wyższy-
mi” i „informować o swym zarządzaniu 
wspólnotę, której służą” (K 74). Supe-
rior generalny i rada generalna „mają za 
zadanie określać sprawy istotne i poma-
gać oblatom w lepszym rozpoznawaniu 
ich wspólnych celów” (K 111).

Usiłując wyjaśnić swe życie i cele, 
„oblaci dostosują swoje życie i działal-
ność misjonarską do Konstytucji i Reguł 
Zgromadzenia. Uczynią z nich przed-
miot rozważań na modlitwie i w brater-
skim dzieleniu się” (K 28).

 – Różne wyrazy wspólnoty 

Zgromadzenie stanowi jedną wspól-
notę apostolską (K 71). Wszyscy człon-
kowie są solidarnie odpowiedzialni za 
życie i apostolat wspólnoty, a ich uczest-

nictwo jest konieczne do dobrego zarzą-
dzania Zgromadzeniem (K 72).

Zgromadzenie jako wspólnota. Spe-
cyficznym celem kapituły generalnej
w życiu apostolskiej wspólnoty obla-
tów jest zacieśnienie więzów jedności 
i wyrażenie „udziału wszystkich w życiu 
i posłannictwie Zgromadzenia” (K 105). 
Jest to „uprzywilejowany czas wspólno-
towej refleksji i nawrócenia” (K 105).

Na kapitule Zgromadzenie otrzymu-
je superiora generalnego, „żywą więź 
jedności w Zgromadzeniu. Przykładem 
swego życia, gorliwością apostolską 
i miłością ku wszystkim będzie budził 
życie wiary i miłości we wspólnotach, 
by coraz wielkoduszniej odpowiadały 
na potrzeby Kościoła” (K 112). Przy po-
mocy swej rady superior generalny rzą-
dzi i czuwa, „by Zgromadzenie pozosta-
ło wierne wymaganiom życia zakonne-
go i swemu posłannictwu” (K 76).

W związku ze Zgromadzeniem jako 
wspólnotą ojciec Zago pisze: „Zgroma-
dzenie jest wspólnotą z właściwymi so-
bie cechami i strukturami, ze szczegól-
nym charyzmatem i superiorem, z mi-
sjonarskim zadaniem i z własną ducho-
wością. Kto gubi poczucie Zgromadze-
nia jako wspólnoty, odcina się od rze-
czywistości zatwierdzonej przez Koś-
ciół. Dlatego ważną jest rzeczą, aby 
utrzymać więzy nie tylko z autoryte-
tami (przełożonymi), lecz także z ca-
łością organizmu poprzez wymianę i 
informację”98.

Prowincja jako wspólnota. „Prowin-
cje i wiceprowincje stanowią na swój 
sposób prawdziwe wspólnoty apostol-
skie. […] Wspólnoty miejscowe i po-
szczególne osoby będą się w nich czuły 
solidarne i odpowiedzialne jedne za dru-
gie, i za wspólne posłannictwo” (K 92). 
Podobnie jak w przypadku przełożonego 
miejscowego, „odpowiedzialność pro-
wincjała obejmuje zarówno specyficzne
posłannictwo Zgromadzenia w ramach 
prowincji, jak i zakonne życie apostol-
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skie jej wspólnot i ich członków” (K 
94). O prowincjale ojciec Jetté mówi: 
„Jego prowincja jest najpierw rodziną, 
rodziną apostolską. Jej członkowie chcą 
całą duszą oddać się misji, ale będąc za-
korzenieni we wspólnocie i przez nią 
wspierani”99.

Prowincje i wiceprowincje są połą-
czone w regiony, aby zapewnić współ-
pracę i wymianę (K 104) oraz wzmocnić 
jedność Zgromadzenia jako wspólnoty 
apostolskiej.

Wspólnota miejscowa. „Żywotność 
i skuteczność Zgromadzenia zależy od 
miejscowych wspólnot żyjących Ewan-
gelią, które się poświęcają głoszeniu 
i objawianiu jej światu” (K 76). „Wspól-
noty miejscowe są żywymi komórkami 
Zgromadzenia. Powinny nam pomagać 
[...] żyć bezkompromisowo Ewangelią 
i w ten sposób wyzwalać się do większej 
wierności swemu powołaniu” (K 87).

Przez miejscową wspólnotę rozumie 
się dom, rezydencję lub dystrykt (K 88). 
Każda miejscowa wspólnota ma przeło-
żonego, który „ma obowiązek tak ani-
mować i kierować wspólnotą, by jej za-
pewnić postęp w pracy apostolskiej oraz 
jak największe dobro jej członków”. Po-
winien postarać się, aby nie skupiała się 
na samej sobie, ale utrzymywała „bra-
terskie kontakty z innymi wspólnotami 
prowincji” (K 89). Przełożony miejsco-
wy posiada radę wyznaczoną po konsul-
tacji (K 91).

Wspólnota dystryktu. Konstytucja 88 
stawia na tym samym poziomie lokal-
nej wspólnoty domy, rezydencje i dys-
trykty. To stwierdzenie jest ważne, gdyż 
uznaje, że oblaci, „nawet jeśli – rozpro-
szeni dla dobra Ewangelii – mogą tyl-
ko krótko korzystać z dobrodziejstw 
życia wspólnego” (K 38), żyją zawsze 
we wspólnocie, chociaż kontakty, ja-
kie mają ze swoimi braćmi, są rzadsze. 
Te kontakty winny być regularne, jeśli 
chce się stworzyć i utrzymać ludzkie re-
lacje niezbędne dla istnienia wspólnoty. 

Uznanie, że dystrykt nie jest tylko struk-
turą zarządzania, ale prawdziwą wspól-
notą, nadaje mu sens. Nie jest to wspól-
nota drugiej klasy, ale jeden ze sposo-
bów życia, zgodnie z naszym powoła-
niem, w apostolskiej wspólnocie, znaj-
dującej się w danym miejscu. Wszystko, 
co odnosi się do domów, odnosi się więc 
także do wspólnot dystryktu w tym, co 
dotyczy konstytucji (K 77). Reguły 
wprowadzają rozróżnienia związane z 
praktyką, nie naruszając jednak natury 
wspólnoty (R 86, 142)100. Niezależnie 
od tego, jaka byłaby forma ich lokalnej 
wspólnoty, oblaci „złączeni posłuszeń-
stwem i miłością [...] pozostają ze sobą 
solidarni w życiu i w działalności misjo-
narskiej” (K 38).

Wspólnota formacyjna. Formacja no-
wych członków wspólnoty apostolskiej 
powinna oczywiście występować w kon-
tekście wspólnoty apostolskiej (K 48). 
Wzorem do naśladowania jest Jezus for-
mujący swych uczniów (K 50). „Wycho-
wawcy i formowani, jako uczniowie tego 
samego Pana, tworzą jedną wspólnotę” 
(K 51).

„W łonie tej wspólnoty [...] wycho-
wawcy stanowią grono szczególne” (K 
51). Jako ludzie, którzy osiągnęli dojrza-
łość, powinni w niej przeżywać z sobą 
wszystko, co wnosi wspólnota apostol-
ska. Ich sposób życia powinien świad-
czyć, że „Jezus wśród nich żyje” (K 37). 
Jezus obecny wśród nich będzie w ten 
sposób wychowawcą, który będzie for-
mował kandydatów w „swojej szkole” 
(Przedmowa). Reguła 35 przypomina 
nam, że wychowawcy winni się odzna-
czać „duchem wspólnotowym i apostol-
skim”. Na ten temat ojciec Jetté pisze: 
„Wychowawca uczestniczy w inten-
sywnym życiu wspólnotowym. Będzie 
się tam rozwijał i pomagał innym w ich 
rozwoju”101.

Wspólnota jest niezbędna na każ-
dym etapie formacji. Dla nowicjuszów: 
„Życie wspólnotowe ze swymi radoś-
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ciami i napięciami, duch miłości, który 
je ożywia i wzajemne wsparcie, jakiego 
ono udziela, pomoże nowicjuszom włą-
czyć się w rodzinę oblacką i przywyknąć 
do samozaparcia, jakiego wymaga każde 
życie zakonno-apostolskie” (R 41).

Dla scholastyków: „Niezależnie od 
tego, gdzie odbywają się te studia, ważną 
jest rzeczą, żeby scholastycy żyli w ob-
lackiej wspólnocie i stopniowo nabywali 
ducha misjonarskiego” (K 66).

Dla tych, którzy ukończyli pierwszą 
formację: „W czasie kilku lat po pierw-
szej formacji oblaci będą wprowadza-
ni i wspierani przez doświadczonych 
współbraci. Potrzebują oni wtedy pomo-
cy wspólnoty, która z kolei jest ubogaca-
na ich wkładem” (R 58).

Dla formacji ustawicznej: „Jednym 
z ważniejszych obowiązków przełożo-
nych na wszystkich szczeblach jest stwo-
rzenie sprzyjającego ustawicznej forma-
cji ducha wspólnotowego” (K 70).

Zaangażowanie świeckich. Regu-
ła 27 mówi: „Niektórzy ludzie świeccy 
czują się powołani do czynnego udzia-
łu w posłannictwie, służbie i życiu ob-
latów”. Dyrektorium administracyjne 
z 1985 roku komentuje tę regułę w ten 
sposób: „Członkami Zgromadzenia ob-
latów są tylko mężczyźni, którzy zło-
żyli śluby według Konstytucji i Reguł 
i otrzymali obediencję do posłannictwa, 
które ich angażuje w posłudze Kościoła, 
często jako kapłanów lub diakonów. Re-
guła 27 pozwala jednak na rozważenie 
nowych form stowarzyszenia świeckich 
w posłannictwie, w posługach i w życiu 
wspólnotowym oblatów. Stowarzyszenie 
tego rodzaju jest możliwe o tyle, o ile nie 
rozważa się oblatów tylko jako zgroma-
dzenia zakonnego, lecz także jako ruch 
jednoczący osoby, mężczyzn i kobiety, 
które uczestniczą w ideale, jaki inspi-
rował Eugeniusza de Mazenoda, i w ce-
lach, które starał się osiągnąć”102.

Studium na temat nowych form sto-
warzyszenia jeszcze trwa103.

 2. KAPITUŁA GENERALNA Z 1986 ROKU: 
„POSŁANNICTWO WE WSPÓLNOCIE APO-
STOLSKIEJ”

Kapituła generalna z 1986 roku za-
reagowała na apele społeczne i wymogi 
naszego posłannictwa, określając sześć 
dziedzin wymagających pilnej odpo-
wiedzi z naszej strony104. Ostatni z tych 
apeli, o którym mówi dokument „Mi-
sjonarze we współczesnym świecie”, 
w szóstej części nosi tytuł „posłanni-
ctwo we wspólnocie apostolskiej”. Ka-
pituła mówi: „Życie wspólnotowe jest 
istotnym wymiarem naszego powołania. 
[…]. Dla nas, oblatów, życie wspólnoto-
we nie jest konieczne jedynie po to, aby 
spełniać nasze posłannictwo. Ono samo 
w sobie jest naszym posłannictwem, 
a jednocześnie znakiem jakości posłan-
nictwa Kościoła”105. Gdy „więź między 
wspólnotą i posłannictwem staje się co-
raz trudniejsza [...], wspólnota naraża 
się na utratę swej żywotności, a posłan-
nictwo – swego oparcia”106. Kapituła po-
twierdza w ten sposób naleganie Kon-
stytucji i Reguł na łączenie posłannictwa 
ze wspólnotą apostolską. W paragrafie,
który brzmi jak echo myśli Założyciela 
i ojca Fabre’a na temat jednoczącej roli 
Reguły między wspólnotą a posłanni-
ctwem, dokument mówi: „.Zaczynamy 
dopiero odkrywać nasze Konstytucje 
i Reguły. Trzeba, abyśmy niestrudzenie 
kontynuowali ich studium i rozważanie, 
aby one coraz bardziej stawały się dla 
nas źródłem życia i więzią jedności”107.

 3. KAPITUŁA GENERALNA Z 1992 ROKU: 
„ŚWIADKOWIE WE WSPÓLNOCIE APO-
STOLSKIEJ”

W przesłaniu skierowanym do Zgro-
madzenia przez kapitułę z 1992 roku 
można widzieć apel o realizowanie idei 
wspólnoty apostolskiej zawartej w Kon-
stytucjach i Regułach oraz w doku-
mencie „Misjonarze we współczesnym 
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świecie”. Dokument ten jest „zaprosze-
niem do ponownego odczytania naszych 
głównych źródeł oblackich pod kątem 
jakości naszego życia, by udoskonalić 
nasze świadectwo we współczesnym 
świecie”108.

„Za przykładem Założyciela widzi-
my wszelakie zło, jakie atakuje świat 
i Kościół. [...] Wreszcie jesteśmy po-
ruszeni znużeniem, a nawet rezygna-
cją tych, w których nieustannie male-
je nadzieja, że kiedykolwiek zostaną 
usłyszani”109. Po prześledzeniu wyzwań 
współczesnego świata uczestnicy kapi-
tuły pytają, w jaki sposób oblaci mogą 
na nie odpowiedzieć. Odpowiedź jest 
jasna: „Podobnie jak Założyciel staramy 
się tak gromadzić wokół osoby Jezusa 
Chrystusa, by tworzyć współczującą so-
lidarność: jedno serce, które by było po-
karmem na życie świata”110.

Na współczesne wyzwania misjonar-
skie możemy odpowiedzieć właśnie przez 
apostolską wspólnotę. „Staniemy się sku-
tecznymi ewangelizatorami, stwierdza 
dokument, tylko w miarę, jak będziemy 
się dzielić swoim współczuciem, jak bę-
dziemy się ofiarować światu, nie jako
zlepek wolnych strzelców, ale raczej jako 
zespół misjonarski”111. Dokument kładzie 
następnie akcent na świadectwo, któ-
re pochodzi z jakości ludzkich i chrześ-
cijańskich relacji wewnątrz apostolskiej 
wspólnoty. „Nasze wspólne życie staje 
się [w ten sposób] ciałem za życie świa-
ta. Wspólnota, jaką razem tworzymy wo-
kół Chrystusa, jest stołem biesiadnym, do 
którego zapraszamy ludzkość”112.

Kapituła zachęca oblatów do tego, 
aby zweryfikowali wspólnotowy wy-
miar swego życia i bardziej otworzyli się 
na implikacje ich misjonarskiego powo-
łania we wspólnocie apostolskiej w tym, 
co dotyczy animowania wspólnoty, skła-
dania sprawozdań, formacji i stowarzy-
szenia ze świeckimi.

Dokument kończy się nutą maryj-
ną: „Maryja Niepokalana jest Matką na-

szej apostolskiej wspólnoty”. Ona „jest 
naszym wzorem w zaangażowaniu na 
rzecz wartości Królestwa i w jedynym 
świadectwie w pierwszej wspólnocie Jej 
Syna”113.

FRANCIS SANTUCCI
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U oblatów Maryi Niepokalanej ślub 
wytrwania oprócz wartości świadectwa 
ma podwójne znaczenie: stałość jednost-
ki i przetrwanie Zgromadzenia. W tra-
dycyjnej filozofii wytrwanie jest cnotą,
która wspiera inne. W psychologii roz-
woju jest ono tym, co przekształca nowy 
krok w nową drogę. W duchowości dy-
namicznej jest to mocne zaangażowanie 
w określony proces wzrastania.

 I. HISTORIA CZWARTEGO ŚLUBU

 1. PARĘ UŚCIŚLEŃ NA TEMAT ŚLUBU

Może zdziwimy się, dowiadując się, 
że czwarty ślub nie występuje wyłącznie 
u oblatów; idzie o zapożyczenie. Nie jest 
jednak zbyteczny. Jego skutki różnią się 
od skutków trzech pozostałych ślubów 
i nie stanowią zniewolenia do ustalone-
go programu duchowości. Tym ślubem 
oblat zobowiązuje się do udziału w roz-
woju wspólnoty i misji.

 a. Ślub, który nie jest wyjątkiem

Ślub wytrwania zawdzięczamy re-
demptorystom. Jego formułę, która była 
w użyciu od 1818 do 1982 roku, Założy-
ciel zapożyczył dosłownie od świętego 
Alfonsa: Pariter jurejurando voveo ad 
mortem usque perseveraturum in sancto 
Instituto et in Societate Missionariorum 
Oblatorum Sanctissimae et Immaculatae 

Virginis Mariae. Sic Deus me adjuvet. 
Amen. Podobnie przysięgając, ślubuję, 
że do śmierci wytrwam w świętym Insty-
tucie i Stowarzyszeniu Misjonarzy Obla-
tów Najświętszej i Niepokalanej Panny 
Maryi. Tak mi dopomóż Bóg. Amen1.

 b. Ślub, który nie jest przesadą

Ślub wytrwania różni się dwoma 
skutkami od skutków innych ślubów: 
stałością jednostki w rodzinie oblackiej 
i przetrwaniem oblatów jako stowarzy-
szenia. Otóż, jak napisał ojciec Joseph 
Reslé, istnieje „wytrwanie w Zgroma-
dzeniu i przetrwanie Zgromadzenia”2. 
Zatrzymajmy się przy tym punkcie.

– Stałość. Choć oblat może otrzymać 
całkowitą dyspensę ze ślubów albo po-
zwolenie zachowywania ich w innym 
zgromadzeniu zakonnym, zobowiązuje 
się ślubem wytrwania, że nie będzie pro-
sił Stolicy Apostolskiej o zmianę. Fak-
tycznie, dyspensa z czwartego ślubu ot-
wiera drzwi do dyspensy z trzech pozo-
stałych ślubów.

– Przetrwanie. Jest oczywiste, że 
przetrwanie Zgromadzenia zależy od 
wytrwania jego członków. Gdybyśmy 
wszyscy stali się trapistami, nie byłoby 
już oblatów w Kościele. Gdy Eugeniusz 
de Mazenod wybierał ten ślub, pamiętał 
o zniesieniu zakonu jezuitów w latach 
od 1773 do 1814: „Chociaż wytrwanie 
wypływa z pojęcia ślubów wieczystych, 

WYTRWANIE

SPIS TREŚCI: I. Historia czwartego ślubu: 1. Parę uściśleń na temat ślubu: a. Ślub, 
który nie jest wyjątkiem; b. Ślub, który nie jest przesadą; c. Ślub, który nie zmusza 
do ustalonego programu duchowości; d. Dokładniejsze określenie ślubu. 2. Historia 
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mianowicie: ubóstwa, czystości i posłu-
szeństwa, to jednak przez ślub wytrwa-
nia członkowie wyraźnie zobowiązują 
się pozostać aż do śmierci w Zgroma-
dzeniu, nawet wtedy, gdyby na skutek 
jakiegoś nieprzewidzianego wydarzenia 
zostało rozproszone, gdyż przez to samo 
nie byłoby bynajmniej rozwiązane.

W takim wypadku sposób i rodzaj 
utrzymania łączności, bądź to między 
sobą, bądź też z superiorem generalnym 
i całym Zgromadzeniem, określi się 
osobnym zarządzeniem”3.

 c. Ślub, który nie zmusza do życia we-
dług ustalonego programu duchowości

Ślubem wytrwania oblaci zobowią-
zują się do złączenia swoich dróg ży-
cia. „Zgromadzenie [...] łączy w apo-
stolskich wspólnotach kapłanów i braci, 
którzy wiążą się z Bogiem przez śluby 
zakonne; współpracując z Chrystusem 
Zbawicielem i naśladując Jego przykład, 
poświęcają się głównie ewangelizacji 
ubogich” (K 1).

Trzeba odnotować, że Reguła nie 
mówi, iż do oblatów się wstępuje, lecz 
że „Zgromadzenie łączy w apostolskich 
wspólnotach kapłanów i braci”. Nie 
chodzi o to, aby jego członkowie weszli 
w system albo przyswoili sobie metodę, 
lecz o wspólne podjęcie czegoś. Współ-
czesny teolog, Robert Kinast, tak opisu-
je ten rodzaj zgrupowania: „Każda oso-
ba streszcza w sobie przeszłość ukształ-
towaną przez więzy rodzinne, przyjaź-
nie, doświadczenia, wpływy i wartości. 
Osoby stale zestawiają z sobą zachodzą-
ce między nimi różnice i znajdują środek 
zharmonizowania drzemiących w nich 
mocy; tworzą w ten sposób nowe do-
świadczenia i otwierają się na inne pola 
doświadczenia, na siebie samych, na in-
nych i na Boga”4.

Samotni pielgrzymi, każdy ze swoi-
mi przeżyciami, tworzą grupę, która ma 
własne przeżycia i do której w czasie 

drogi stale przyłączają się inni członko-
wie z własnymi przeżyciami. Dzieląc się 
swymi doświadczeniami i darami, znaj-
dują rozwiązania powstających proble-
mów. Składając ślub wytrwania, nie zo-
bowiązują się do stosowania rozwiązań 
właściwych na 1818 kilometrze do kilo-
metra 1996, lecz raczej do harmonizo-
wania swoich darów z charyzmatem Za-
łożyciela i do znajdowania nowych roz-
wiązań.

W tym znaczeniu oblat, który upiera 
się przy przebrzmiałych formach wspól-
noty, misji albo modlitwy wówczas, gdy 
Zgromadzenie powinno zastosować ich 
nowe formy, może bardzo rozmijać się 
z duchem czwartego ślubu.

 d. Dokładniejsze określenie ślubu

Ślub wytrwania jest ślubem publicz-
nym, przez który oblat zobowiązuje się 
do udziału w rozwoju wspólnoty i misji.

 2. HISTORIA ŚLUBU

 a. Zobowiązanie na podstawie Reguły

Zobowiązanie do wytrwania fak-
tycznie wyprzedziło cztery śluby. Pierw-
sza bowiem grupa misjonarzy, którzy 
jeszcze nie składali ślubów, przyjęła 25 
stycznia 1816 roku regulamin, zatwier-
dzony cztery dni później przez wikariu-
szy generalnych z Aix, w którym tak po-
wiedziano: „Wstępując do stowarzysze-
nia, misjonarze powinni chcieć wytrwać 
w nim przez całe życie”5.

Trzeba zauważyć, że również świę-
ty Alfons Liguori i jego pierwsi towa-
rzysze rozpoczynali w 1740 roku od 
przyrzeczenia wytrwania; cztery ślu-
by mieli złożyć dopiero w 1743 roku. 
W 1816 roku Eugeniusz de Mazenod 
nie wiedział jednak o tym fakcie. Do-
piero w 1818 roku zapoznał się z regu-
łą redemptorystów6. Składane przez nich 
przyrzeczenie znajduje odbicie jeszcze 
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w formule ślubu-przysięgi (zob. poniżej 
dodatkowa przysięga).

 b. Ślub

Zobowiązanie do wytrwania stało się 
ślubem w Regule z 1818 roku. Nie skła-
dano ślubu ubóstwa i czystości. W 1818 
roku niektórzy oblaci nie byli jeszcze 
gotowi do przyjęcia ubóstwa zakonnego. 
W każdym razie byłoby trudno je stoso-
wać, biorąc pod uwagę fakt, że odziedzi-
czone po czasach napoleońskich prawa 
przyznawały francuskiemu obywatelowi 
niezbywalne prawo dysponowania swy-
mi dobrami, nie gwarantując jednak pra-
wa własności instytucjom zakonnym.

W 1818 roku członkowie Stowarzy-
szenia, którymi byli sami kapłani, a więc 
zobowiązani do celibatu, nie składali ślu-
bu czystości. Posłuszeństwo i wytrwa-
nie były uważane za wystarczające, aby 
związać ze sobą Misjonarzy Prowansji.

Ojciec Théophile Ortolan tak tłuma-
czy intencje Założyciela w tamtym mo-
mencie: „Całkowite oderwanie, tak uży-
teczne w osobistej świętości, było mniej 
niezbędne dla powodzenia Dzieła. [...] 
Aby zapewnić kontynuowanie misji lu-
dowych, wystarczały śluby posłuszeń-
stwa i wytrwania”7.

Ale kapituła z 1821 roku miała za-
twierdzić śluby ubóstwa i czystości. 
Pierwszego listopada owego roku po raz 
pierwszy oblaci złożyli je jednocześnie 
ze ślubami posłuszeństwa i wytrwania.

Dnia 17 lutego 1826 roku Stolica 
Apostolska podniosła Zgromadzenie do 
rangi zgromadzenia na prawach papie-
skich i zatwierdziła jego Regułę łącznie 
ze ślubem wytrwania. Wszystkie następ-
ne wydania zachowały czwarty ślub.

 c. Przysięga dodatkowa

Łacińska formuła wybrana przez Za-
łożyciela do ślubu wytrwania została do-
słownie zapożyczona od świętego Alfon-

sa. Polega ona na ślubie wzmocnionym 
przysięgą: jurejurando voveo (przysię-
gając, ślubuję). Przysięgi tej nie zawie-
rają pozostałe śluby.

Gdy w 1826 roku Eugeniusz de Ma-
zenod przedkładał Regułę Stolicy Apo-
stolskiej, kardynał Pallotta zapytał, dla-
czego do tego ślubu, a nie do trzech po-
zostałych dodano przysięgę, którą okre-
ślił jako insolito... superfluo (niezwy-
kła... zbyteczna). Założyciel odpowie-
dział, że zapożyczył ją dosłownie z for-
muły redemptorystów, ułożonej przez 
błogosławionego Alfonsa Liguoriego. 
To zadowoliło kardynała8. Mógłby też 
odpowiedzieć, cytując świętego Toma-
sza z Akwinu: „Jeśli do ślubu dodaje 
się przysięgę, to nie dlatego, aby uwa-
żać tę ostatnią za bardziej skuteczną; po 
prostu chce się »za pomocą dwóch rze-
czy niezmiennych« zapewnić większą 
stabilność”9.

Ta przysięga, która dodawała ślubo-
wi większej mocy, była stosowana od 
1818 do 1982 roku.

Formuła ślubów podana w Konsty-
tucjach i Regułach z 1982 roku po raz 
pierwszy pomija przysięgę. Tekst fran-
cuski zatwierdzony przez Stolicę Apo-
stolską i oficjalnie złożony w archiwum 
Świętej Kongregacji do spraw Zakonów 
i Instytutów Świeckich podaje formu-
łę następującą: „Podobnie ślubuję, że 
do śmierci wytrwam w świętym Insty-
tucie i Stowarzyszeniu Misjonarzy Ob-
latów Najświętszej i Niepokalanej Pan-
ny Maryi. Tak mi dopomóż Bóg. Amen” 
(K 62).

Dodatkowa przysięga wyszła więc 
z użycia.

 3. UZASADNIENIE ŚLUBU

Wszystkie zgromadzenia począwszy 
od XVI wieku zamiast ślubów uroczy-
stych przyjęły śluby proste. Aż do ogło-
szenia kodeksu prawa kanonicznego 
z 1917 roku miejscowy ordynariusz miał 
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władzę dyspensowania ze ślubów pro-
stych. Wystarczyło, aby zakonnik zwró-
cił się do miejscowej kurii, aby mógł 
otrzymać pozwolenie na powrót do sta-
nu świeckiego. Było to podobne do ła-
twego rozwodu i prowadziło do licznych 
nadużyć.

Reguła z 1818 roku przez ślub wy-
trwania i przez paragraf, który o tym 
mówił, zobowiązywała do zwracania się 
o dyspensę od tego ślubu nie do biskupa, 
lecz jedynie do papieża albo do superio-
ra generalnego10.

Rezerwując papieżowi zwolnienie 
ze ślubów członka zgromadzenia na pra-
wach papieskich, kanon 638 Kodeksu 
z 1917 roku czynił to rozporządzenie 
bezużytecznym. Wyprzedzając ten fakt, 
Reguła z 1910, a później także z 1928 
roku poniechały wszelkiego powoływa-
nia się na dawną procedurę i zadowo-
liły się naleganiem na wytrwanie. Nie-
stety, te dwa wydania ukazują czwarty 
ślub jako nadmiar: „Chociaż wytrwanie 
wypływa z pojęcia wieczystych ślubów 
ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, to 
jednak przez ślub wytrwania członko-
wie wyraźnie zobowiązują się pozostać 
aż do śmierci w Zgromadzeniu [...]11.

Jeśli to fałszywe wrażenie, że 
czwarty ślub nie dodawał nic nowego, 
nie było wówczas u oblatów powszech-
ne, miało się rozszerzyć po publika-
cji tego artykułu. Reguła z 1966 roku 
mówi prawie to samo: „Do ślubów czy-
stości, ubóstwa i posłuszeństwa oblaci 
dodają ślub wytrwania. Przez ten ślub 
chcą wyraźniej związać się ze Zgroma-
dzeniem [...]”12.

Reguła z 1982 roku, zredagowana 
przez trzydziestą kapitułę generalną, wy-
raża się lepiej: „Chociaż wola wytrwa-
nia zawiera się już w trzech ślubach, zło-
żonych i przyjętych w Zgromadzeniu, to 
jednak dodajemy do nich ślub wytrwa-
nia. W ten sposób publicznie zaświad-
czamy o głębokim przywiązaniu do na-
szej rodziny zakonnej i o definitywnym

zaangażowaniu się w jej posłannictwo” 
(K 30).

Faktycznie powiedziano tu, że cnota 
wytrwania jest zawarta w trzech pierw-
szych ślubach, ale że ślub wytrwania do-
daje coś nowego: świadectwo dawane 
przed światem, że nic nie może nas od-
dzielić od siebie albo od naszej misji.

Założyciel wiedział oczywiście, że 
cnota wytrwania zawiera się we wszyst-
kich ślubach. Przyjął jednak czwarty 
ślub, aby zniechęcić do próśb o dyspen-
sę, do praktyki, którą się brzydził.

 4. ZAŁOŻYCIEL I DYSPENSY

Eugeniusz de Mazenod wierzył, że 
przez swe zobowiązanie, zwłaszcza 
przez posłuszeństwo i wytrwanie, kapła-
ni dokonują więcej, niż mogliby zdzia-
łać indywidualnie. Nie wierzył, aby był 
jakikolwiek ważny powód pastoralny 
przemawiający za opuszczeniem Zgro-
madzenia.

W Regule z 1818 roku umieścił 
tekst, który miał zniknąć dopiero w wy-
daniu z 1966 roku. „Bo nigdy nie można 
by było pozwalać, aby ktokolwiek wstę-
pował do nas jakby na próbę, nie pod-
jąwszy uprzednio bardzo stanowczej de-
cyzji pozostania w Zgromadzeniu aż do 
śmierci”13.

Jego list do ojca Josepha Martina ze 
stycznia 1837 roku wyraża zdziwienie, 
że ktoś mógłby nawet tylko pomyśleć 
o odejściu: „Kapłani, którzy są wolni, 
szukają wspólnot zakonnych, ponieważ 
widzą, że wszelkie wysiłki wynikające 
z gorliwości nie prowadzą do niczego, 
jeśli się jest samym i opuszczonym, a ci, 
którzy mają szczęście żyć w zgromadze-
niu, chcieliby je opuścić, aby zdziałać 
więcej dobra?”14 I konkluduje: „Trzeba 
dobrze wiedzieć, że tego rodzaju dyspen-
sy mogą zwalniać daną osobę w sumie-
niu tylko w przypadku nagłego pojawie-
nia się ważnych powodów, które w ogó-
le nie istniały w czasie profesji i których 
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zainteresowany nie przewidywał, a któ-
re uniemożliwiają mu wypełnienie zo-
bowiązań. A nawet w takim przypadku 
powinien przyjmować dyspensę z żalem 
i ze szczerym pragnieniem, aby znikła 
przeszkoda, która mu przeszkadza pozo-
stać w Zgromadzeniu, do którego wstą-
pił, przeszkoda, która zawsze jest uwa-
żana za niezależną od jego woli”15.

Osobisty osąd Eugeniusza de Maze-
noda oblatów, którzy prosili o dyspensę, 
był bardzo surowy: „Władza dyspenso-
wania ze ślubów jest mieczem obosiecz-
nym, który zazwyczaj zabija jednostkę, 
aby ocalić rodzinę. Wszyscy członkowie 
naszego Zgromadzenia, którzy do dziś 
otrzymali dyspensę, są w bardzo praw-
dziwym znaczeniu rzeczywistymi od-
stępcami, ponieważ nie ma wśród nich 
ani jednego, który by miał do przedsta-
wienia ważne powody [...]”16.

 II. WYTRWANIE W TRADYCYJNEJ 
FILOZOFII

Arystoteles chwalił wytrwałość w trud-
nościach (karteri peri lupas)17. Uważał 
jednak, że pragnienie zmiany, nawet czegoś 
przyjemnego, jest rzeczą ludzką18.

Cyceron tak definiuje tę cnotę: „Wy-
trwałość jest mocnym i stałym trwaniem 
w tym, co się podjęło po dojrzałych 
rozważaniach”19.

Dla świętego Tomasza z Akwinu 
„wytrwałość jest cnotą specjalną, która 
ma za zadanie, jak dalece to jest koniecz-
ne, trwanie w dziełach poprzednich cnót 
(umiarkowania i mocy) oraz wszystkich 
innych”20. „Wytrwałość jest cnotą zwią-
zaną z mocą”21.

Być może tradycyjną cnotę wytrwa-
łości w dobrem najlepiej wyraził Marek 
Aureliusz: „Po co robić przypuszczenia, 
skoro możesz zobaczyć to, co trzeba zro-
bić i, jeżeli to dostrzegasz, kroczyć do 
swego celu spokojnie i bez oglądania się 
wstecz; jeśli tego nie dostrzegasz, mo-

żesz zatrzymać się i uciec się do najmą-
drzejszych rad? Ale jeśli inne trudności 
przeciwstawiają się temu, do czego dą-
żysz, postępuj stosownie do pojawiają-
cych się środków, trzymając się uważnie 
tego, co ci się wydaje, że jest słuszne. 
Osiągnięcie tego celu jest największym 
dobrem, ponieważ utrata go jest jedy-
nym niepowodzeniem. Ale jak spokoj-
ny, a zarazem zdecydowany, promienny, 
a jednocześnie stały jest człowiek, który 
we wszystkim kieruje się rozumem!”22

 III. WYTRWAŁOŚĆ W PSYCHOLO-
GII ROZWOJU

Znajomość osoby ludzkiej, jaką po-
siadamy w naszych czasach, dużo za-
wdzięcza psychologii zajmującej się 
rozwojem. Najlepszymi autorami w tej 
dziedzinie są być może Daniel Levin-
son, Lawrence Kohlbert, Robert Sel-
man, Erik Erikson, Jean Piaget i James 
Fowler.

Ojciec Kelly Nemeck OMI i pustel-
niczka Marie Theresa Coombs przestu-
diowali tych autorów w świetle pism Te-
resy z Avila, Jana od Krzyża i Pierre’a 
Teilharda de Chardina. Doszli przy tym 
do wniosku, że psychologia rozwoju ma 
ciekawe powiązania z różnymi aspekta-
mi postępu duchowego.

 1. ROZWÓJ PSYCHOLOGICZNY PRZEZ 
WZNOSZENIE SIĘ I OPADANIE

„Carl Jung, ojciec psychologii roz-
woju, wyróżnił trzy podstawowe eta-
py w życiu osoby. Dwa pierwsze, dzie-
ciństwo i połowę życia, porównuje do 
wznoszenia się. W tych dwóch etapach 
dostrzega podobieństwo do słońca, które 
wschodzi rano, potem ciągle wznosi się 
aż do zenitu w południe. Doszedłszy do 
tego punktu, zaczyna opadać. Począw-
szy od połowy naszego życia, my rów-
nież zaczynamy opadać”23.
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 2. ŻYCIE DUCHOWE PRZEZ ZANURZANIE 
I WYNURZANIE SIĘ

„W normalnym biegu wydarzeń ży-
ciowych istoty ludzkiej trzeba na pierw-
szym miejscu wzrastać, aby Chrystus 
mógł wzrastać. Rozwijamy nasze talen-
ty. Korzystamy z nadarzających się oka-
zji. Tworzymy sobie osobowość tak bo-
gatą i życie tak płodne, jak nam na to po-
zwalają okoliczności”24.

„Jeśli jest się wiernym życiu i łasce, 
nie można w nieskończoność dążyć do 
całkowitego rozwoju swoich mocy i ta-
lentów. [...] Doświadczenie życiowe nie-
uchronnie uczy nas, że doszedłszy zale-
dwie do szczytu swoich talentów, jest się 
gotowym porzucić ich realizację, wyco-
fać się i pójść swoją drogą.

Gdy ma się dość świata i siebie sa-
mego, pewnego dnia odkrywa się, że się 
jest opanowanym przez silną potrzebę 
śmierci dla siebie i pozostawienia wszel-
kiego osobistego interesu poza sobą. Co 
więcej, dla tego, kto jest wierny życiu 
i łasce, to umiłowanie oderwania nie 
jest konsekwencją niepowodzenia albo 
zwątpienia, ale raczej normalnym skut-
kiem wysiłku i sukcesu.

W ten sposób rozpoczyna się następ-
ny etap naszej formacji w Chrystusie Je-
zusie: etap przechodzenia z Nim poprzez 
stworzenie (albo wynurzania się)”25.

„Całe życie ludzkie od narodzenia 
do śmierci jest nacechowane podwój-
nym rytmem: zanurzaniem w stworze-
nie dla Chrystusa i wynurzaniem się 
z Nim poprzez stworzenie. Są to dwie 
fazy tego samego ruchu, jak wdychanie 
i wydychanie w oddychaniu albo też jak 
wybijanie taktu (arsis) i tempo (thesis) 
w muzyce”26.

Pierre Teilhard de Chardin napisał: 
„Zanurzanie w Świat dla Jezusa – wynu-
rzanie się ze Świata z Jezusem – wszyst-
kie odcienie świętości są zawarte w nie-
zliczonych rytmach tego podwójnego 
oddychania, przez które dusza po kolei 

napełnia się posiadaniem Rzeczy, a na-
stępnie sublimuje je w Bogu”27.

 3. WYTRWANIE W TYM KONTEKŚCIE

W jakim związku pozostaje prakty-
ka ślubu wytrwania z etapami wznosze-
nia się i opadania według Junga i z ryt-
mem zanurzania i wynurzania się we-
dług Teilharda de Chardina? Jako wybór 
ostateczny. Wytrwanie przekształca wy-
darzenie ślubu, który ostatecznie móg-
łby być tylko czasowy, w to, co Francis 
Kelly Nemeck i Marie Theresa Coombs 
nazywają wyborem drogi, zaangażowa-
niem.

„Początek (w duchowym wzroście) 
ma często cechy rozdroża, rozwidle-
nia drogi. Wymaga zasadniczego wy-
boru i zaangażowania we właściwym 
kierunku”28.

 IV. WYTRWANIE W DUCHOWOŚCI 
DYNAMICZNEJ

Pod wpływem filozofii dynamicznej
Alfreda Northa Whiteheada niektórzy 
współcześni autorzy katoliccy wypra-
cowali teologię dynamiczną i odpowia-
dającą jej duchowość. Kathleen Fischer 
daje takie wyjaśnienie: „W przeszłości 
doskonałość polegała na stanie statycz-
nym, niezmiennym, który nie podlegał 
zmianie i poruszeniu, zakłócającym na-
sze codzienne istnienie. Wielu chrześ-
cijan myśli jeszcze, że doskonałość jest 
stanem, do którego dojdą albo który inni 
osiągnęli, stając się wreszcie wolnymi 
od nieoczekiwanych zakrętów, nowych 
wyzwań, od cechy braku ciągłości i wy-
kończenia, jakie przybiera ich życie du-
chowe.

W duchowości dynamicznej to poję-
cie doskonałości chrześcijańskiej zosta-
ło poddane zasadniczemu przekształce-
niu, w którym zmiana i stawanie są po-
strzegane jako aspekty bardziej zasadni-
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cze niż niezmienność, w której istnienie 
jest wciąż stawaniem się”29.

Otwarcie na ciągłe zmiany oznacza, 
że „kult oddawany Bogu nie jest zasadą 
bezpieczeństwa, lecz przygodą ducha”30. 
Analogicznie wytrwanie w ślubach za-
konnych nie jest gwarancją, że wszyst-
ko pozostanie identyczne, lecz ustawicz-
ną przygodą duchową, zawierającą cią-
głe ryzyko. Pomyślmy o słowach Przed-
mowy do Konstytucji i Reguł: „Trzeba 
uczynić wszystko”.

Wytrwanie w kontekście tej dyna-
micznej duchowości jest zobowiązaniem 
podjętym raczej w stosunku do orienta-
cji i wzorów niż do ścisłych rozwiązań. 
Pasuje to dobrze do duchowej tradycji 
oblackiej, która zawsze była wrażliwa 
na zmianę.

Na przykład aż do 1966 roku Reguła 
zalecała strzec czystości: „Należy dołożyć 
wszelkich starań, by ją jak najsumienniej 
zachowywać. Dlatego niech wobec nie-
wiast będą bardzo ostrożni. Do mieszkań 
ich lub do jakichkolwiek innych domów 
niech nie wstępują, chyba tylko z waż-
nych powodów [...] (Konstytucje i Regu-
ły z 1928 roku, art. 219-220).

Obecne Konstytucje i Reguły za-
chęcają do czystości skoncentrowanej 
na dzieleniu się: „Konsekrowany celi-
bat wzywa do rozwoju bogactw nasze-
go serca. Jest on wyrazem życia i miło-
ści, całkowitym darem z siebie składa-
nym Bogu i ludziom wraz z bogactwem 
uczucia i żywotnymi siłami naszego je-
stestwa. Pozwala on nam podążać tam, 
gdzie pojawią się najbardziej naglące 
potrzeby [...]” (K 16).

Wytrwanie jest więc silnym zaanga-
żowaniem w proces wzrastania. Kon-
kretnie dla dzisiejszego oblata jest ono 
zaangażowaniem w odpowiedź z ca-
łego serca na wyzwanie rzucone przez 
kapitułę generalną z 1986 roku, to zna-
czy „zaproszeniem do działania, wezwa-
niem do nowego porywu misjonarskiego 
we współczesnym świecie”31.

Dla oblatów ślub wytrwania jest 
„bezwarunkowym darem ich oblacji, 
oblacji nieustannie odnawianej w odpo-
wiedzi na wymogi posłannictwa” (K 2).

WILLIAM L. WATSON
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Od samego początku Zgromadzenie 
pamiętało o swych zmarłych. Ta troska 
o zmarłych, tak widoczna w pismach 
Założyciela, wyraźnie przejawia się tak-
że w naszych Konstytucjach i Regułach, 
w aktach kapituł generalnych i w okól-
nikach superiorów generalnych. Żywa 
i serdeczna pamięć o naszych zmarłych 
w modlitwach stanowi integralną część 
tego dziedzictwa, jakie przekazał nam 
Eugeniusz de Mazenod zgodnie z tra-
dycją Kościoła, a które nadal zachowuje 
aktualność. Ten artykuł chce zatrzymać 
się krótko nad każdym ze wspomnia-
nych elementów.

 I. PISMA EUGENIUSZA 
DE MAZENODA

W swej korespondencji Założyciel czę-
sto powraca do przykrości, jaką odczuwa 
po śmierci oblata. „Co mam Ci powiedzieć, 
moje drogie Dziecko – pisał do ojca An-
dréa Sumiena w Aix – o nieszczęściu, 
które przeraziło nas wszystkich. Jestem 
nim ogłuszony i z trudem mogę w to 
uwierzyć”1. Innym razem, dowiedziaw-
szy się o przypadkowej śmierci inne-
go ze swoich młodych kapłanów, pisze 
do ojca Hippolyte’a Guiberta w Ajac-
cio: „Przed chwilą złożyłem Najświęt-
szą Ofiarę za tego dobrego ojca, o któ-
rego śmierci donosi mi ostatni twój list. 
Będę go opłakiwał przez całe życie po-
dobnie jak tych, którzy wyprzedzili go 
do wieczności, a po których stracie nie 
mogę się pocieszyć. [...] Podzielam wasz 
ból [...], podobny cios mnie przygnębia; 
moja dusza jest pogrążona w boleści”2. 
Aż do końca życia śmierć głęboko go 
raniła, jak to widać z listu do biskupa 

Étienne’a Semerii w Jaffnie: „Jak gorzka 
jest śmierć, gdy zabiera nam tych, któ-
rych żałować mamy tyle powodów. Czy 
Ksiądz Biskup sądzi, że przyzwyczaiłem 
się do myśli o stracie na przykład nasze-
go tak dobrego, tak miłego, tak godne-
go szacunku ojca Auberta? Codziennie 
po wielekroć wzdycham z powodu tej 
niepowetowanej straty. Pustka, jaką we 
mnie pozostawia, jest przepaścią, której 
nic nie może zapełnić. Brakuje go memu 
sercu, codziennie brakuje go w posłu-
dze Zgromadzenia, brakuje go każdemu, 
kogo budował, komu pomagał, komu 
dodawał otuchy, kogo pociągał swymi 
radami, a zwłaszcza przykładem. Trud-
no się po nim pocieszyć, niezależnie od 
tego, jak się jest poddanym niezbadanej 
woli Bożej”3.

Biskup de Mazenod nie wyrzucał 
sobie jednak, że pozwalał się tak przy-
gnębiać śmiercią oblata. Przeciwnie, 
w 1831 roku pisał na przykład do ojca 
Henry’ego Tempiera: „Jezus Chrystus, 
nasz jedyny wzór, nie dał nam takiego 
przykładu. Uwielbiam Jego wzruszenie 
i Jego łzy przy grobie Łazarza tak samo, 
jak nie znoszę i czuję odrazę do stoicy-
zmu, nieczułości i egoizmu tych wszyst-
kich, którzy — jak się zdaje — chcie-
liby przewyższyć ten wzór wszelkiej 
doskonałości”4.

Nie trzeba się więc dziwić, że wia-
ra Założyciela była bardzo wystawiana 
na próbę przez śmierć jego towarzyszy5. 
Zgromadzeniu zazwyczaj brakowało 
personelu i rzadko można było odpo-
wiedzieć na najbardziej naglące potrze-
by. Sposób, w jaki Zgromadzenie było 
wystawiane na próbę, wydawał mu się 
czasem tajemniczy. „Im ktoś jest lepszy 
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[...], tym bardziej się niepokoję, ponie-
waż (śmierć) wybiera swe ofiary wśród 
elity”, pisze w liście do ojca Hippolyte’a 
Courtèsa6. Bardzo często nie może zro-
bić nic więcej, niż ugiąć się przed Bo-
żym zamiarem: „Nie pozostaje nic inne-
go, tylko skłonić się i jak zawsze uwiel-
biać świętą Bożą wolę”7.

Ale biskup de Mazenod umiał się po-
cieszyć. Myślał, że zmarli nie są już na 
wygnaniu, ponieważ umierać na łonie 
Zgromadzenia było według niego praw-
dziwym znakiem przeznaczenia. A zatem 
są oni w ręku Boga, ostatecznego celu 
ich wszystkich pragnień. Tworzą w nie-
bie naszą wspólnotę związaną z ziemską 
wspólnotą więzami miłości. Ich modli-
twy i miłość pociągają resztę ich rodzi-
ny do nieba po to, aby tam zamieszka-
ła z nimi8. „Ich święta śmierć [...] jest 
wielkim usankcjonowaniem tych Reguł; 
w ten sposób otrzymały one nową pie-
częć Bożego zatwierdzenia”9. Założy-
ciel wnioskuje z tego, że należy przecho-
wać ich pamięć na piśmie ku zbudowa-
niu całego Zgromadzenia10. Następujący 
urywek z listu do ojca Courtèsa dobrze 
streszcza to, co przed chwilą powiedzia-
no: „Oto czterech w niebie, to już ład-
na wspólnota. Są to pierwsze kamienie, 
kamienie węgielne budowli, która musi 
być wznoszona w niebieskim Jeruza-
lem; są przed Bogiem ze znakiem, z ro-
dzajem charakteru właściwego naszemu 
Stowarzyszeniu, ze ślubami wspólnymi 
wszystkim jego członkom, z nawykiem 
tych samych cnót. Jesteśmy z nimi zwią-
zani więzami szczególnej miłości; są na-
dal naszymi braćmi, a my — ich; miesz-
kają w naszym macierzystym domu, 
w naszym głównym mieście; ich modli-
twy, miłość, jaką żywią do nas, sprowa-
dzą nas pewnego dnia do nich po to, aby-
śmy zamieszkali z nimi w miejscu na-
szego odpoczynku [...]. Widzę ich obok 
Maryi Niepokalanej, a zatem w pobli-
żu naszego Panu Jezusa Chrystusa[...]; 
otrzymamy naszą część z tej pełni, jeśli 

okażemy się ich godni przez naszą wier-
ność w ustawicznym przestrzeganiu tej 
Reguły, która im pomogła dojść tam, 
gdzie są”11.

Z drugiej strony, Założyciel nale-
gał, aby oblaci nigdy nie zapominali 
o modlitwie za swych zmarłych braci 
ze względu na więzy, które ich łączy-
ły. Dnia 22 grudnia 1860 roku notował 
w dzienniku: „W ten sposób nasza mała 
rodzina walcząca na ziemi zasila naszą 
już bardzo liczną wspólnotę w niebie. 
Niech ci drodzy bracia, których Bóg po 
kolei powołuje do siebie, nie tracą nas 
z oczu po dojściu do szczytu szczęśli-
wości; tak bardzo potrzebujemy opieki 
i wzrostu liczebnego, aby podołać pra-
cy, która jawi się wszędzie. My ze swej 
strony nie zapominamy o nich, gdy 
nas opuszczają. Z obawy przed tym, 
aby jakaś przeszkoda nie utrudniała im 
szybkiego wejścia do nieba, niewątpli-
wie towarzyszymy im naszym żalem, 
ale zwłaszcza naszymi modlitwami za 
zmarłych. Całe Zgromadzenie przykła-
da się do modlitwy, a odpusty, dobre 
uczynki i święta ofiara składana wiele-
kroć przez każdego z nas, otwierają im 
bramę nieba, jeżeli jeszcze ich święta 
śmierć na łonie Zgromadzenia i odno-
wienie profesji przed odejściem z zie-
mi nie wystarczyły do odpuszczenia 
wszystkich ich długów wobec Boga”12. 
Biskup de Mazenod myślał nawet, że 
modlitwy odmawiane na ziemi za tych, 
którzy osiągnęli już chwałę w niebie, 
przyczyniają się do tego, że Bóg wy-
nosi ich „na wyższy stopień chwały”13. 
Ten szczególny sposób patrzenia mówi 
wiele o ufności w Bogu pokładanej 
przez Założyciela.

 II. KONSTYTUCJE I REGUŁY

Redagując Konstytucje i Reguły Zgro-
madzenia, Założyciel wprowadził do nich 
artykuły o zmarłych, zaczerpnięte ze Sta-
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tuti Capitolari redemptorystów oraz z in-
nych, nieznanych źródeł14. Pierwszy za-
twierdzony tekst Konstytucji i Reguł 
(1827) zawierał wiele rozporządzeń do-
tyczących zmarłych członków. Na ogół 
zachowano je w następnych wydaniach 
aż do tego, które się ukazało po Soborze 
Watykańskim II. Potem zaczęto stopnio-
wo opuszczać artykuły o odprawianiu 
pogrzebów, a w wydaniu z 1982 roku 
uznano za słuszne umieszczenie listy 
modlitw za zmarłych w załączniku. 
Streszczenie rozporządzeń zawartych 
w różnych wydaniach mogłoby się tu 
okazać pożyteczne w celu porównania. 
Naniesiemy uwagi tylko przy tekstach 
zaczerpniętych z wydań sprzed Vatica-
num II, które mogą być mniej znane. 
Dodatki i zmiany wprowadzone do wy-
dania z 1827 roku zostały zaznaczone 
przy tym wydaniu, w którym się one 
ukazały po raz pierwszy.

1. „Gdy chory umrze, natychmiast 
powiadomi się listownie wszystkie domy 
Instytutu, ażeby przez modlitwy wszyst-
kich członków Stowarzyszenia jak naj-
prędzej został uwolniony z kar czyśćco-
wych” (pierwsza część, rozdział czwar-
ty, § 4, Modlitwy za zmarłych, art. 1).

Sześć następnych artykułów umiesz-
czano pod tytułem pogrzeby aż do wyda-
nia z 1928 roku, w którym przyjęto okre-
ślenie egzekwie.

2. „Zmarli Stowarzyszenia nie będą 
chowani przed upływem 24 godzin od 
ich zgonu, chyba że z powodu woni 
albo z innego względu superior uważa 
za słuszne przyśpieszyć nieco pogrzeba-
nie” (1827).

Wydanie z 1928 roku uprościło tekst, 
pozwalając przyśpieszyć pogrzeb z waż-
nych powodów.

3. „Zakrystian otrzyma od superio-
ra polecenia dotyczące wydania infirma-
rzowi odpowiednich dla zmarłego szat; 
ubierze się go w nie dopiero kilka go-
dzin po zgonie, kiedy śmierć zostanie 
niewątpliwie stwierdzona” (1827).

4. „Szaty będą stosowne do święceń 
zmarłego. Dla braci będzie to sutanna, 
jaką noszą” (1827).

5. „Zmarły otrzyma do rąk krzyż, 
z którym zostanie złożony do grobu” 
(1827).

6. „Nie będzie to ten krzyż, który 
otrzymał w dniu oblacji; ten bowiem po-
winien zostać w Stowarzyszeniu na pa-
miątkę cnót tego, kto go nosił, aby dobry 
przykład, jaki dawał swoim braciom, ra-
zem z pamięcią o nim na zawsze pozo-
stały u tych, którzy go przeżyli” (1827).

7. „W każdym domu Stowarzysze-
nia dla uprzytomnienia sobie śmierci na 
widocznym miejscu umieści się krzyż, 
który będzie włożony w ręce tego, kto 
pierwszy umrze, i z nim zostanie złożo-
ny do grobu” (1827).

Wydanie z 1853 roku dodało, że ten 
krzyż powinien być z czarnego drewna.

Począwszy od wydania z 1827 roku, 
dalsze artykuły ukazują się pod tytułem 
„Modlitwy za zmarłych”.

8. „Stowarzyszenie, które z czułą mi-
łością dba o wszystkie potrzeby zarówno 
duchowe, jak i doczesne swych człon-
ków, nie może zapomnieć o tych, którzy 
zmarli na jego łonie. Będą oni mieli nie 
tylko szeroki udział w zasługach Stowa-
rzyszenia, ale i bezpośrednio po śmierci 
będzie się im pomagało przez ofiarowa-
nie Mszy Świętej i przez liczne modli-
twy za zmarłych” (1825).

9. „Jeżeli zmarły był kapłanem obla-
tem, każdy kapłan odprawi za niego pięć 
Mszy; jeśli był zwykłym oblatem, każdy 
kapłan odprawi za niego trzy Msze; jeśli 
był nowicjuszem albo bratem, każdy ka-
płan odprawi za niego po jednej Mszy; 
za superiora generalnego każdy kapłan 
odprawi dziewięć Mszy” (1825).

Wydanie z 1853 roku przepisuje, 
aby za zmarłego kapłana odprawić pięć 
Mszy, za oblata trzy, a Msze za nowicju-
sza mają od tej pory być odprawiane tyl-
ko przez kapłanów ich prowincji albo 
wikariatu. Ponadto wszyscy inni kapła-
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ni Zgromadzenia powinni ofiarować jed-
ną Mszę za zmarłego profesa, a liczba 
Mszy, które należy odprawić za zmarłe-
go superiora generalnego, została ogra-
niczona do pięciu.

W 1894 roku pierwotny artykuł po-
dzielono na dwa: pierwszy mówił o mod-
litwach za superiora generalnego (pięć 
Mszy), asystentów generalnych i pro-
kuratora przy Stolicy Apostolskiej (trzy 
Msze); drugi dotyczył innych zmarłych 
członków Zgromadzenia. To rozporzą-
dzenie pozostanie w mocy aż do 1966 
roku.15

Natomiast superior generalny, asy-
stenci generalni i prokurator mieli od-
prawiać po trzy Msze za każdego wie-
czystego profesa. Obowiązek ten miał 
ustać wraz z wydaniem z 1910 roku. Tak 
samo Msza ofiarowana przez wszystkich
kapłanów Zgromadzenia miała być od-
prawiana za wszystkich zmarłych obla-
tów, niezależnie od tego, czy byli kapła-
nami czy nie. „Oblaci dopuszczeni do 
ślubów czasowych, a nawet nowicjusze, 
którzy przed końcem nowicjatu złoży-
liby śluby in articulo mortis, otrzymają 
jako przysługę za spokój ich duszy po 
jednej Mszy odprawionej przez każdego 
kapłana prowincji lub wikariatu. Nowi-
cjusze, którzy nawet przed śmiercią nie 
złożą ślubów, otrzymają taką samą po-
moc, ale tylko od kapłanów, którzy nale-
żą do domu, w którym oni mieszkali”.

Wydanie z 1910 roku do tych, za któ-
rych należało odprawić trzy Msze, do-
dało ekonoma generalnego i sprecyzo-
wało, że prokuratorem, o którym wspo-
minał tekst z 1894 roku, jest prokurator 
przy Stolicy Apostolskiej. Uproszczono 
też artykuł 385: „Jeżeli zmarły złożył 
śluby wieczyste, każdy kapłan odprawi 
za niego jedną Mszę”. Później, w 1928 
roku, zgodnie z nowym kodeksem pra-
wa panonicznego Konstytucje i Regu-
ły zawierały następujące rozporządze-
nia: „Wszyscy inni zmarli członkowie 
Zgromadzenia, łącznie z nowicjuszami, 

wspomagani będą następującymi mod-
łami: 1) za każdego z nich superior ge-
neralny, asystenci, ekonom generalny 
i prokurator przy Stolicy Apostolskiej 
odprawią po jednej Mszy; 2) w pro-
wincjach ojcowie odprawią jedną Mszę 
za każdego zmarłego z prowincji; 3) 
wreszcie przez dwanaście miesięcy po 
śmierci wszyscy zmarli będą korzystać 
z dwóch Mszy odprawianych co mie-
siąc przez wszystkich ojców Zgroma-
dzenia” (Konstytucje i Reguły z 1928 
roku, art. 363).

10. „Oblaci i nowicjusze ofiarują za
zmarłego Komunię Świętą tyle razy, ile 
razy kapłani będą mieli odprawić Mszę”. 
„Bracia codziennie przez tydzień będą 
odmawiać za zmarłego różaniec i przyj-
mą za niego Komunię Świętą, tak jak 
oblaci i nowicjusze” (1827).

Wydanie z 1894 roku domagało się 
tylko od oblatów i nowicjuszy (a już nie 
od braci) ofiarowania tej samej liczby
Komunii, jaką kapłani ich domu mieli 
odprawić Mszy. Bracia mieli codziennie 
przez tydzień ofiarować różaniec jedy-
nie za zmarłych z ich własnego domu. 
Wydanie z 1928 roku określiło, że oblaci 
i nowicjusze, którzy nie byli kapłanami, 
powinni ofiarować tyle Komunii Świę-
tych za zmarłego, ile kapłani ich własne-
go domu mieli ofiarować Mszy.

11. „Oprócz Mszy odprawionej przez 
każdego kapłana w każdym domu od-
prawi się ceremonie żałobne po odmó-
wieniu w domu zmarłego całego oficjum
za zmarłych, a w innych domach tylko 
jednego nokturnu i laudesów” (1827).

Wydanie z 1853 roku ograniczyło 
obowiązek odprawienia ceremonii ża-
łobnych i odmówienia oficjum do do-
mów prowincji i wikariatu zmarłego oraz 
określiło, że w innych domach ceremo-
nie żałobne powinny się odbyć po od-
mówieniu nokturnu i laudesów. Później 
tekst z 1928 roku będzie mówił o Mszy 
śpiewanej i o obrzędach przy trumnie 
w miejscu pogrzebu i jeszcze jaśniej 
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stwierdzi, że rozporządzenia odnoszą się 
tylko do domów prowincji albo wikaria-
tu zmarłego.

12. „W każdym domu Stowarzy-
szenia przez osiem dni ofiaruje się za
zmarłego wszystkie modlitwy, Komu-
nie Święte, umartwienia i dobre uczyn-
ki; wspomni się też o nim w modlitwie 
wieczornej” (1827).

Wydanie z 1853 roku miało ograni-
czyć te modlitwy do domów prowincji 
albo wikariatu, w którym zmarły przeby-
wał. To samo dotyczy wzmianki w mod-
litwie wieczornej. Tekst z 1928 roku 
opuścił referencję do domów wikariatu.

13. „Gdy chodzi o superiora general-
nego, to powyższe modlitwy, ceremonię 
żałobną i całe oficjum za zmarłych od-
prawi się we wszystkich domach Zgro-
madzenia. To samo zostanie odprawione 
w całym Zgromadzeniu, również za asy-
stentów generalnych i za prokuratora, 
ale ceremonie żałobne za nich zostaną 
odprawione tylko w domu generalnym 
i w siedzibie prowincjała albo wikariu-
sza misyjnego” (1894).

Ten artykuł w 1894 roku był nowy. 
W 1910 roku dodano do tej listy ekono-
ma generalnego, a w 1928 roku ceremo-
nie żałobne zastąpiono uroczystą Mszą 
z obrzędami przy katafalku. Ponadto 
„uroczysta Msza i oficjum za zmarłych
za tych ostatnich (miały być odprawio-
ne) tylko w domu generalnym i w każdej 
siedzibie każdego prowincjała lub wika-
riusza misyjnego”.

14. „Członkowie, którzy nie należą 
do żadnej prowincji, a podlegają bezpo-
średniej władzy superiora generalnego, 
odnośnie do modlitw za zmarłych przez 
nich lub za nich odprawianych będą trak-
towani tak, jakby należeli do prowincji, 
w której przebywają” (1928).

Ten artykuł ukazał się po raz pierw-
szy w Konstytucjach i Regułach z 1928 
roku, nr 368.

15. „Po śmierci papieża we wszyst-
kich naszych domach odprawi się za 

niego uroczystą Mszę żałobną; tak samo 
postąpi się w przypadku kardynała pro-
tektora, ale tylko w domu generalnym 
i w domach prowincjalnych oraz w na-
szych kościołach w przypadku biskupa 
diecezji” (1928, nr 369).

Ten artykuł też był nowy.
16. „Po śmierci ojca lub matki człon-

ka Zgromadzenia zachowa się to, co po-
wiedziano w poprzednim artykule” (tzn. 
w artykule podanym powyżej pod nr. 
12). „Nasi członkowie będą mogli od-
prawić pięć Mszy po zgonie swego ojca 
lub matki, a trzy po śmierci swych braci 
i sióstr” (1827).

W wydaniu z 1928 roku postano-
wiono połączyć te dwa artykuły i dodać 
„albo znacznego dobrodzieja” oraz „su-
perior poleci odprawić taką samą liczbę 
Mszy za krewnych wspomnianych obla-
tów swego domu, którzy nie są kapłana-
mi” (nr 370).

17. „W rocznicę śmierci członka Sto-
warzyszenia w domu, w którym umarł 
albo do którego należał, odprawi się ce-
remonie, w których będzie uczestniczyć 
cała wspólnota” (1827).

W 1953 roku miano zastąpić ceremo-
nie Mszą śpiewaną. Tekst z 1928 roku 
nie mówi już o domu, w którym oblat 
zmarł16.

Tym, co w przytoczonych artykułach 
i w decyzjach kapituł generalnych, któ-
rym się przyjrzymy, uderza najbardziej, 
jest czas i troska, jaką do nich przywią-
zywał Założyciel i wielu innych oblatów. 
Te drobiazgowe rozporządzenia świad-
czą o znaczeniu, jakie historia i ducho-
wość oblacka wiążą ze zmarłymi.

 III. KAPITUŁY GENERALNE

Wiele kapituł generalnych rozważa-
ło sprawę zmarłych i modlitw, jakie za 
nich należy odprawiać. Ukażemy tutaj 
niektóre z ich uwag, powołując się przy 
cytowaniu artykułów Konstytucji i Re-



854ZMARLI

guł na numery przyjęte w poprzedniej 
sekcji.

1. Kapituła z 1867 roku domagała 
się, aby prowincjał, wikariusz misyjny 
albo superior lokalny zmarłego powia-
domił bezpośrednio superiora general-
nego i możliwie jak najszybciej posłał 
mu budujące wiadomości o chorobie, 
cnotach i życiu zmarłego. Superior ge-
neralny miałby wówczas poinformować 
wszystkie domy, polecając, aby odpra-
wiono przepisane modły za zmarłych. 
Następnie miałby rozesłać otrzymane 
wiadomości. W tym punkcie kapituła 
z 1887 roku zażądała, aby superior każ-
dego domu, w którym zmarły przebywał 
przez co najmniej trzy miesiące, przy-
słał sekretarzowi generalnemu wszyst-
kie dokumenty, jakie będzie mógł ze-
brać, tak aby mogły one następnie słu-
żyć zbudowaniu wszystkich. Na innych 
członków Zgromadzenia, którzy dobrze 
znali zmarłego, nalegano, aby postąpili 
tak samo. Kapituła z 1898 roku postano-
wiła, że wszyscy prowincjałowie mają 
notować wszelkie wiadomości, jakie 
członek przekazał o sobie, oraz zmiany 
jego miejsca pobytu. Co roku prowin-
cjał miał posyłać kopię tych dokumen-
tów do domu generalnego. Te przed-
sięwzięcia miały ułatwić sporządzanie 
nekrologów17.

2 do 5. Jeśli idzie o pogrzeb, to ka-
pituła z 1893 roku domagała się, aby 
zachowano zwyczaj miejscowy, ale za-
wsze w sposób umiarkowany, skromny 
i ubogi18.

6. Kapituła z 1837 roku zaleciła, aby 
oprócz krzyża oblacyjnego przecho-
wywano inną pamiątkę po zmarłym, to 
znaczy prostą notatkę, która podawała-
by kilka szczegółów z jego życia i cnót, 
a którą miano czytać w refektarzu w wi-
gilię rocznicy jego zgonu19.

9. Kapituła z 1926 roku chciała prze-
de wszystkim zachować zasadę Mszy 
Świętej odprawianej przez każdego ka-
płana prowincji. Uznała to za szczegól-

ny obowiązek administracji generalnej 
i opowiedziała się za dwiema Mszami 
miesięcznie, które każdy miał odprawić 
za wszystkich zmarłych20.

11. Kapituła z 1893 roku domaga-
ła się, aby pogrzeb odbywał się zgodnie 
ze zwyczajami kraju, ale nalegała, aby 
wszystko odbywało się na sposób ubo-
gich. Dopuszczała też możliwość ła-
twiejszego pominięcia odmawiania ofi-
cjum za zmarłych niż innych modlitw za 
nich21.

13. Kapituła z 1867 roku mówi, że co 
roku 21 maja, w dzień rocznicy śmier-
ci Założyciela, w domu generalnym po 
wieczne czasy powinna być odprawia-
na za niego Msza Święta. Kapituła ta 
postanowiła również, że w domu gene-
ralnym po wieczne czasy co roku bę-
dzie odprawiana Msza za papieża Leo-
na XII z wdzięczności za wszystko, co 
zrobił dla Zgromadzenia22. W 1873 roku 
kapitulanci postanowili odprawić pod-
czas kapituły ceremonie żałobne za ojca 
Henry’ego Tempiera na znak miłości 
i wdzięczności za ważną rolę, jaką ode-
grał przy założeniu Zgromadzenia. Po-
nadto kapituła generalna z 1898 roku 
postanowiła, że za każdym razem, gdy 
kapituła będzie zwołana w celu wybo-
ru nowego superiora generalnego, od-
śpiewa się nabożeństwo żałobne za spo-
kój duszy superiora generalnego, który 
właśnie zmarł23.

16. Kapituła z 1893 roku dopuszcza 
łatwe udzielenie pozwolenia na uczest-
niczenie w pogrzebie bliskich krewnych, 
ale nie innych krewnych, chyba że od-
bywa się on w pobliżu24. Wcześniej ka-
pituła z 1867 roku zwróciła uwagę, że 
ten, kto ma prawo do modlitw za swych 
zmarłych krewnych, powinien o to pro-
sić przełożonych swojej prowincji. Co 
więcej, na znak wdzięczności wobec na-
szych dobrodziejów, po wymienieniu 
ich imion powinno się dodać do wie-
czornej modlitwy szóstą dziesiątkę ró-
żańca w ich intencji, po której należy 
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odmówić De profundis. Kapituła z 1887 
roku do modlitw, które normalnie od-
mawiano w każdym domu lub prowin-
cji za szczególnych dobrodziejów, do-
dała Mszę Świętą, którą należało odpra-
wić raz w miesiącu za nich wszystkich 
w domu generalnym. Kapituła z 1893 
roku zadowoliła się zachęceniem obla-
tów do dokładnego zachowania wszyst-
kiego, co Reguła przepisywała w spra-
wie modlitw za zmarłych25.

17. Kapituła z 1898 roku domagała 
się, aby rocznica zgonu była ogłaszana 
w przeddzień w refektarzu i żeby przy 
wieczornej modlitwie odmawiano prze-
pisane modlitwy za zmarłych. Powinno 
się odmówić De profundis oraz wiele in-
nych modlitw26.

 IV. SUPERIORZY GENERALNI

W 1873 roku ojciec Joseph Fabre 
pisał tak: „Od (ostatniej kapituły ge-
neralnej) mieliśmy nieszczęście stra-
cić pięćdziesięciu spośród naszych oj-
ców i braci. Pan powołał ich do siebie. 
Nie mogę podać wam nazwisk tych 
wszystkich drogich zmarłych. Ale jest 
jedno, które znajduje się już na wszyst-
kich waszych ustach: to nazwisko W. 
O. Tempiera. Ta kapituła generalna jest 
pierwszą, w której już nie uczestniczy 
ten czcigodny towarzysz większości oj-
ców; mieliśmy słodką nadzieję, że jesz-
cze długo zachowamy wśród nas tego 
wiernego świadka pierwszych dni ro-
dziny. Pan postanowił inaczej. Mieli-
śmy tę pociechę, że przyjmowaliśmy 
jego ostatnie tchnienie; Pan chciał na-
grodzić swego dobrego sługę i oszczę-
dzić jego sercu tak katolickiemu i tak 
francuskiemu dotkliwych strapień, ja-
kich doznałby, widząc Ojca Świętego 
uwięzionego w Rzymie i naszych zwy-
cięskich nieprzyjaciół wkraczających 
do Paryża! Pozwólcie, że obok tego na-
zwiska na zawsze czcigodnego przy-

toczę jeszcze nazwisko tak miłej i tak 
świętej pamięci biskupa Semerii za-
branego nam w sposób tak nagły i tak 
nieprzewidziany. Za tymi dwoma uko-
chanymi nazwiskami występuje pięć-
dziesiąt innych; żałobna lista jest bar-
dzo długa! Wszyscy nasi ojcowie zmar-
li w pokoju Pana. Pozostawiają nam bo-
gate dziedzictwo cnót do naśladowania 
i pociągających przykładów; są teraz 
przed Bogiem z naszym umiłowanym 
Ojcem. Kochali swoją rodzinę zakonną 
na ziemi, kochają ją też w niebie, gdzie 
modlą się za nami przebywającymi na 
wygnaniu. Niech ich modlitwy sprowa-
dzą na tę kapitułę i na całą rodzinę jak 
najobfitsze błogosławieństwa!”27

Okólnik biskupa Augustina Donten-
willa z 22 grudnia 1908 roku tak mówił 
o modlitwach za zmarłych: „Nasze ka-
pituły przy różnych okazjach zajmowa-
ły się sprawą modlitw za naszych zmar-
łych. Czy należało je zachować tak, jak 
to ustaliła kapituła z 1850 roku, której 
przewodniczył nasz czcigodny Założy-
ciel, albo, biorąc pod uwagę osiągnię-
ty przez Zgromadzenie rozrost [...], czy 
nie wypadało dokonać innego rozdzia-
łu, który, nie szkodząc naszym drogim 
zmarłym, mniej obciążałby prowincje 
lub wikariaty posiadające mniejsze do-
chody?” Dalej przypominał, że kapituła 
z 1906 roku zmodyfikowała trzy z tych 
artykułów i że to postanowienie w grud-
niu 1908 roku zostało zatwierdzone 
przez Świętą Kongregację do spraw In-
stytutów Zakonnych. Okólnik kończył 
tak: „Duch, który ożywiał prace redak-
cyjne nad nim, pozostaje ciągle tym du-
chem miłości względem naszych zmar-
łych, który cechował naszego czcigodne-
go Założyciela. A ja skwapliwie korzy-
stam z tej okazji nie tylko dlatego, aby 
wam przypomnieć, że dokładne wywią-
zywanie się z przepisanych modlitw za 
naszych zmarłych dla każdego z nas jest 
powinnością wynikającą ze sprawiedli-
wości, ale także aby was jeszcze zachę-
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cić do tego, żeby się dużo modlić za na-
szych zmarłych. Jest to owocny aposto-
lat, który łagodzi żar płomieni czyśćco-
wych i sprowadza do naszych dusz na-
jobfitsze łaski Serca Jezusowego”28.

W 1927 roku superior generalny 
znów powrócił do kwestii modlitw za 
zmarłych w świetle Konstytucji i Reguł 
przepracowanych przez kapitułę z 1926 
roku w celu uzgodnienia ich z nowym 
kodeksem prawa kanonicznego. Przy 
końcu swego listu biskup Dontenwill tak 
się wypowiedział: „Nie możemy skoń-
czyć, nie wspominając tutaj naszego 
czcigodnego Założyciela, którego wize-
runek przewodniczył naszym posiedze-
niom i którego duch kierował wszyst-
kimi naszymi myślami. Omawialiśmy 
jego dzieło, pytając się bez przerwy, co 
on sam by zrobił, gdyby był na naszym 
miejscu. Dalszy ciąg wydarzeń pozwala 
nam wierzyć, że on także zaaprobował 
naszą pracę i że jest z nas zadowolony. 
Poza tym, czy nie wypadałoby widzieć 
jego specjalnej interwencji w następują-
cym fakcie? Drugiego lipca, w tym sa-
mym dniu, w którym w Rzymie został 
podpisany dekret zatwierdzający wpro-
wadzone w naszych Regułach popraw-
ki, w Notre-Dame de Lumières przepro-
wadzono diecezjalny proces, dotyczą-
cy rzeczywistości głośnego cudu, któ-
ry miał się zdarzyć w czerwcu ubiegłe-
go roku za wstawiennictwem biskupa de 
Mazenoda, niedaleko sanktuarium, które 
on tak kochał”29.

 V. TRADYCJA KOŚCIOŁA

Myśl Eugeniusza de Mazenoda o 
śmierci i życiu pozagrobowym na ogół 
jest głęboko zakorzeniona w nauczaniu 
Kościoła. Nie ma żadnej wątpliwości, 
że śmierć poruszała go głęboko i że mu-
siał bardzo walczyć, aby ją przyjąć. Był 
jednak zdolny przezwyciężyć jej oścień 
wiarą w przyszłe życie, prostą i głębo-

ką wiarą w zwycięstwo Chrystusa nad 
śmiercią. Życie wieczne i czyściec, tak 
samo jak świętych obcowanie, były dla 
niego rzeczywistością żywą. Przyjmo-
wał je całkowicie na podstawie świade-
ctwa Pisma Świętego i Tradycji. Trud-
no zresztą przypuścić, żeby jego po-
glądy na przeznaczenie nie mieściły się 
w ramach ortodoksji, chociaż pogłębio-
ne studia dla wyjaśnienia jego stanowi-
ska w kontekście historycznym byłyby 
użyteczne. Zgodnie z praktyką i naucza-
niem Kościoła Założyciel wierzył rów-
nież, że modlitwy za zmarłych są zba-
wienne i święte oraz że służą uwolnie-
niu dusz z czyśćca. Ale podzielał tak-
że zdanie, że modlitwy i dobre uczynki 
ofiarowane przez żyjących mogą pomóc 
zmarłym w otrzymaniu wyższego miej-
sca w niebie. Jak Założyciel doszedł do 
tego wniosku i jakie miał racje, aby pod-
trzymywać taką opinię? To nie jest jas-
ne. Według niektórych oznacza to wyj-
ście poza otrzymaną naukę, według któ-
rej z chwilą śmierci ustaje możliwość 
zasługiwania. Jego stanowisko niewąt-
pliwie zaskakuje i wymagałoby pogłę-
bionego studium.

 VI. AKTUALNOŚĆ NAUCZANIA 
ZAŁOŻYCIELA

Nastawienie wspólnotowe jest cha-
rakterystyczną cechą naszych czasów. 
Dzisiaj ludzie coraz bardziej uświada-
miają sobie swą polityczną i ekonomicz-
ną współzależność. Technologia, po-
dróże i środki przekazu prowadzą kra-
je do tworzenia wspólnoty powszech-
nej. W skali światowej dostrzega się 
znaki nadziei na harmonię w dobroby-
cie i solidarności. A jednak rozwój środ-
ków przekazu ukazuje nam również roz-
miar ludzkiej nędzy. Wszędzie odkry-
wamy nieszczęścia, jakich doznaje spo-
łeczność w różny sposób i na różnych 
płaszczyznach. Istnieją tragiczne i bez-
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nadziejne sytuacje ucisku, głodu i wyob-
cowania. Usiłuje się znaleźć odpowiedź 
i wartości, które mogłyby temu wszyst-
kiemu nadać sens.

My, oblaci, jesteśmy powołani do 
szukania odpowiedzi na aspiracje ludzi, 
kierując się duchem Eugeniusza de Ma-
zenoda. Ten duch nadal rozświetla nasze 
nadzieje i nasze obawy. Jest to Chrystu-
sowy duch współczucia i ufności, duch 
wiary i sprawiedliwości, duch rodzinnej 
solidarności. Nasz Założyciel był moc-
no podbudowywany przez swoją ob-
lacką wspólnotę, przez wspólnotę ży-
wych i zmarłych, a w szerszym znacze-
niu przez świętych obcowanie. Jego wi-
zja obejmowała sprawy obecne i poza-
ziemskie, cierpienia i miłosierdzie oraz 
liczyła się zarówno z ludzkimi aspiracja-
mi, jak i z zamiarem Bożej miłości. Pro-
ponuje ona nadal naszemu światu odpo-
wiedź i wartości oraz przedsmak życia 
przyszłego.

Myśl Założyciela o prawdach, ja-
kich dostarcza nam śmierć, ma wartość 
zarówno dla jego uczniów, jak i dla lu-
dzi, którym oni służą. Ukazuje nam 
jego współczucie dla ludzkiego cier-
pienia, jego nadzieję wobec tragedii, 
jego współpracę w dążeniu do warto-
ści trwałych i jego świadomość przy-
należności do wspólnoty przekraczają-
cej granice czasu i przestrzeni. Loku-
je otwarcie Chrystusa w centrum histo-
rii i wzywa nas do przeżywania Jego 
tajemnicy, dążąc przy tym do pełne-
go rozwoju. Poucza nas, że umierając, 
otrzymujemy życie i że nasze najżar-
liwsze pragnienia nie są próżne. Każe 
nam dostrzegać z pewnością, że pew-
nego dnia sprawiedliwości stanie się 
zadość, a płacz ustanie na zawsze. Uwi-
dacznia fakt, że każdy ma swoją god-
ność i znaczenie oraz że nasze przezna-
czenia krzyżują się tak horyzontalnie 
jak i wertykalnie.

THOMAS A. LASCELLES
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Duchowość oblacka ma dwa źródła: 
pierwszym jest życie wewnętrzne i apo-
stolskie Założyciela, drugim jego synów 
duchowych, szczególnie tych wybitniej-
szych. Chociaż między nimi istnieje zgod-
ność cech charakterystycznych, to jednak 
różnią się w pewnej mierze między sobą. 
Inaczej mówiąc, charyzmat Założyciela 
i charyzmat jego synów duchowych, tak 
w podobieństwach, jak i w różnicach sta-
nowią źródła duchowości oblackiej.

 I. ZAŁOŻYCIEL

Aby poznać duchowość i charyzmat 
danej Kongregacji zakonnej, trzeba prze-
de wszystkim zgłębić życie i pisma zało-
życiela. To jest widoczne w życiu Euge-
niusza de Mazenoda, Założyciela obla-
tów. W okólniku z 2 lutego 1857 roku 
tak pisze on na ten temat: „[Zgromadze-
nie oblatów] w pewnym sensie wyłoniło 
się z mego serca”. Można więc śmiało 
twierdzić, że życie duchowe i charyzmat 
założyciela stanowią pierwsze i najważ-

niejsze źródło duchowości danego zgro-
madzenia zakonnego1.

 1. PISMA

Założyciela poznajemy szczególnie 
przez jego pisma. Chociaż część z nich 
zaginęła, to jednak posiadamy jeszcze 
bardzo dużo. Te pisma z oryginałów albo 
z mniej lub bardziej kompletnych od-
pisów zostały przepisane na maszynie 
i ułożone w porządku chronologicznym. 
Tworzą 32 grube klasery, przechowywa-
ne w Archiwach Generalnych Oblatów 
Maryi Niepokalanej w Rzymie. Bez wąt-
pienia te pisma duchowe i listy do obla-
tów stanowią najważniejsze źródło du-
chowości oblackiej. Oblaci Yvon Beau-
doin i Mathias Menger sporządzili karto-
tekę imion i przedmiotów tych pism, któ-
ra ułatwia przeszukiwanie tej ogromnej 
masy 32 tomów.

Pomimo różnych wysiłków nie do-
czekaliśmy się jeszcze wydania naj-
ważniejszych pism Ojca Założyciela. 
W 1977 roku ojciec Beaudoin rozpo-
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czął planowane wydanie najważniej-
szych pism Ojca Założyciela. W ciągu 
dwudziestu lat zdołał wydać 13 tomów 
listów, 2 tomy pism duchowych i 2 tomy 
dzienników-pamiętników; czyli razem 
17 tomów w formacie 14 x 21 cm.

 2. BIOGRAFIE

Oprócz listów posiadamy liczne bio-
grafie Ojca Założyciela. Wymienimy
tylko najważniejsze z punktu widzenia 
historycznego i charyzmatycznego, i to 
w porządku chronologicznym.

COOKE Robert OMI, Sketches of the 
Life of Mgr de Mazenod, Bishop of Marse-
ille and Founder of the Oblates of Mary 
Immaculate (Zarys życia Biskupa de 
Mazenoda, Założyciela Oblatów Maryi 
Niepokalanej), London, Burns & Oates, 
1879, 1882, 2 woluminy, 400 i 419 stron.

Jest to pierwsza biografia Ojca Za-
łożyciela. Nie ma ona żadnej pretensji 
do opracowania historyczno-krytyczne-
go; autor chce po prostu opowiedzieć to, 
co wie o Założycielu lub też czego się 
dowiedział od innych. To dzieło ukaza-
ło się później w jednotomowym, skróco-
nym wydaniu w Dublinie w 1914 roku. 
Całość opracował O. Dawson Thomas.

RAMBERT Toussaint OMI, Vie de Mon-
seigneur Charles-Joseph-Eugène de Ma-
zenod évêque de Marseille, fondateur 
de la Congrégation des Missionnaires 
Oblats de Marie Immaculée (Życie Bi-
skupa Karola Józefa Eugeniusza de Ma-
zenoda, biskupa Marsylii, założyciela 
Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Ma-
ryi Niepokalanej), Tours, Mame, 1883, 2 
woluminy, 800 i 720 stron.

Jest to pierwsza duża biografia Ojca
Założyciela przeznaczona dla oblatów. 
Z punktu widzenia krytyki historycznej 
budzi dużo zastrzeżeń. Jej wartość pole-
ga na obszernym cytowaniu pism Ojca 
Założyciela, z których wiele później za-
ginęło; prawdopodobnie zostały znisz-
czone lub spalone.

REY Achille OMI, Histoire de Mon-
seigneur Charles-Joseph-Eugène de Ma-
zenod, évêque de Marseille, fondateur 
de la Congrégation des Missionnaires 
Oblats de Marie Immaculée (Historia Bi-
skupa Karola Józefa Eugeniusza de Ma-
zenoda, biskupa Marsylii, założyciela 
Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Ma-
ryi Niepokalanej), Tom I, Rome, Maison 
générale, 1928; tom II, Marseille, Impri-
merie Marseillaise, 1928.

Ojciec Rey zmarł w 1911 roku, zo-
stawiwszy drugi tom dzieła nie ukoń-
czony. Z okazji rozpoczęcia procesu be-
atyfikacyjnego Ojca Założyciela dzieło
zostało naprędce ukończone i wydane 
w 1928 roku w dwóch tomach o objęto-
ści 758 i 912 stron. Jest to obszerna bio-
grafia i, podobnie jak biografia napisana
przez ojca Ramberta, cytuje wiele pism 
Ojca Założyciela. Jest jednak bardziej 
krytyczna aniżeli poprzednia.

RICARD Mgr Antoine, Monseigneur de 
Mazenod, évêque de Marseille, fonda-
teur de la Congrégation des Missionnai-
res Oblats de Marie Immaculée, 1782-
1861 (Biskup de Mazenod, biskup Mar-
sylii, założyciel Zgromadzenia Misjona-
rzy Oblatów Maryi Niepokalanej 1782-
1861), Paris, Delhomme et Briguet, 
1892, 474 strony.

Jest to pierwsza biografia napisana
przez kanonika, który nie był oblatem, 
i przeznaczona dla szerszego kręgu od-
biorców. Kanonik Ricard, który dobrze 
znał Ojca Założyciela, bardzo dobrze 
nakreślił jego sylwetkę duchową i dusz-
pasterską.

LEflON Jean, Eugène de Mazenod, 
évêque de Marseille, fondateur des Mis-
sionnaires Oblats de Marie Immaculée, 
1782-1861 (Eugeniusz de Mazenod, bi-
skup Marsylii, założyciel Misjonarzy 
Oblatów Maryi Niepokalanej), Paris, 
Plon, 1957-1965, 3 woluminy, 492, 670 
i 861 stron.

Kanonik Leflon, historyk dobrze
znany we Francji, został zaproszony 
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przez oblatów do opracowania prawdzi-
wego oblicza Ojca Założyciela, zdefor-
mowanego przez niektórych historyków 
francuskich; w ten sposób jego biografia
miała wesprzeć sprawę beatyfikacji. Jest
to bez wątpienia najobszerniejsza i naj-
bardziej krytyczna biografia Eugeniusza
de Mazenoda. Można jej zarzucić tylko 
to, że za mało miejsca poświęca życiu 
wewnętrznemu świętego Eugeniusza. Ta 
biografia doczekała się już tłumaczenia
na angielski i hiszpański2.

 3. MONOGRAFIE

JEANCARD Mgr Jacques, Mélanges hi-
storiques sur la Congrégation des Ob-
lats de Marie Immaculée à l’occasion 
de la vie et de la mort du R. P. Suzan-
ne (Rozmaitości historyczne na temat 
Zgromadzenia Oblatów Maryi Niepoka-
lanej z okazji życia i śmierci O. Suzan-
ne’a), Tours, Mame, 1872, 400 stron.

Biskup Jeancard, zaufany przyjaciel 
Ojca Założyciela i zdolny pisarz, bar-
dzo dobrze z wielkim realizmem przed-
stawia sylwetkę duchową Założyciela 
na tle różnych wydarzeń historii obla-
ckiej.

BAFFIE Eugène OMI, Esprit et ver-
tus du missionnaire des pauvres Char-
les-Joseph-Eugène de Mazenod (Duch 
i cnoty misjonarza ubogich Karola Jó-
zefa Eugeniusza de Mazenoda), Paris- 
-Lyon, 1894, 633 strony.

Autor schematycznie, jedna po dru-
giej, wysławia cnoty Ojca Założyciela, 
ale w mało krytyczny sposób.

MORABITO Joseph OMI, Je serai prê-
tre, Eugène de Mazenod de Venise à 
Saint-Sulpice, 1794-1811 (Będę kapła-
nem, Eugeniusz de Mazenod od We-
necji do Świętego Sulpicjusza, 1794- 
-1811), Ottawa, éditions des Études ob-
lates, 1954, 200 stron.

Jest to pierwsza próba krytycznego 
studium na temat drogi Ojca Założyciela 
do kapłaństwa.

PIELORZ Józef OMI, La vie spirituel-
le de Mgr de Mazenod, 1782-1812, étu-
de critique (Życie duchowe biskupa de 
Mazenoda, 1872-1812, studium krytycz-
ne), Ottawa, éditions des Études oblates, 
t. 14, 1956, 318 stron.

Jest to pierwsze, wszechstronne stu-
dium krytyczne życia duchowego Ojca 
Założyciela od narodzenia do kapłań-
stwa i do pierwszego roku profesury 
w seminarium. Była to praca podjęta ce-
lem uzyskania doktoratu z teologii du-
chowości na Uniwersytecie Gregoriań-
skim w Rzymie. Ojciec Léo Deschâtelets 
napisał do niej bardzo pochlebną przed-
mowę. Cytujemy z niej kilka zdań: „Ta 
praca, tak krytyczna, jest jedną z najpo-
ważniejszych i najbardziej oryginalnych 
o Ojcu Założycielu. Ktokolwiek prag-
nie poznać duszę biskupa de Mazeno-
da i zrozumieć ducha naszego Zgroma-
dzenia, musi koniecznie przeczytać to 
dzieło”. Ojciec Pielorz, który 19 czerw-
ca 1953 roku odkrył w Aix-en-Proven-
ce teczkę z 80 listami Ojca Założycie-
la z lat młodzieńczych (1799-1818), do-
tychczas nie znanymi, różni się bardzo 
od Ojca Morabito w sposobie przedsta-
wienia trudnej drogi Ojca Założyciela do 
kapłaństwa. Każdy z nich ma zwolenni-
ków i krytyków w obszernej literaturze 
oblackiej na ten temat.

TACHÉ Alexandre OMI, La vie spi-
rituelle d’Eugène de Mazenod, 1812- 
-1818. Étude historico-doctrinale (Ży-
cie duchowe Eugeniusza de Mazenoda, 
1812-1818, studium historyczno-doktry-
nalne), Rome, 1960, maszynopis, 455 
stron. Część została wydana drukiem jako 
Excerpta ex dissertatione ad Lauream in 
facultate theologica P.U.G., Rome, 1963, 
102 strony.

Jest to przedłużenie pracy ojca Pie-
lorza. Ojciec Taché bada życie ducho-
we Założyciela od początków aposto-
latu w Aix, poprzez trudności w czasie 
zakładania Zgromadzenia, aż do opra-
cowania pierwszej Reguły. Dobra praca 
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historyczno-krytyczna, ale, niestety, nie 
wydana w całości.

MOOSBRUGGER Robert OMI, The Spi-
rituality of Blessed Eugene de Mazenod 
from 1818 until 1837 (Duchowość Bło-
gosławionego Eugeniusza de Mazenoda 
od 1818 aż do 1837 roku), Rome, 1981, 
153 strony.

Autor kontynuuje prace poprzednie, 
od 1818 do 1837 roku, czyli do nomina-
cji Założyciela na biskupa Marsylii. Nie-
którzy uważają to studium za dosyć po-
wierzchowne.

LUBOWICKI Kazimierz OMI, Mystère 
et dynamique de l’amour dans la vie du 
Bx Eugène de Mazenod (Tajemnica i dy-
namizm miłości w życiu Bł. Eugeniusza 
de Mazenoda), Rome, 1990, 426 stron.

Jest to praca doktorska zaprezento-
wana w Instytucie Duchowości Teresia-
num w Rzymie. Autor kładzie nacisk na 
gorącą miłość naszego Założyciela do 
Chrystusa. Przemieniony przez miłość, 
Założyciel staje się „jakby Jego żyjącą 
ikoną”.

PIELORZ Józef OMI, Mgr de Mazenod 
et les Polonais (Polacy w życiu biskupa 
de Mazenoda), Rome, Maison générale, 
1970, 80 stron. Jedyna w swoim rodzaju 
monografia.

ARENA Domenico OMI, Unità et Mis-
sione nelle lettere del beato Eugenio de 
Mazenod, fondatore dei Missionari Obla-
ti di Maria Immacolata (1782-1861). Ex-
cerpta ex dissertatione ad doctoratum in 
Facultate Missiologiae Pontificiae Uni-
versitatis Gregorianae (Jedność i misja 
w listach błogosławionego Eugeniusza de 
Mazenoda, założyciela Misjonarzy Obla-
tów Maryi Niepokalanej (1782-1861). 
Praca doktorska na Uniwersytecie Gre-
goriańskim, częściowo opublikowana), 
Rome, 1991, 76 stron.

Autor przestudiował kwestię jednoś-
ci we wspólnotach i w misjach oblackich 
i doszedł do wniosku, że „jedność jest 
tym czynnikiem, który leży najbardziej 
na sercu Ojcu Założycielowi”.

Bx Eugène DE MAZENOD, Choix de te-
xtes relatifs aux Constitutions et Règles 
OMI (Wybór tekstów bł. Eugeniusza de 
Mazenoda odnoszących się do Konsty-
tucji i Reguł OMI), Rome, 1983, 587 
stron.

Są to teksty wybrane przez ojca Pau-
la Siona i przetłumaczone na wiele ję-
zyków.

Inne biografie i monografie, dzisiaj
bardzo liczne, można znaleźć u ojca 
Yvona Beaudoina w jego Essai de bio-
graphie sur la Congrégation des Oblats 
de Marie Immaculée, Rome, A. G., 39 
stron maszynopisu.

 4. OJCIEC HENRY TEMPIER, ALTER EGO 
ZAŁOŻYCIELA

Ojciec François de Paule Henry Tem-
pier, największy współpracownik Euge-
niusza de Mazenoda, jego przyjaciel i kie-
rownik duchowy, jest w pewnym sensie 
jego alter ego, jego prawą ręką. Słusznie 
zauważył ojciec Beaudoin, że ojciec Tem-
pier jest jakby „drugim ojcem oblatów”3. 
Można więc uważać, że jego życie i jego 
pisma są, w pewnym sensie, częścią inte-
gralną sylwetki Założyciela.

 II. KONSTYTUCJE I REGUŁY

Reguła, według Ojca Założyciela, 
winna dać jednolity kierunek i tego sa-
mego ducha wszystkim członkom Zgro-
madzenia; jest to absolutnie konieczny 
warunek jego stabilności, jego trwania 
i gorliwości jego członków4. W okólni-
ku z 2 sierpnia 1853 roku kładzie wiel-
ki nacisk na zachowanie Reguły: „Czy-
tajcie i rozważajcie nasze święte Regu-
ły. W nich kryje się tajemnica waszej do-
skonałości; one zawierają wszystko to, 
co was powinno prowadzić do Boga [...]. 
Czytajcie, rozważajcie i zachowujcie 
wasze Reguły, a staniecie się naprawdę 
świętymi, zbudujecie Kościół, wyrazicie 
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szacunek dla waszego powołania i ściąg-
niecie łaski nawrócenia na dusze tych, 
których ewangelizujecie, jako też wszel-
ki rodzaj błogosławieństw na Zgroma-
dzenie, waszą matkę, i na jego człon-
ków, którzy są waszymi braćmi”5.

Reguła ulegała ewolucji, w miarę jak 
przeobrażało się życie Zgromadzenia. 
Już za czasów Ojca Założyciela została 
zmodyfikowana w pewnych częściach. 
Ta naturalna tendencja do dostosowania 
się do zachodzących zmian doprowadzi-
ła w naszych czasach do jej zupełnej, 
nowej redakcji, ale z troską o zachowa-
nie charyzmatu oblackiego. Można więc 
twierdzić, że Reguła w całej swej ewolu-
cji aż do zupełnie nowego ujęcia, stano-
wi drugie źródło naszej duchowości i na-
szego charyzmatu.

 1. TEKSTY

Pierwszy tekst Reguły był opraco-
wany w języku francuskim przez Ojca 
Założyciela w Saint-Laurent-du-Ver-
don, w 1818 roku6. Został on później 
przetłumaczony na język łaciński, aby 
można było go przedstawić w Rzymie 
do zaaprobowania przez papieża. W kil-
ku miejscach nieznacznie tylko zmo-
dyfikowany przez Kongregację Bisku-
pów i Zakonników, tekst został zatwier-
dzony przez Leona XII 17 lutego 1826 
roku i opublikowany w 1827 w Gallio-
polis (Villefranche-sur-Mer). Nosił ty-
tuł: Constitutiones et Regulae Missiona-
riorum Oblatorum Sanctissimae et Im-
maculatae Virginis Mariae (Konstytucje 
i Reguły Misjonarzy Oblatów Najświęt-
szej i Niepokalanej Dziewicy Maryi). 
Trzecie wydanie ukazało się w 1853 
roku. Zgodnie z postanowieniem kapitu-
ły z 1850 roku wprowadzono w nim po-
dział Zgromadzenia na prowincje. Trzy 
następne wydania: z 1884, 1910 i 1928 
roku były skutkiem wprowadzania przez 
Stolicę Świętą coraz nowych norm od-
nośnie do zakonników; najważniejsze 

zmiany zostały wprowadzone przez ko-
deks prawa kanonicznego promulgowa-
ny w 1917 roku.

Po Soborze Watykańskim II zaszły 
takie zmiany, że modyfikacja poszcze-
gólnych artykułów wydawała się nie-
wystarczająca; czuło się potrzebę cał-
kowitego ich przeredagowania nie tylko 
w formie, ale również treści. Ale wszy-
scy byli zgodni, że charyzmat Ojca Za-
łożyciela winien być zachowany.

Pierwszą próbę nowego ujęcia Re-
guły przeprowadziła kapituła general-
na w 1966 roku. Nowa Reguła, zatwier-
dzona ad experimentum przez Stolicę 
Apostolską, została opublikowana jesz-
cze w tym samym roku. Miała swoich 
zwolenników, ale i zażartych przeciw-
ników. W ramach ogólnej konsultacji 
została przeredagowana w latach 1967- 
-1980 jako możliwa do przyjęcia syn-
teza poglądów tradycjonalistów i po-
stępowców. Nic też dziwnego, że kapi-
tuła z 1980 roku przyjęła ją prawie jed-
nogłośnie. Zatwierdzona przez Stolicę 
Apostolską z małymi tylko poprawka-
mi, została opublikowana w1982 roku. 
Po raz pierwszy tekst oficjalny nie był
w języku łacińskim, ale francuskim. Ty-
tuł brzmiał: Constitutions et Règles de la 
Congrégation des Missionnaires Oblats 
de Marie Immaculée, Rome, 1982.

 2. KOMENTARZE

Wśród komentarzy do naszych Reguł 
najważniejsze wydają się następujące: 

YENVEUX Alfred OMI, Les Saintes 
Règles de la Congrégation des Mission-
naires Oblats de Marie Immaculée (Re-
guły Święte Zgromadzenia Misjonarzy 
Oblatów Maryi Niepokalanej), Paris, 
Procure générale des Oblats, 1903, 2 wo-
luminy.

Dziewięć innych tomów, opraco-
wanych w latach 1878-1903 pozostało 
w stanie rękopisu i są przechowywane 
w Archiwach Generalnych OMI w Rzy-
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mie. Ojciec Yenveux objaśnia poszcze-
gólne artykuły Reguły, cytując odpo-
wiednie wyjątki z listów i z komentarzy 
Ojca Założyciela. Wielu z tych pism nie 
można było odnaleźć. Te komentarze są 
bardzo cenne z punktu widzenia histo-
rycznego, ale mniej stosowne do nowej 
Reguły.

COSENTINO Georges OMI, Histoire de 
nos Règles (Historia naszych Reguł), Ot-
tawa, éditions des Études oblates, 1955, 
6 woluminów.

Jest to studium historyczno-krytycz-
ne naszych Reguł w ich różnych wyda-
niach aż do 1955 roku.

RESLÉ Joseph OMI, Commentarium 
privatum Constitutionum et Regularum 
(Prywatny komentarz Konstytucji i Re-
guł), Ottawa, éditions des Études obla-
tes, 1956-1963, 5 woluminów.

JETTÉ Fernand OMI, Homme aposto-
lique, commentaire des Constitutions et 
Règles oblates de 1982 (Mąż-apostol-
ski, komentarz do Konstytucji i Reguł 
z 1982 roku), Rome, Maison générale, 
1992, 552 strony7.

 III. KAPITUŁY GENERALNE

Kapituły generalne stanowią inne 
wielkie źródło naszej duchowości. One 
bowiem, według Reguły, mają władzę 
ustawodawczą i mogą zaproponować 
Stolicy Świętej modyfikacje odpowied-
nich reguł. Mają też za zadanie usunię-
cie nadużyć i przyczynić się skutecznie 
do rozwoju życia duchowego i misyj-
nego zgodnie z charyzmatem oblackim. 
Stanowią więc istotne etapy i decydują-
ce kierunki w ewolucji całego Zgroma-
dzenia.

 1. PROTOKOŁY

Od 1818 do 1992 roku odbyły się 32 
kapituły generalne. Protokoły tych kapi-
tuł są przechowywane w Archiwach Ge-

neralnych Zgromadzenia w Rzymie. Po-
czątkowo były pisane ręcznie, a później 
na maszynie. Oto poszczególne tomy:

Wolumen 1 Kapituły z 1818, 
1921, 1824, 1826, 
1831, 1843, 1850 
i 1856 roku.

Wolumen 2 Kapituły z 1861, 
1867, 1873, 1879 
i 1887 roku.

Wolumen 3 Kapituły z 1893 
i 1898 roku.

Wolumen 4 Kapituły z 1904, 
1906, 1908, 1920, 
1926 i 1932 roku.

Wolumen 5 Kapituły z 1938 
i 1947 roku.

Wolumen 6 Kapituła z 1953 roku.
Wolumen 7 Kapituła z 1959 roku.
Wolumen 8-9 Kapituła z 1966 roku.
Wolumen 10-11 Kapituła z 1972 roku.
Wolumen 12-14 Kapituła z 1974 roku.
Wolumen 15 Kapituła z 1980 roku.
Wolumen 16 Kapituła z 1986 roku.
Wolumen 17 Kapituła z 1992 roku.

Niektóre z tych protokołów były 
częściowo opublikowane w „Missions”.

 2. KOMENTARZE

Posiadamy tylko dwa opracowania 
historyczno-krytyczne naszych kapituł 
generalnych: ojca Cosentino i ojca Pie-
lorza.

COSENTINO Georges OMI, Nos Cha-
pitres généraux (Nasze kapituły general-
ne), Ottawa, éditions des Études oblates, 
1957, 330 stron.

Jest to bardzo ogólnikowe opracowa-
nie 25 pierwszych kapituł generalnych. 
Zawiera tylko akta i decyzje poszczegól-
nych kapituł.

PIELORZ Józef OMI, Les Chapitres 
généraux au temps du Fondateur, 1818- 
-1861 (kapituły generalne za życia Za-
łożyciela, 1818-1861), Ottawa, éditions 
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des Études oblates, 1968, 2 woluminy, 
321 i 278 stron.

Jest to dzieło krytyczno-historyczne 
o naszych pierwszych 10 kapitułach ge-
neralnych, z opisem stanu Zgromadze-
nia przed daną kapitułą, przygotowań 
itp. Zawiera ponadto integralnie odtwo-
rzone teksty protokołów, decyzji i aktów 
tychże kapituł.

W przedmowie do tego dzieła ojciec 
Léo Deschâtelets, superior generalny 
OMI, tak je charakteryzuje:

„Cechą charakterystyczną kapituł od 
1818 do 1861 roku jest obecność czci-
godnego Założyciela. On przewodniczy, 
kieruje, nadaje ton swoim autorytetem, 
nie kwestionowanym przez nikogo. Ta 
obecność tłumaczy wszystko. Czyż nie 
otrzymał impulsu Ducha Świętego, aby 
założyć Instytut i nadać mu święte prawo 
życia duchowego i apostolskiego? Czy 
jego charyzmat założycielski nie działa? 
Jeśli trzeba dokonać zmiany jakiejś re-
guły, Założyciel gotów jest do odpowie-
dzi. Czy pojawia się niepokój albo brak 
zdecydowania, jeśli są jakieś trudności 
do rozwiązania? Oczy kapituły zwraca-
ją się do ojca rodziny oblackiej, a Zało-
życiel dzięki światłu otrzymanemu od 
Boga odpowiada mądrze, z pogodą i mi-
łością; swą obecnością wyjaśnia, prostu-
je, poprawia i pobudza. [... Te Kapituły 
generalne] są odzwierciedleniem całego 
ówczesnego Zgromadzenia, które usta-
wicznie krąży wokół Założyciela, a on 
jest duszą i natchnieniem zarówno całe-
go Zgromadzenia, jak i każdego z jego 
członków.

Ojciec Pielorz nie zadowolił się od-
tworzeniem protokołów kapitulnych. 
Starał się je uzupełnić szczegółowymi 
monografiami, które są dla nas prawdzi-
wymi rewelacjami. Rzetelnie posługuje 
się wszystkimi dotychczasowymi pra-
cami na temat kapituł, ale nie zadowa-
la się nimi. Czyni dalsze poszukiwania 
w różnych archiwach, które zaowocu-
ją wieloma ciekawymi odkryciami do-

tychczas nieznanych faktów. W pracy 
kieruje się nadzwyczajnym „węchem” 
historyka. W ten sposób nakreślił praw-
dziwą sylwetkę Zgromadzenia na każ-
dym z etapów wyznaczonych przez 
te kapituły. Potrafił odszukać nazwi-
ska wszystkich oblatów i podał domy 
oraz dzieła. Przyszli historycy będą mu 
wdzięczni za oddanie do ich dyspozycji 
owocu jego poszukiwań i roboczych hi-
potez, które prowadziły go po śladach, 
na których dokonał licznych i zadziwia-
jących odkryć”8

Niestety, praca ta nie była kontynuo-
wana. Ten sam autor opublikował w Vie 
Oblate Life streszczenie wszystkich trzy-
dziestu jeden kapituł generalnych z po-
daniem dat, czasu trwania, miejsca, licz-
by kapitulantów i oblatów oraz najważ-
niejszych dla tych kapituł faktów9.

 IV. OKÓLNIKI SUPERIORÓW 
GENERALNYCH

Inne wielkiej wagi źródło naszej du-
chowości przedstawiają okólniki su-
periorów generalnych, skierowane do 
wszystkich członków Zgromadzenia. 
Poprzez te okólniki superiorowie gene-
ralni zapowiadają kapitułę, podają jej 
program, informują o potrzebie pew-
nych reform i wprowadzają w życie de-
cyzje kapituły. Starają się też usunąć 
nadużycia, zachęcić do zachowania Re-
guły i nakreślić sylwetkę oblata ideal-
nego, czasami nawet poprzez rozprawy 
moralno-ascetyczne.

Te okólniki są przechowywane w 
dwóch zbiorach:

 1. OKÓLNIKI ADMINISTRACYJNE SUPE-
RIORÓW GENERALNYCH

Pierwszy okólnik wydał Ojciec Za-
łożyciel 19 marca 1850 roku, a ostat-
ni, ojciec Léo Deschâtelets 11 kwietnia 
1972 roku.
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 2. AKTA ADMINISTRACJI GENERALNEJ

Począwszy od 1972 roku, okólniki 
superiorów generalnych są opublikowa-
ne w zbiorze Acta Administrationis ge-
neralis (Akta administracji generalnej).

 V. LITERATURA OBLACKA

Powyżej, mówiąc o Założycielu, o Re-
gule, o kapitułach generalnych i okólni-
kach superiorów generalnych, wzmian-
kowaliśmy wiele publikacji, które te te-
maty omawiają. Ale te książki, broszury 
czy artykuły są tylko częścią obszernej 
literatury oblackiej. Piśmiennictwo ob-
lackie od Założyciela do naszych cza-
sów liczy ponad tysiąc tytułów; z niego 
również, jak ze źródła, wypływa stru-
myk duchowości oblackiej. W tym du-
żym i różnobarwnym ogrodzie musie-
liśmy się zadowolić zebraniem tylko 
garstki kwiatów.

 1. BIBLIOGRAFIA GENERALNA

BERNAD Marcel OMI, Bibliographie 
des Missionnaires Oblats de Marie Im-
maculée (Bibliografia Misjonarzy Ob-
latów Maryi Niepokalanej), Écrits des 
Missionnaires Oblats: 1816-1915, Liège, 
H. Dessain, 1922, 147 stron.

Jest to pierwsza bibliografia oblacka.
Zawiera nie tylko książki i broszurki 
wydane drukiem, ale również rękopisy 
wielu oblatów. Zatrzymuje się na 1915 
roku.

BEAUDOIN Yvon OMI, Essai de bi-
bliographie sur la Congrégation des 
Oblats de Marie Immaculée (Szkic bi-
bliografii na temat Zgromadzenia Obla-
tów Maryi Niepokalanej), A. G., 1985, 
39 stron maszynopisu.

Ta bibliografia zawiera tylko dzieła
przechowywane w archiwach general-
nych i w bibliotece oblackiej domu ge-
neralnego w Rzymie. Zawiera ponad ty-

siąc pozycji. Jako taka jest najbardziej 
cenna dla poznania historii Zgromadze-
nia w ogólności, a szczególnie jego cha-
ryzmatu.

SMEENK Karl OMI, Bibliographie 
der OMI Schriften in Deutscher Spra-
che (Bibliografia pisarzy-oblatów w ję-
zyku niemieckim), 1990, 66 stron ma-
szynopisu.

Tenże, A Preliminary List of Publi-
cations Written in English by Oblates 
of Mary Immaculate or by Others about 
Oblate Congregation (Wstępna lista 
publikacji w języku angielskim napisa-
nych przez Oblatów Maryi Niepokalanej 
lub przez innych na temat Zgromadze-
nia OMI), Viborg, Denmark, 1992, 114 
stron.

 2. HISTORIA OGÓLNA

ORTOLAN Théophile OMI, Les Oblats 
de Marie Immaculée durant le premier 
siècle de leur existence:1816-1914 (Ob-
laci Maryi Niepokalanej w pierwszym 
wieku swego istnienia: 1816-1914), Pa-
ris, 1914-1932, 4 woluminy.

Ojciec Ortolan zmarł w 1937 roku, 
nie ukończywszy swego dzieła. Tom V 
o Stanach Zjednoczonych, Meksyku, 
Cejlonie (dzisiaj Sri Lanka) i Afryce Po-
łudniowej (1861-1892) nie został ukoń-
czony i pozostaje w stanie rękopisu. 
Jest to pierwsza historia ogólna nasze-
go Zgromadzenia. Jest rozwlekła i mało 
krytyczna.

SCHARSCH Philippe OMI, Geschich-
te der Kongregation der Heiligen und 
Unbeflekten Jungfrau Maria 1816-
1897 (Historia Zgromadzenia Najświęt-
szej i Niepokalanej Panny Maryi 1816- 
-1897), maszynopis, Engelport, 1952, 
6 woluminów.

Ta druga historia ogólna naszego 
Zgromadzenia jest bardziej szczegółowa 
i bardziej krytyczna aniżeli poprzednia.

LEVASSEUR Donat OMI, Histoire des 
Missionnaires Oblats de Marie Immacu-
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lée (Historia Misjonarzy Oblatów Maryi 
Niepokalanej), Montréal, 1983, 2 wolu-
miny, 308 i 485 stron.

Jest to krótka, syntetyczna i dobrze 
opracowana historia, zawierająca staty-
styki personelu oraz spis osób i miejsco-
wości, o których mowa w dziele. Przed-
stawia dzieje Zgromadzenia od początku 
do 1985 roku.

 3. HISTORIA LOKALNA

Pod tą nazwą rozumiemy dzieła, bro-
szury i broszurki na temat prowincji, wi-
ceprowincji, delegatur, misji czy po-
szczególnych domów. Obecnie prawie 
każda większa jednostka ma własną hi-
storię, czy to wydaną drukiem, czy też 
na powielaczu albo pozostającą w ma-
szynopisie. Dla przykładu podamy kilka 
z tych historii:

CARRIÈRE Gaston OMI, Histoire do-
cumentée de la Congrégation des Oblats 
de Marie Immaculée dans l’Est du Cana-
da (Udokumentowana historia Zgroma-
dzenia Oblatów Maryi Niepokalanej we 
wschodniej Kanadzie), Ottawa, 1957- 
-1975, 12 woluminów.

Jest to pierwsze wielkie dzieło histo-
ryczne o oblatach we wschodniej Kana-
dzie od 1841 do 1900 roku.

MORICE Adrien-Gabriel OMI, His-
toire de l’Église catholique dans l’Ouest 
canadien de lac Supérieur au Pacifique,
1659-1915 (Historia Kościoła katolickie-
go w zachodniej Kanadzie od Jeziora 
Górnego do Oceanu Spokojnego, 1659- 
-1915), Saint-Boniface, 1921-1923, 4 wo-
luminy.

Projekt obszernej historii oblatów 
w zachodniej Kanadzie jest w trakcie 
realizacji. Akta trzech sesji zostały już 
opublikowane w 1990, 1992 i 1994 roku 
pt. Études Oblates de l’Ouest (Studia ob-
lackie Zachodu). Część tego projektu już 
się ukazała: Levasseur Donat, Les Oblats 
de Marie Immaculée dans l’Ouest et le 
Nord du Canada (Oblaci Maryi Niepo-

kalanej na zachodzie i na północy Kana-
dy), 1845-1967. Western Canadien Pub-
lishers, 1995, 345 stron.

DOYON Bernard OMI, The Cavalry 
of Christ on the Rio Grande, 1849-1883 
(Kawaleria Chrystusowa na Rio Grande, 
1849-1883), Milwaukee, Bruce, 1956, 
252 strony.

Opisuje trudne początki misji w Tek-
sasie.

GABEN Victor OMI, Histoire de la 
maison du Calvaire (Historia domu 
„Calvaire” w Marsylii), Marseille, 426 
stron maszynopisu.

DRAGO Gaetano OMI, La provincia 
d’Italia dei Missionari Oblati di Maria 
Immacolata (Włoska Prowincja Obla-
tów Maryi Niepokalanej), Rome, 1970, 
461 stron.

PIELORZ Józef OMI, Les Oblats Po-
lonais dans le Monde 1920-1970 (Obla-
ci polscy w świecie 1920-1970), Rome, 
1971, 254 strony. Jest to poprawiona 
i powiększona wersja francuska książ-
ki Oblaci polscy, wydanej w Rzymie 
w 1970 roku.

DENNY Vincent, History of the Anglo-
Irish Province of the Missionary Oblates 
of Mary Immaculate. Part I: 1841-1921 
(Historia anglo-irlandzkiej prowincji 
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokala-
nej. Część I: 1841-1921), Dublin, Ire-
land, 1991, 160 stron.

Gaudet Valérien OMI, Histoire des 
débuts de la mission oblate de Boli-
vie (Historia początków misji oblackiej 
w Boliwii), 1990, 170 stron.

Wiele innych podobnych historii 
i monografii można znaleźć w Biblio-
grafii ojca Yvona Beaudoina, o której 
mowa była wyżej.

 4. CZASOPISMA

Wydanie książki drukiem wyma-
ga wielu zabiegów administracyjnych 
i jest kosztowne. Dlatego też wiele 
dzieł, nawet o pewnym walorze histo-
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rycznym czy duchowym, spoczywa spo-
kojnie w archiwach ze szkodą dla sze-
rokiej publiczności. Natomiast łatwiej 
jest opublikować artykuł w jakimś cza-
sopiśmie oblackim. W ten sposób moż-
na wyrazić publicznie swoją opinię na 
pewne tematy i przedyskutować spra-
wę z innymi autorami. Istnieją czaso-
pisma o charakterze ogólnym dla całe-
go Zgromadzenia i ograniczone do pro-
wincji czy jeszcze mniejszych wspólnot. 
Większość z tych czasopism, ułożona 
w porządku chronologicznym i według 
pochodzenia, jest przechowywana w ar-
chiwach generalnych w Rzymie. Poniżej 
wymieniamy jedynie czasopisma o cha-
rakterze ogólnym. 

Missions de la Congrégation des 
Missionnaires Oblats de Marie Imma-
culée (Misje Zgromadzenia Misjonarzy 
Oblatów Maryi Niepokalanej) – kwar-
talnik wydawany od 1862 roku. W 1971 
roku przybrał łaciński tytuł „Missio”, 
lecz nie miał długiego życia; już w na-
stępnym roku przestał wychodzić.

Ogólne tabele analityczne „Mis-
sions” 1862-1961 zostały opracowane 
przez ojca Henri Verkina i wydane w la-
tach 1974-1987 w czterech tomach. Pią-
ty tom, który obejmuje lata 1962-1972, 
został opracowany po śmierci ojca Ver-
kina przez ojca Maurice’a Gilberta i wy-
dany drukiem w 1989 roku.

W 1928 roku obok „Missions” uka-
zuje się A.R.OMI Agence Romaine des 
Missionnaires Oblats de Marie Imma-
culée (Agencja Rzymska Misjonarzy 
Oblatów Maryi Niepokalanej). To czaso-
pismo, wychodzące prawie co miesiąc, 
zakończyło swój żywot w 1966 roku.

Na jego miejsce powołano Infor-
mation O.M.I. Zaczęło ono wychodzić, 
począwszy od 1967 roku w formie biu-
letynu na powielaczu, mniej więcej co 
miesiąc; i w tej formie wychodzi do dnia 
dzisiejszego.

W 1968 roku ukazało się drugie po-
dobne czasopismo pt. Documentation 

O.M.I (Dokumentacja OMI). Wycho-
dzi również mniej więcej co miesiąc 
aż do dziś. Zawiera artykuły lub do-
kumenty dotyczące życia całego Zgro-
madzenia.

W 1972 roku „Missio” przestało wy-
chodzić, a ukazały się dwa nowe perio-
dyki. Pierwszy to Acta administratio-
nis generalis OMI (Akta administracji 
generalnej OMI), gdzie publikowane 
są dokumenty administracji generalnej. 
Wychodzi raz na rok do dnia dzisiejsze-
go.

Drugi to Communiqué OMI (Komu-
nikaty OMI). Począwszy od 1972 roku 
wychodzi kilka razy w roku i zawiera in-
formacje o obradach, decyzjach i nomi-
nacjach na sesjach rad generalnych.

Te wszystkie czasopisma to prawdzi-
wa kopalnia złota dla badaczy przeszło-
ści naszego Zgromadzenia, a szczegól-
nie jego złożonego charyzmatu.

„Études oblates” (Studia Oblackie) to 
kwartalnik założony w 1942 roku w pro-
wincji Canada-Est (Kanada Wschod-
nia), przemianowanej później na Świe-
tego Józefa. W 1974 roku tytuł został 
zmieniony na francusko-angielski: „Vie 
Oblate Life” (Życie Oblackie). W ciągu 
jego 55-letniego istnienia wielu znanych 
oblatów opublikowało tam swoje arty-
kuły w języku francuskim lub angiel-
skim. Sam ojciec Pielorz opublikował 
tam 26 artykułów. Prace dotyczą głów-
nie historii i duchowości Zgromadzenia, 
a szczególnie charyzmatu Ojca Zało-
życiela. Wśród kilkuset artykułów jako 
przykłady można wymienić:

LESAGE Germain OMI, „Notre litté-
rature spirituelle”. W: „Études oblates”, 
3 (1944), s. 50-61 i 116-132. Podaje 
ważniejsze źródła naszej duchowości.

„Actes du Congrès sur le charisme 
du Fondateur aujourd’hui” (Akta Kon-
gresu o charyzmacie Ojca Założyciela 
w obecnych czasach), Rzym, 26 kwiet-
nia-14 maja 1976. W: „Vie Oblate Life”, 
36 (1977), s. 2-300.
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„Actes du Congrès sur les Oblats et 
l’évangélisation” (Akta Kongresu na te-
mat oblatów i ewangelizacji), Rzym, 29 
sierpnia-14 września 1983 roku. W: „Vie 
Oblate Life”, 42 (1983), s. 99-394.

„La mission oblate par la communau-
té apostolique” (Misja oblacka poprzez 
wspólnotę apostolską). Akta pierwsze-
go kongresu Stowarzyszenia Studiów 
i Badań Oblackich, Ottawa, 7-11 sierp-
nia 1989 roku, w: „Vie Oblate Life” 49 
(1990), s. 11-373.

 5. DZIEŁA ZBIOROWE

Wśród dzieł zbiorowych trzeba wy-
mienić: Archives d’histoire oblate (Archi-
wa historii oblackiej), Bibliothèque obla-
te (Biblioteka oblacka), Quaderni di Ver-
micino (Zeszyty z Vermicino), Héritage 
oblat (Dziedzictwo oblackie), Selección 
de Estudios Oblatos (Wybór studiów ob-
lackich), Selected oblate Studies and 
Texts (Wybrane studia i teksty oblackie) 
i Écrits oblats (Pisma oblackie).

 a. Archives d’histoire oblate (Archiwa 
historii oblackiej)

Ten zbiór obejmuje 24 tomy wyda-
ne w latach 1954-1968 pod kierowni-
ctwem ojców Maurice’a Gilberta i Ga-
stona Carrière’a. Ponieważ wiele dzieł 
z tej kolekcji już było cytowanych, za-
mieścimy tutaj pozostałe:

La retraite de Mazenod à Rome, 3 
octobre 1954-10 avril 1955. Notes et do-
cuments, (Rekolekcje Mazenoda w Rzy-
mie, 3 października 1954-10 kwietnia 
1955 roku. Notatki i dokumenty), t. 11, 
1956, 194 strony.

COSENTINO Georges OMI, Exercices 
de piété de l’Oblat (Praktyki religijne 
oblata), t. 19, 1962, 466 stron.

BEAUDOIN Yvon OMI, Grand Sémi-
naire de Marseille et scolasticat oblat 
sous la direction des Oblats de Marie 
Immaculée (Wyższe Seminarium w Mar-

sylii i scholastykat oblacki pod kierow-
nictwem Oblatów Maryi Niepokalanej) 
1827-1862, t. 21, 1967, 282 strony.

 b. Bibliothèque oblate (Biblioteka obla-
cka)

„Biblioteka oblacka” powstała w tym 
samym roku co „Archiwa historii ob-
lackiej”. Obejmuje prace wydane dru-
kiem, podczas gdy w kolekcji Archiwów 
dzieła są powielane na różne inne sposo-
by, co zmniejsza bardzo koszty wydania. 
„Biblioteka” składa się tylko z 15 to-
mów. Dla przykładu można wymienić:

MORABITO Joseph, Je serai prêtre, 
Eugène de Mazenod de Venise à Saint-
Sulpice  (Będę kapłanem. Eugeniusz de 
Mazenod od Wenecji do Świętego Sulpi-
cjusza), 1794-1811, 1954, 200 stron. Oj-
ciec Morabito opuścił później Zgroma-
dzenie.

GILBERT Maurice OMI, Réflexions
sur la vie oblate à la lumière des nou-
velles Constitutions (Myśli o życiu ob-
lackim w świetle nowych Konstytucji), 
t. 14, 1966, 100 stron.

 c. Quaderni di Vermicino (Zeszyty z Ver-
micino)

Chodzi tutaj o prace scholastyka-
tu włoskiego w Vermicino koło Rzymu, 
wydawane systemem domowym. Obej-
mują artykuły lub nawet dzieła na tema-
ty oblackie, szczególnie o Ojcu Założy-
cielu. Od pierwszego zeszytu wydane-
go w 1975 roku kolekcja wzbogaca się 
rocznie o jeden lub nawet dwa zeszyty. 
Wymieńmy kilka z nich:

CIARDI Fabio OMI, Fisionomia e na-
tura della comunità oblata nel periodo di 
fondazione 1815-1816 (Obraz i charakter 
wspólnoty oblackiej w okresie powsta-
wania 1815-1816), 2 (1976), 166 stron.

D’ADDIO Angelo OMI, Cristo Cro-
cefisso e la Chiesa abbaddonata. Euge-
nio de Mazenod, un appassionato di Cri-
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sto e della Chiesa (Chrystus ukrzyżowa-
ny a Kościół opuszczony. Eugeniusz de 
Mazenod, pasjonata Chrystusa i Kościo-
ła), 4 (1978), 218 stron.

MAMMANA Giuseppe OMI, La Chie-
sa nella vita et nel pensiero del beato 
Eugenio de Mazenod (Kościół w życiu 
i w pojęciu błogosławionego Eugeniu-
sza de Mazenoda), 7 (1979), 145 stron.

BEAUDOIN Yvon OMI, L’itine-rario 
spirituale del beato Eugenio de Maze-
nod (Droga duchowa błogosławionego 
Eugeniusza de Mazenoda), 18 (1988).

ZAGO Marcello OMI, Il beato Giuseppe 
Gérard ci parla (Błogosławiony Józef Gé-
rard mówi do nas), 24 (1989), 54 strony.

GIORGIANNI Maurizio OMI, Il marti-
rio, „carisma” della missione in Euge-
nio de Mazenod e nella sua famiglia reli-
giosa (Męczeństwo – „charyzmat” w po-
słannictwie Eugeniusza de Mazenoda 
i jego rodziny zakonnej), 28 (1994), 132 
strony.

 d. Héritage oblat (Dziedzictwo oblackie)

Na żądanie ostatnich kapituł general-
nych Postulacja rozpoczęła publikację 
krótkich biografii oblatów znanych ze
świątobliwego życia. Przeznaczone są 
dla szerszego kręgu odbiorców.

 e. Selección de Estudios oblatos (Wybór 
Studiów Oblackich)

Czasopismo wychodzące w języku 
hiszpańskim od 1980 roku pod kierow-
nictwem ojca Laurenta Roya. Początko-
wo były tam publikowane tylko artyku-
ły z „Études oblates” albo „Vie Oblate 
Life”, ale później pojawiły się również 
napisane specjalnie do tego czasopisma.

 f. Selected Oblate Studies and Texts (Wy-
brane studia i teksty oblackie)

Ta kolekcja zawiera artykuły, szcze-
gólnie z „Vie Oblate Life”, tłumaczone 

z francuskiego na angielski. Pierwszy 
tom ukazał się w 1986 roku. Rome, Mai-
son générale, 506 stron.

 g. Écrits oblats (Pisma oblackie)

„Écrits oblats” zawierają wybrane 
pisma Ojca Założyciela i wybitnych ob-
latów. Ojciec Yvon Beaudoin zaczął je 
wydawać od 1977 roku, mniej więcej je-
den tom na rok. Wydano drukiem już 22 
tomy. Pierwsze 13 obejmują listy; 14 i 15 
tom zawiera notatki duchowe, a 17-22: 
pamiętniki i dziennik Ojca Założyciela. 
W drugiej serii („Écrits oblats II”) ojciec 
Beaudoin opublikował biografię i pis-
ma ojca Tempiera w dwóch tomach, bło-
gosławionego Józefa Gérarda również 
w dwóch tomach i ojca Casimira Auberta 
w jednym tomie; czyli razem seria „Éc-
rits II” zawiera 5 tomów. Wszystkie te 
pisma są regularnie tłumaczone na język 
angielski, a niektóre z nich na włoski, hi-
szpański, niemiecki i polski.

 6. PISMA TRAKTUJĄCE O ŻYCIU DUCHOWYM

Oblaci wydali drukiem wiele ksią-
żek zawierających rozmyślania, nauki 
duchowne, rekolekcje i rozprawy na te-
mat życia duchowego. One również sta-
nowią przyczynek do kształtowania na-
szego charyzmatu oblackiego. Poniżej 
podajemy te, które wydają się nam naj-
poważniejsze:

BOISRAMÉ Prosper OMI, Méditations 
pour tous les jours de l’année à l’usage 
de la Congrégation des Missionnaires 
Oblats de Marie Immaculée (Rozmy-
ślania na wszystkie dni roku na użytek 
Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Ma-
ryi Niepokalanej), Tours, Mame, 1887, 
3 woluminy, 540, 615 i 572 strony.

Te medytacje miały ogromny wpływ 
na całe Zgromadzenie przez 50 lat. Po-
nieważ odzwierciedlają duchowość spe-
cyficzną danej epoki, po reformie Sobo-
ru Watykańskiego II wyszły z użycia.
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FABRE Joseph OMI, Instructions pour 
les retraites annuelles (Nauki na reko-
lekcje roczne), Rome, 1917, 555 stron.

Jest to zbiór rekolekcji głoszonych 
przez ojca Josepha Fabre’a, superiora 
generalnego Misjonarzy Oblatów Sio-
strom Świętej Rodziny z Bordeaux.

KASSIEPE Max OMI, Die katolische 
Volksmission in der neuen Zeit (Misja 
katolicka w naszych czasach), Pader-
born, 1934, 200 stron. Omawia proble-
my misji ludowych w Niemczech.

CIARDI Fabio OMI, I Fondatori uomi-
ni dello Spirito. Per una teologia del ca-
risma di fondatore (Założyciele inspiro-
wani przez Ducha Świętego. Teologia 
charyzmatu założyciela), Rome, Città 
Nuova, 1982, 408 stron.

Rozprawa na temat charyzmatu zało-
życieli zakonów i zgromadzeń, między in-
nymi również Eugeniusza de Mazenoda.

SANTOLINI Giovanni OMI, Evangeliz-
zazione e prassi missionaria in Eugenio 
de Mazenod (Ewangelizacja i wprowa-
dzenie jej w życie u Eugeniusza de Ma-
zenoda), Bologna, 1984, 220 stron.

JETTÉ Fernand OMI, Le Missionnaire 
Oblat de Marie Immaculée. Textes et al-
locutions (Oblat Maryi Niepokalanej 
jako misjonarz. Teksty i przemówienia), 
1975-1985. Rome, Maison générale, 
1985, 342 strony.

Są to konferencje i przemówienia 
ojca Fernanda Jettégo, superiora gene-
ralnego. W nich przedstawia on swoje 
myśli na temat charyzmatu, misji, życia 
zakonnego, różnych posług i formacji.

Tenże, Lettres et homélies (Listy 
i homilie), Rome, 1993.

La prière oblate (Modlitwy obla-
ckie), Rome, Maison générale, 1986. 

Chociaż tytuł mówi tylko o modlitwie, 
to jednak ta książeczka chce być również 
świadkiem naszej tradycji, aby bardziej 
ożywić nasze dzisiejsze modlitwy. Coś 
w rodzaju vademecum, które łączy nasze 
życie modlitwy z Konstytucjami, z wizją 
Założyciela i tradycją oblacką.

 VI. ŻYCIE WEWNĘTRZNE 
SŁAWNYCH OBLATÓW

Jeśli życie wewnętrzne Eugeniu-
sza de Mazenoda jest pierwszym i naj-
ważniejszym źródłem duchowości ob-
lackiej, to innym źródłem jest życie du-
chowe jego najwybitniejszych synów.

 1. OBLACI ZNANI Z ŻYCIA ŚWIĄTOBLIWEGO

Wśród oblatów znanych ze świątobli-
wego życia na pierwszym miejscu trzeba 
wymienić tych, których procesy kanoni-
zacyjne czy beatyfikacyjne są w toku. Ich 
pisma są przechowywane z pietyzmem 
w archiwach domu generalnego. Założy-
ciel, Eugeniusz de Mazenod, został beaty-
fikowany 19 października 1975 roku i ka-
nonizowany 3 grudnia 1995 roku. W dro-
dze na ołtarze jest 6 oblatów.

 a. Błogosławiony Józef Gérard: 1831- 
-1914

Ojciec Józef Gérard, apostoł Basuto-
landu, został beatyfikowany w Lesotho 
przez papieża Jana Pawła II dnia 15 
września 1988 roku. Wśród wielu jego 
biografii można zacytować następujące:

ROCHE Aimé OMI, Clartés australes. 
Joseph Gérard, OMI, „le prêtre bien-ai-
mé des Basotho” (Jasność z Południa. 
Józef Gérard OMI, kapłan ukochany 
przez Basutosów), Lyon, Chalet, 1951, 
400 stron.

BEAUDOIN Yvon OMI, Le bienheureux 
Joseph Gérard OMI, l’apôtre des Ba-
sotho, biographie, témoignages, lettres 
et écrits divers (Błogosławiony Józef Gé-
rard OMI, apostoł Basutosów, biografia,
zeznania świadków, listy i pisma różnego 
rodzaju), Rome, Postulation OMI, 1988, 
2 woluminy, 168 i 247 stron.

 b. Charles Dominique Albini: 1790-1839

Jest to pierwszy oblat, którego spra-
wa beatyfikacji została rozpoczęta przez 
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Zgromadzenie Oblatów Maryi Niepoka-
lanej jeszcze za życia Ojca Założyciela. 
Z jego biografii na uwagę zasługują na-
stępujące:

DRAGO Gaetano OMI, L’apostolo del-
la Corsica, P. Carlo Albini OMI (Apo-
stoł Korsyki, O. Karol Albini OMI), 
Rome, 1942, 290 stron.

DELARUE Louis OMI, Prêtre, rien que 
ça. Le père Charles Dominique Albini 
OMI (Kapłan, nic więcej. Ojciec Karol 
Dominik Albini OMI) Paris, éditions La-
tines, 1970, 285 stron.

 c. Vital Grandin:1829-1902

Biskup Vital Grandin jest jednym 
z wielkich biskupów-misjonarzy pół-
nocno-zachodniej Kanady. Główni jego 
biografowie to:

JONQUET Émile OMI, Mgr Grandin, 
OMI, premier évêque de Saint-Albert (Bp 
Grandin OMI, pierwszy biskup diecezji 
Saint-Albert), Montréal, 1903, 532 strony.

BRETON Paul-Émile OMI, Vital Gran-
din, Paris-Montréal, 1960, 366 strony.

 d. Ovide Charlebois: 1862-1933

Drugi, heroiczny biskup północno- 
-zachodniej Kanady. Jego główne bio-
grafie:

Bp LAJEUNESSE Martin, Vertus de Mgr 

Charlebois (Cnotliwe życie Bpa Charle-
bois), Le Pas, Manitoba, 1951, 306 stron.

CARRIÈRE Gaston OMI, Le Père du 
Keewatin, Mgr Ovide Charlebois (Ojciec 
Keewatinu, Bp Owidiusz Charlebois), 
Montréal, Rayonnement, 1962, 240 stron.

 e. Antoni Kowalczyk: 1866-1947

Brat Kowalczyk, Polak, był misjo-
narzem w północno-zachodniej Kana-
dzie, znanym z miłości do Matki Bożej. 
O nim piszą:

BRETON Paul-Émile OMI, Forgeron de 
Dieu, frère Antoine Kowalczyk OMI (Ko-

wal Boży, brat Antoni Kowalczyk OMI), 
Edmonton, éditions de l’Hermitage, 
1953, 224 strony. Wydane także w języ-
ku polskim przez Wydawnictwo Ojców 
Oblatów Prowincji Matki Bożej Wnie-
bowziętej w Kanadzie, 1961.

SAJEWICZ Jan OMI, Nasz Brat. Życie 
i działalność polskiego emigranta i mi-
sjonarza Sługi Bożego Antoniego Ko-
walczyka OMI, Toronto, 1972, 40 stron.

[FERRARA Nicola OMI], Positio su-
per virtutibus S. D. Antonii Kowalczyk 
(Przyczynek do cnót Sługi Bożego An-
toniego Kowalczyka), Romae, 1993, 
2 woluminy.

 f. Józef Cebula: 1902-1941

Był superiorem w junioracie lubli-
nieckim (1931-1937) i mistrzem nowi-
cjuszy w Markowicach (1937-1940); za 
życia uważany za świątobliwego kapła-
na i gorliwego zakonnika. Deportowany 
do obozu koncentracyjnego Mauthau-
sen, zginął tam jako męczennik za wia-
rę. Trzynastego czerwca 1999 roku zo-
stał beatyfikowany w Warszawie przez 
papieża Jana Pawła II razem z 98 mę-
czennikami zamordowanymi przez nazi-
stów od 1939 do 1945 roku.

Zobacz: O. Józef Cebula OMI: 1902- 
-1941. Męczennik za wiarę w obozie 
koncentracyjnym Mauthausen. na pod-
stawie oryginalnych dokumentów i ze-
znań naocznych świadków opracował 
ks. Józef Pielorz OMI, Liège, 1998, 58 
stron.

Kazimierz LUBOWICKI OMI, Po pro-
stu kapłan. Szkic do portretu o. Józefa 
Cebuli OMI, Poznań, 1999, 128 stron.

 2. INNI ZNANI OBLACI

W ciągu swej 180-letniej historii na-
sze Zgromadzenie miało wiele wybit-
nych osobistości. Niektórzy z nich mają 
już biografie, mniej lub bardziej krytycz-
ne; o innych znajdujemy zaledwie krót-
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kie wzmianki w nekrologach. Poniżej 
podajemy niektóre z nich:

PAGUELLE de Follenay J., Vie du car-
dinal Guibert (Życie kardynała Guiber-
ta), Paris, éd. Poussilegue, 1896, 2 wo-
luminy.

Kardynał Hippolyte Guibert, arcybi-
skup Paryża był najwybitniejszym obla-
tem za czasów Założyciela.

BENOIT Dom Paul CRIC, Vie de Mgr 
Taché, archevêque de Saint-Boniface 
(Życie ojca Tachégo, arcybiskupa Saint- 
-Boniface), Montréal, Beauchemin, 1904, 
2 woluminy, 610 i 935 stron.

DUCHAUSSOIS Pierre OMI, Aux glaces 
polaires. Indiens et Esquimaux (Wśród 
lodów polarnych u Indian i Eskimosów), 
Lyon, 1921, 476 stron. To dzieło zosta-
ło przetłumaczone również na język pol-
ski i wydane drukiem przez Wydawni-
ctwo OO. Oblatów M.N., Krobia, 1931. 
Zwane „białą epopeją” opisuje życie he-
roiczne misjonarzy-oblatów na północ-
nych kresach Kanady.

DUCHAUSSOIS Pierre OMI, Sous les 
feux de Ceylan, chez les Cinghalais et les 
Tamouls (W płomieniach Cejlonu wśród 
Syngalezów i Tamilów), Paris, Grasset, 
1929, 380 stron.

Heroiczna praca misyjna misjona-
rzy oblatów na Cejlonie (Sri Lanka). 
Książka wydana również w języku pol-
skim przez Wydawnictwo OO. Oblatów 
M.N., Krobia, 1931.

DUCHAUSSOIS Pierre OMI, Apôtres in-
connus. Nos coadjuteurs dans l’établis-
sement de l’Évangile (Apostołowie nie-
znani. Nasi pomocnicy w utwierdzaniu 
Ewangelii), Paris, 1924, 252 strony.

Dzieła ojca Duchaussois były tłuma-
czone na wiele języków i doczekały się 
wielu wydań.

BREYNAT Mgr Gabriel OMI, Cinquan-
te ans au pays des neiges (50 lat w kraju 
śniegów), Montréal, Fides, 1945-1948, 
3 woluminy, 348, 372 i 400 stron.

BREYNAT, pierwszy wikariusz apo-
stolski regionu Mackenzie, opisuje tu-

taj ogromnie trudne życie misjonarzy na 
kresach północnej Kanady.

Buliard Roger OMI, Inuk. „Au dos 
de la terre” (Inuk. Misje na krańcu 
świata), Paris, Saint-Germain, 1949, 355 
stron. Jest to opis misji oblackich wśród 
Eskimosów; dzieło tłumaczone na wiele 
języków i odznaczone przez Akademię 
Francuską. Wydane także w języku pol-
skim przez Misjonarzy Oblatów Maryi 
Niepokalanej, Poznań, 1985.

BONHOMME Mgr Joseph OMI, Noir 
or. Le Basutoland, mission noire, mois-
son d’or (Czarne złoto. Basutoland, mi-
sja czarna, ale żniwo złote), Montréal, 
1934, 280 stron.

Jest to opis bardzo trudnych mi-
sji oblackich w Basutolandzie, dzisiej-
szym Lesotho, dokonany przez biskupa 
Bonhomme’a, wikariusza apostolskiego 
w Basutolandzie.

BORZAGA Mario OMI, Diario di un 
uomo felice. Una esperienza missionaria 
nel Laos (Dziennik człowieka szczęśli-
wego. Doświadczenia misyjne w Laosie), 
Rome, Città Nuova, 1985, 300 stron.

Jest to dziennik ojca Borzagi, misjona-
rza w Laosie od 1957 do 1959 roku, za-
mordowanego przez komunistów w 1960 
roku.

PARENT Louis-Marie OMI, Victor 
Lelièvre, un homme branché sur le Sac-
ré-Coeur (Victor Lelièvre, człowiek na-
stawiony na Serce Jezusowe), 1876- 
-1956, Trois-Rivières, coll. Volontaires 
de Dieu, 1993, 393 strony.

CHOQUES Charles OMI, Mikilar, Lio-
nel Ducharme, OMI, apôtre des Inuits 
(Mikilar, Lionel Ducharme OMI, apo-
stoł Eskimosów), Churchill, Manitoba, 
Corporation épiscopal, 1994, 230 stron.

Notices nécrologiques des membres 
de la Congrégation (Nekrolog członków 
Zgromadzenia), 8 woluminów od 500 do 
600 stron każdy, Paris-Rome, 1884-1939.

Są to krótkie lub dłuższe biografie kil-
kuset zmarłych członków naszego Zgro-
madzenia.
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FRANCOEUR Athanase OMI, Notices 
Nécrologiques de la Province du Cana-
da-Est (Nekrolog członków prowincji 
Kanady wschodniej), 1849-1957, Otta-
wa, Bibliothèque oblate, od nr 8 do 11, 
1957, 4 woluminy.

Strumyki wypływające z różnych 
źródeł oblackich wpadają następnie do 
szerokiej rzeki, której na imię ducho-
wość oblacka lub charyzmat oblacki. 
W tym artykule starałem się przedsta-
wić ważniejsze źródła i strumyki naszej 
duchowości i zarazem ustalić ich wkład 
do złożonego charyzmatu Zgromadze-
nia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepo-
kalanej.

JÓZEF PIELORZ

1 Artykuł ten do wydania polskiego 
autor częściowo przepracował i posze-
rzył. (J. Chmist OMI)

 PRZYPISY

1 Zob. PIUS XI, Unigenitus Dei Fi-
lius, list apostolski do superiorów gene-
ralnych zakonów i innych stowarzyszeń 
zakonnych, 19 marca 1924 r., W: A.A.S. 
1924, s. 135-136.

2 Najbardziej obszerna lista biogra-
fii biskupa de Mazenoda znajduje się 
w dziele ojca Angelo MITRIEGO OMI, Le 
bx Eugène de Mazenod. Rome, 1975, 
s. 206-214. Jej dalszy ciąg, do 1995 
roku, znajduje się w niniejszym Słow-
niku wartości oblackich, artykuł „Euge-
niusz de Mazenod”.

3 Zob. Yvon BEAUDOIN OMI, Franço-
is de Paule Henry Tempier (1788-1870), 
second père des Oblats de Marie Imma-
culée, biographie, témoignages de con-
temporains et écrits divers, Rome, Po-
stulation, 1987, coll. Écrits oblats, 2 wo-
luminy, 246 i 210 stron.

4 Zob. Przedmowę do Konstytucji 
i Reguł.

5 Okólnik nr 1. W: Écrits oblats I, 
t. 12, s. 183.

6 Zob. Missions, 78 (1951), s. 1-94.
7 W niniejszym Słowniku warto-

ści oblackich, w artykule „Konstytucje 
i Reguły” można znaleźć wyczerpującą 
bibliografię na ten temat.

8 Léo DESCHÂTELETS, „Préface”. W: 
Józef Pielorz, Les Chapitres généraux 
au temps du Fondateur, 1818-1861, Ot-
tawa, éditions des Études oblates, 1968.

9 Józef PIELORZ „Les Chapitres génér-
aux de 1818 à 1986”. W: Vie Oblate Life, 
46 (1987), s. 169-200.



Długie i niełatwe byłyby poszuki-
wania mające na celu znalezienie w pis-
mach Eugeniusza de Mazenoda wyraże-
nia „życie wewnętrzne”. Po prostu nie 
należało ono do jego słownika, zresztą 
bardzo bogatego. Po prześledzeniu dwu-
nastu wydanych już tomów jego listów 
do oblatów, dziennika i notatek z reko-
lekcji znaleźliśmy zaledwie dwa przy-
padki, w których spod pióra Założyciela 
wymknęło się wyrażenie „mężowie we-
wnętrzni”, i to – nic w tym dziwnego – 
w liście do ojca Henry’ego Tempiera1.

Z wielu powodów na podkreślenie 
zasługuje fakt, że Założyciel w ogóle 
nie używa tego szacownego wyrażenia 
lub, prawdę mówiąc, klasycznego roz-
różnienia pomiędzy „człowiekiem we-
wnętrznym” a „człowiekiem zewnętrz-
nym”, które stanowi część chrześcijań-
skiego słownictwa od czasów świętego 
Pawła2. Wyrażenie to było z pewnością 
dobrze znane i używane w jego czasach. 
Słowo „wewnętrzny” w formie przy-
miotnikowej lub rzeczownikowej mia-
ło nadzwyczajne powodzenie w siedem-
nastowiecznej Francji, a przed XIX wie-
kiem miało się stać wyrażeniem potocz-
nym u autorów zajmujących się życiem 
wewnętrznym. To, co autorzy owi ro-
zumieli przez życie wewnętrzne, można 
streścić w ten sposób: bardziej lub mniej 
wytężona uwaga, jaką osoba poświęca 
wewnętrznemu działaniu łaski, jej do-
browolna współpraca z rytmem i rozwo-
jem Bożego życia w sobie, aby uwolnić 
się od stworzenia i zbliżyć się do Boga. 
Niezależnie od tego, jaką wagę czło-

wiek przywiązuje do swego wewnętrz-
nego życia, jest nacechowany przez swą 
epokę i swoje środowisko. W semina-
rium Świętego Sulpicjusza, gdzie Euge-
niusz otrzymał duchową i intelektualną 
formację i gdzie tradycje szkoły fran-
cuskiej były pielęgnowane z „głębokim 
szacunkiem”3, jedną z fundamentalnych 
zasad duchowości była z pewnością za-
sada pielęgnowania życia duchowego.

Jako uczeń takiego mistrza jak Pierre 
de Bérulle poprzez Charlesa de Condre-
na, Jeana-Jacquesa Oliera zawsze uwa-
żał życie wewnętrzne Jezusa za kamień 
węgielny pobożności w swoim semina-
rium. Tym bardziej że Pierre de Bérulle 
kładł nacisk na praktyczne konsekwen-
cje wewnętrznego wymiaru życia du-
chowego. Żyć z Chrystusem znaczyło 
dla niego przyswoić sobie całkowicie 
wewnętrzne dyspozycje Jezusa Chry-
stusa, a nie zadowalać się naśladowa-
niem niektórych Jego cnót. Jak później 
powiedziałby Tronson, nasza dusza nie 
jest płótnem, na które nakłada się taką 
lub inną barwę, taki czy inny rys Jezu-
sa, jak to zrobiłby malarz mający przed 
sobą model. Dusza jest jak kawałek tka-
niny, którą należy zanurzyć w naczyniu 
z farbą, aż zostanie całkowicie nasyco-
na nowym kolorem. Wiemy także, że 
święto życia wewnętrznego Najświętszej 
Maryi Panny, ustanowione przez Olie-
ra i zatwierdzone przez Rzym w 1664 
roku, było jeszcze uznawane i celebro-
wane w seminarium Świętego Sulpicju-
sza w czasie seminaryjnych lat Eugeniu-
sza de Mazenoda. Wspomina on zresz-

ŻYCIE WEWNĘTRZNE

SPIS TREŚCI: I. Wewnętrzna struktura duszy Założyciela. II. Wewnętrzny wymiar ży-
cia oblackiego: 1. Wspólnota oblacka jako przestrzeń wewnętrzna; 2. Reguła jako 
wewnętrzne zaangażowanie; 3. Życie wewnętrzne i wizja mistyczna. III. Ciągłość 
i przemiana w pojmowaniu życia wewnętrznego: 1. Wzrost życia teologalnego: 
2. Życie modlitwy mniej odosobnione: 3. Kierownik duchowy a życie wewnętrzne.
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tą o tym w liście do babki Catherine- 
-Élisabeth Joannis4.

W tym wszystkim jest rzeczą dziw-
ną, że Założyciel, pomimo niezaprze-
czalnego wpływu sulpicjańskiej forma-
cji, zawsze zdawał się unikać wyraźnego 
użycia wyrażenia „życie wewnętrzne”. 
Czy było to zamierzone z jego strony, 
a jeśli tak, jakie mogły być tego powo-
dy? Czy po prostu podświadomie unikał 
wyrażenia, do którego nie miał przeko-
nania albo które nie zgadzało się całko-
wicie z wewnętrzną strukturą jego du-
szy i z jego duchowością? Odpowiedź, 
jak będziemy usiłowali dowieść, znaj-
duje się w szczególnym sposobie, w jaki 
Eugeniusz de Mazenod realizował swo-
ją misję oraz swoje poszukiwanie świę-
tości. Obierając za punkt wyjścia orygi-
nalność i dynamizm tego poszukiwania, 
takiego, jakie on sam przeżył, będziemy 
mogli zrozumieć, jak Założyciel pojmo-
wał życie wewnętrzne i znaczenie, jakie 
mu przypisywał w życiu każdego obla-
ta.

 I. WEWNĘTRZNA STRUKTURA 
DUSZY ZAŁOŻYCIELA

Przede wszystkim należy pamiętać, 
że Eugeniusz de Mazenod był, jak sam 
przyznawał, człowiekiem praktycznym. 
„Eugeniusz de Mazenod – pisze Jean Le-
flon – nie ma nic z ducha teoretyka, przez 
całe życie pozostanie praktykiem”5. Nic 
przeto dziwnego, że w życiu wewnętrz-
nym i w całym ciągu wędrówki du-
chowej Eugeniusz de Mazenod nie był 
w mniejszym stopniu „realizatorem” 
w swoim sumieniu niż w posłudze apo-
stolskiej. To prawda, że w pismach du-
chowych często wyraźnie rozróżnia po-
między celem i środkami: pomiędzy ce-
lem naszej misji, na przykład „ożywić 
wiarę gasnącą wśród ubogich”6, i środ-
kami praktyczno-duchowymi, aby to 
osiągnąć, takimi jak rady ewangeliczne, 

modlitwa i zachowywanie Reguły7. Jed-
nak według niego środkom doniosłość 
i wartość nadaje nagląca potrzeba i we-
wnętrzna wartość celu. Jest to tym bar-
dziej prawdziwe, że środki, jakie bierze 
pod uwagę i które proponuje, są dokład-
nie takie same, jakimi „najpierw” posłu-
żył się Zbawiciel i Apostołowie. Stąd 
jego serdeczne wołanie: „Czy może być 
coś bardziej skłaniającego nas do ich na-
śladowania? Jezus naszym Nauczycie-
lem, Apostołowie naszymi poprzednika-
mi, naszymi pierwszymi Ojcami!”8

Duchowość Założyciela jest nieza-
przeczalnie nacechowana formacją sul-
picjańską, ze stałym wglądem w siebie, 
w skupieniu i na modlitwie, aby ocenić 
się przed Bogiem w celu uczynienia du-
szy bardziej podatną na wolę Bożą. Lecz 
wegług niego życie wewnętrzne nigdy 
nie mogło oznaczać ćwiczenia czystej 
introspekcji, ćwiczenia zupełnie oderwa-
nego i bez związku z otaczającym świa-
tem zewnętrznym. U Założyciela jedno 
powinno zawsze przenikać się z drugim. 
Kiedykolwiek zabierał się do modlitwy 
lub spędzał długie godziny przed Naj-
świętszym Sakramentem, jak to często 
czynił, zawsze towarzyszyło mu wszyst-
ko, co go spotykało albo co działo się 
wokół niego. W tym znaczeniu można 
powiedzieć zgodnie z prawdą, że Za-
łożyciel nigdy nie modlił się sam. Po-
dobnie zresztą jak jego listy, jego ży-
cie modlitewne zawsze było wypełnione 
myślami i troską o jego misjonarzy, jego 
diecezję, papieża i oczywiście o ubo-
gich, „najbardziej opuszczonych”. Żad-
na z tych osób i z tych konkretnych trosk 
nie pozostawała na uboczu, to znaczy 
nie była wyeliminowana z jego życia 
wewnętrznego, a zatem nie znajdowała 
się z dala od jego ducha. Jego modlitwa, 
tak samo jak jego wizja, była szeroka jak 
świat! Często stając w obecności Boga, 
Założyciel był zawsze obecny i głęboko 
zjednoczony z tymi, których nosił w ser-
cu. Sam zresztą o tym mówi, i to bardzo 
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wyraźnie. Na przykład, w liście do ojca 
Josepha Fabre’a pisze: „Sam w mojej 
kapliczce obchodziłem tak wielkie świę-
to (17 lutego...) i rozumiesz, że w tym 
momencie nie było przestrzeni, która by 
nas dzieliła. Jednoczyliśmy się bowiem 
w tym centrum, którym jest nasz Boski 
Zbawiciel. Nie widziałem Was, lecz Was 
słyszałem, czułem waszą obecność i ra-
dowałem się z Wami, zupełnie jakbym 
był w Marsylii, która przecież była ode 
mnie oddalona o przeszło 200 mil9.

Być może z powodu tej głębokiej soli-
darności duchowej ze swymi współbraćmi 
Założyciel wahał się, czy wyrażenie „ży-
cie wewnętrzne” uznać za własne, przy-
najmniej w aspektach bardziej indywidu-
alistycznych, jakie mogło ono sugerować 
w jego epoce. „Życie wewnętrzne” i „ży-
cie zewnętrzne” były tak mocno splecione 
w jego zamiarach, że właściwie nie mógł 
ich rozdzielić. Tym można by chyba rów-
nież wytłumaczyć rzekomy u niego kon-
flikt pomiędzy życiem modlitwy a działal-
nością apostolską10. Wielkoduszność nie 
zwykła wznosić takich sztucznych prze-
gród albo dokonywać zacieśniających wy-
borów. Przy jego wielkim sercu prawdzi-
wym dylematem dla Eugeniusza de Maze-
noda musiała być nie tyle sprawa wybo-
ru pomiędzy jednym lub drugim powoła-
niem, ile rozeznanie, jak połączyć i przy-
jąć to, co w obu jest najlepsze. W tym, jak 
i we wszystkich natchnionych momen-
tach, okazał się godnym własnej odwagi: 
„Trzeba odważyć się na wszystko”. Mimo 
że znał wielkich autorów swojej epoki, 
Eugeniusz de Mazenod wiedział, że po-
winien iść własną drogą, za własnymi na-
tchnieniami.

Jeżeli chce się zrozumieć, jak Euge-
niusz de Mazenod pojmował życie we-
wnętrzne, trzeba pamiętać jeszcze o in-
nym czynniku. W ciągu całego proce-
su duchowego rozwoju Założyciel wie-
dział, że powinien zależeć tylko od sie-
bie, albo, jak mówią dziś nasze Konsty-
tucje i Reguły, być „głównym sprawcą 

własnego rozwoju” (K 49). Jeżeli jest ja-
kaś zasada, na której mocno mu zależało 
zarówno ze względu na samego siebie, 
jak i na jego oblatów, to była nią zasa-
da osobistej motywacji. Nigdy nie po-
trafił tolerować tego, aby w dążeniu do 
doskonałości i świętości rezygnowano 
z własnej odpowiedzialności lub ją lek-
ceważono. W tym mógłby podpisać się 
całkowicie pod starym przysłowiem: 
„Proś Boga i dalej wiosłuj do brzegu”. 
Ileż razy znajdujemy potwierdzenie tego 
w życiu Założyciela. Dla zilustrowania 
tego wystarczą dwa przykłady.

Przede wszystkim Przedmowa do 
Konstytucji z piętnastoma zdecydowa-
nymi wezwaniami do odpowiedzialno-
ści, „trzeba..., powinni...”, potwierdza 
ten punkt. Nie chcąc bynajmniej przy-
właszczać sobie woli Bożej lub pomniej-
szać roli łaski, Założyciel nigdy nie wa-
hał się w fundamentalnym przekonaniu 
co do tego, że każdy jest odpowiedzialny 
za uświęcenie własne i innych. Wynika to 
bardzo jasno z licznych postanowień re-
kolekcyjnych, jakie Eugeniusz de Maze-
nod podejmował, czuwając nad własnym 
postępem w życiu duchowym. Są one 
godne uwagi zarówno ze względu na ich 
wielką liczbę, jak i na drobiazgowe trak-
towanie szczegółów konkretnego życia.

Ten wyostrzony zmysł odpowie-
dzialności w dążeniu do doskonało-
ści przejawia się również w braku tole-
rancji, jaki Założyciel okazywał wobec 
tego, co uważał za miernotę duchową 
lub niewierność świętym Regułom. Jesz-
cze dzisiaj zaskakują nas twarde słowa, 
w jakich ganił tych, którzy opuszczali 
albo poddawali się pokusie opuszczenia 
Zgromadzenia, lub też surowość, z jaką 
karcił nawet najbardziej pewnych ze 
swoich drogich oblatów. Jednakże przy-
pisywać te ojcowskie wybuchy jedynie 
jego namiętnej naturze lub prowansal-
skiemu temperamentowi to zapominać, 
jak rzadko czyjeś przekonania płynące 
z wiary występują w sprzeczności z jego 
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osobowością i charakterem. Nawet jeże-
li teologia świętego Tomasza z Akwinu 
była w zasadzie nieznana w czasie jego 
formacji seminaryjnej11, wydaje się, że 
Eugeniusz de Mazenod zawsze rozu-
miał, iż łaska nie niszczy natury, lecz ją 
respektuje, i że zarówno łaska, jak i na-
tura posiadają prawa, którym trzeba być 
posłusznym. Jak nigdy nie mógł się zde-
cydować na oddzielenie działalności 
apostolskiej od modlitwy, życia czynne-
go od życia kontemplacyjnego, tak samo 
żywił głębokie przekonanie, że nie może 
być rozdziału lub przeciwieństwa po-
między wiernością Bogu a wiernością 
sobie. To pragnienie autentyczności bę-
dzie towarzyszyło Założycielowi przez 
cały etap jego duchowej drogi. Dzisiaj 
również to pragnienie należy do tajem-
nicy każdego świętego, którego Kościół 
ośmiela się kanonizować.

Ten pobieżny szkic wewnętrznej 
struktury duszy Założyciela pozwala 
stwierdzić rzecz niewątpliwą: w swej 
najgłębszej istocie Założyciel nie wi-
dzi żadnego śladu dualizmu, żadnej dy-
chotomii pomiędzy dwoma rodzajami 
życia: między życiem czynnym i kon-
templacyjnym. Wydaje się, że zawsze 
dostrzegał ich rzeczywistą jedność. Tę 
głęboką, naturalną zgodność pomiędzy 
„życiem zewnętrznym” i „życiem we-
wnętrznym” Eugeniusz de Mazenod bę-
dzie głosił przez całe życie. Na przykład, 
medytując nad Regułą w czasie dorocz-
nych rekolekcji w 1851 roku, dziękuje 
Zbawicielowi za to „cudowne połącze-
nie życia czynnego i kontemplacyjnego, 
którego przykład dali nam Jezus Chry-
stus i Apostołowie [...], którego nasze 
Reguły są tylko rozwinięciem”12.

Zwłaszcza z jego pism poświęco-
nych życiu duchowemu wynika, że je-
śli nawet Założyciel nigdy nie używał 
tego określenia, miał z pewnością bar-
dzo precyzyjne poglądy na życie we-
wnętrzne. W sposobie, w jaki czyni się 
„praktykiem” życia wewnętrznego, na-

leży zaznaczyć dwie rzeczy. Najpierw 
u niego życie wewnętrzne jest nieod-
zownym środkiem zdobycia znajomo-
ści samego siebie. Ci, którzy doszli do 
umiłowania Boga, lub ci, którzy pragną 
do tego dojść, powinni poznać samych 
siebie i w tym celu prosić Boga o świat-
ło. Od wstąpienia do seminarium i przez 
całe życie Eugeniusz de Mazenod daje 
świadectwo intensywnego życia we-
wnętrznego, w którym podejmuje stały 
wysiłek, aby poznać siebie takim, jakim 
jest przed Bogiem13. Ta rzadko spotyka-
na znajomość samego siebie, do jakiej 
doszedł, oraz prostota ducha, z jaką od-
słania się w notatkach rekolekcyjnych, 
są pierwszą oznaką, że Eugeniusz pro-
wadził dość niezwykłe życie wewnętrz-
ne.

Dla Eugeniusza de Mazenoda zna-
jomość samego siebie i różne rozterki, 
na które musiał się godzić, są dopiero 
pierwszym owocem życia wewnętrzne-
go. Drugim było poznanie Boskiej do-
broci wobec niego. Poznanie samego 
siebie z całą swoją słabością, niewy-
starczalnością i brakami doprowadzi-
ło Założyciela do lepszego uznania Bo-
skiej dobroci względem niego. Z tego 
podwójnego poznania – samego siebie 
i Bożej dobroci względem niego – ro-
dzi się wdzięczność. Jeżeli istnieje ja-
kaś szczególna cecha, która charakte-
ryzuje całą duchową drogę Założyciela, 
to jest nią na pewno żywa wdzięczność 
za darmo otrzymany dar Boży, który 
uprzedza wszelkie dzieło i wszelką za-
sługę człowieka. Czym naprawdę jest 
darmowość, „łaska” i uprzedzająca mi-
łość Boga, poznajemy tylko w milcze-
niu i skupieniu, w głębi naszego sumie-
nia. Do tego właśnie doszedł Eugeniusz 
de Mazenod. Z tego powodu wszystkie 
jego pisma czyta się jak wielki hymn 
dziękczynny.

Po naszkicowaniu fundamentalnej 
struktury życia wewnętrznego Założy-
ciela, możemy teraz zająć się pedagogią 
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życia wewnętrznego, które proponuje on 
swym oblatom.

 II. WEWNĘTRZNY WYMIAR ŻYCIA 
OBLACKIEGO

W życiu oblackim możemy wyróżnić 
trzy stopnie duchowości. Nie można ich 
interpretować oddzielnie lub niezależnie 
jeden od drugiego, lecz raczej jako trzy 
składniki tego samego pojęcia. Porządek, 
w jakim będziemy je prezentować, zale-
ży od naszego wyboru, to znaczy, że bę-
dziemy postępować od tego, co jest naj-
bardziej zjawiskowe, do najbardziej mi-
stycznego. Pod tym względem żadnego 
porządku pierwszeństwa nie należy przy-
pisywać Założycielowi. Poza tym w tej 
części jemu szczodrze udzielimy słowa, 
ograniczając się do uwag, które uznamy 
za pożyteczne.

 1. WSPÓLNOTA OBLACKA JAKO WE-
WNĘTRZNA PRZESTRZEŃ

Dla biskupa de Mazenoda najbar-
dziej podstawową przestrzenią we-
wnętrzną, do której przywiązywał wiel-
ką wagę, była bez wątpienia przestrzeń 
wspólnoty, oblackie „u siebie” samego. 
Wielokrotnie upominał swych misjona-
rzy, aby nie pracowali zbyt długo na ze-
wnątrz bez powracania „przynajmniej 
na krótko” do wspólnoty. Wspólnotę 
uważał za port, ognisko domowe, we-
wnętrzną przestrzeń, gdzie jego misjo-
narze będą mogli odpocząć, nabrać no-
wych sił i odnowić swe zaangażowanie, 
krótko mówiąc, za oazę, w której będą 
mogli odzyskać energię i zadbać o oso-
biste dobro. Biskup de Mazenod miał na 
myśli i troszczył się o dobro całej oso-
by, o dobro fizyczne, emocjonalne, in-
telektualne i duchowe. Uważał, że „we 
wnętrzu (swego) domu” będą mogli za-
spokoić te potrzeby: „Zupełnie wystar-
czy, że w czasie misji jesteśmy całkowi-

cie do usług ludzi, w miejscach naszego 
zamieszkania trzeba zadbać o wszystkie 
sprawy; nie należy zaniedbywać tego, co 
dotyczy osobiście misjonarza”14.

„Z przykrością stwierdzam, że prze-
ciążacie się pracami; absolutnie nie po-
chwalam tej metody; niesie ona z sobą 
podwójne niebezpieczeństwo: wyczer-
pania twoich podwładnych i zbyt dłu-
giego pozostawania ich poza domem. 
[...] Na Boga, niech wracają do wspólno-
ty, aby tam odnowić się w duchu swego 
powołania, w przeciwnym razie koniec 
z naszymi misjonarzami, wkrótce będą 
już tylko brzmiącymi cymbałami”15.

„Roztropnie ustalajcie wszelkie spra-
wy, ale przede wszystkim rezerwujcie 
zawsze czas na zajęcie się studiowaniem 
i osobistym uświęceniem w zaciszu 
domu: to jest obowiązkowe”16.

„Trzeba ponadto mieć wielkie przy-
wiązanie do domu. Ten, kto uważałby go 
tylko za hotel, w którym przebywa jedy-
nie przejazdem, nie dokonałby w nim 
dobra”17.

Oblat zatem będzie zdolny do wyru-
szenia i całkowicie bezpiecznego odwa-
żania się na działanie w szerokim świecie 
posługi apostolskiej, byleby tylko jego ser-
ce i jego wspólnota tworzyły solidny tan-
dem. Stąd ta reguła Założyciela: „Skoro 
tylko ukończą sprawy, które były powo-
dem ich podróży, natychmiast powrócą do 
domu, uważając się za szczęśliwych, że 
mogą znaleźć się na łonie wspólnoty, którą 
tylko z żalem musieli opuścić”18.

 2. REGUŁA JAKO WEWNĘTRZNE ZAAN-
GAŻOWANIE

Jeżeli powrót do wspólnoty jest już 
pierwszym doniosłym krokiem w poszu-
kiwaniu życia wewnętrznego, to drugim 
krokiem jest jakość życia we wspólno-
cie. To tłumaczy wielką radość Założy-
ciela, gdy ksiądz Tempier postanawia 
przyłączyć się do przyszłego stowarzy-
szenia; tę decyzję uznał „za dar z nieba, 



880ŻYCIE WEWNĘTRZNE

[...] potrzeba nam kapłana, który myśli 
jak Ksiądz, dla wewnętrznego życia na-
szej wspólnoty”19.

Co dokładnie Założyciel miał na my-
śli, mówiąc o tym poziomie życia we-
wnętrznego? Jakie jego elementy roz-
ważał? Krótko mówiąc, czego byłoby 
potrzeba, aby wspólnota oblacka stała 
się tym, co później nazwie „wspólnym 
ośrodkiem”, „rajem na ziemi” i „roz-
kosznym spotkaniem”?

Sądzimy, że na tym drugim pozio-
mie życia wewnętrznego myśl biskupa 
de Mazenoda składa się z trzech konsty-
tutywnych elementów.

 a. „Pomiędzy sobą miłość, miłość, 
miłość”20

Aż do dnia śmierci Założyciel za-
wsze bronił „najczulszej miłości, bar-
dzo serdecznej i bardzo szczerej mię-
dzy nami”. W jego myśli braterska mi-
łość była innym określeniem „życia we-
wnętrznego”, czyli życia regulowane-
go przede wszystkim więzami miłości 
pomiędzy członkami wspólnoty, któ-
re czyniłoby „z naszego domu raj na 
ziemi”21. Nie chodziło mu o miłość wy-
zutą z wszelkiego uczucia, a zatem „bar-
dziej godną stoików niż prawdziwych 
chrześcijan”22, lecz, przeciwnie, o tę rze-
czywistą miłość, która cechowała przy-
jaźń Jezusa z Jego uczniami.

Aby dobrze zrozumieć, czego Zało-
życiel pragnął dla swych oblatów, trze-
ba odwołać się do tego, co on sam na-
zywał „swą ogromną zdolnością ko-
chania”, za którą zawsze był wdzięcz-
ny Bogu. W liście wysłanym z Rzymu 
tłumaczy się: „Nie mogę przyzwyczaić 
się do tego, aby żyć odseparowanym od 
tych, których kocham, i nic mnie nie cie-
szy bez nich. Och! jak będziemy szczęś-
liwi w niebie, gdy znajdziemy się tam 
wszyscy razem! Wówczas już nie bę-
dzie podróży ani rozłąki i, chociaż zato-
pieni w Bogu, będziemy także kochać, 

i to bardzo, naszych przyjaciół. Bezpo-
średnie oglądanie Boga nie przeszkadza-
ło Jezusowi Chrystusowi kochać ludzi, 
a wśród nich jednych bardziej niż dru-
gich. Oto pierwowzór, czy to się podo-
ba czy nie wyrafinowanym mistykom,
którzy z powodu doskonałości chcieliby 
nas obdarzyć inną naturą, która z pew-
nością nie mogłaby dorównać tej, jaką 
mamy od Boga”23.

 b. „W imię Boże, bądźmy świętymi”24

„Istnieje tylko jeden smutek, ten, 
że nie jesteśmy świętymi”25. To dobrze 
znane powiedzenie zawdzięczamy Leo-
nowi Bloyowi, lecz Eugeniusz de Ma-
zenod wyprzedził go o kilkadziesiąt lat. 
Pragnienie doskonałości stanowi do-
niosły element pojęcia, jakie Założy-
ciel miał o życiu wewnętrznym swoich 
oblatów: „W sprawie doskonałości ni-
gdy nie można powiedzieć: już dosyć”26. 
„Jak moglibyście się chlubić, że wypeł-
niliście taką misję jak wasza, gdyby-
ście nie dołożyli wszelkich starań, aby 
osiągnąć doskonałość waszego świę-
tego powołania?”27 I jeszcze: „Powin-
ni żyć [...] w ustawicznym pragnieniu 
dojścia do doskonałości”28. Czy bez tej 
wyraźnej decyzji dążenia do doskona-
łości można naprawdę mówić o życiu 
wewnętrznym? Trzeba też zaznaczyć, 
że Eugeniusz de Mazenod tego pragnie-
nia nigdy nie pojmował w sensie indy-
widualistycznym lub ściśle prywatnym: 
przeciwnie, zawsze rozumiał je w bez-
pośrednim związku z posługą apostolską 
i z gorliwością o zbawienie dusz.

 c. „Czytajcie, rozważajcie i zachowujcie 
wasze Reguły”29

Dla Eugeniusza de Mazenoda trze-
cim doniosłym elementem życia we-
wnętrznego oblata jest wierność Kon-
stytucjom i Regułom. „Czytajcie i roz-
ważajcie wasze święte reguły – powta-
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rza – tam znajduje się tajemnica waszej 
doskonałości”30. „Doceniajmy więc tę 
cenną Regułę, miejmy ją nieustannie 
przed oczyma, a jeszcze bardziej w ser-
cu; karmmy stale nasze dusze zasadami 
w niej zawartymi, działajmy, mówmy 
i myślmy tylko zgodnie z jej duchem”31.

Założyciel nigdy nie oddzielał ducha 
i litery Reguły. Dla niego jedno i drugie 
stanowi święte przymierze, rodzaj węzła 
małżeńskiego, którego nigdy nie należy 
zrywać.

Na tym drugim poziomie życia we-
wnętrznego, to znaczy na poziomie ży-
cia uregulowanego wewnątrz oblackiej 
wspólnoty, myśl Założyciela wyróż-
nia się prostotą. Potrzebna jest głębo-
ka i serdeczna miłość wzajemna, gorące 
pragnienie doskonałości, które staje się 
zaraźliwe, oraz wierne zachowywanie 
Reguły. W takim przypadku misjona-
rzom nie braknie niczego ważnego, „aby 
kroczyć śladami Jezusa Chrystusa i Jego 
Apostołów”32.

 3. ŻYCIE WEWNĘTRZNE I WIZJA 
MISTYCZNA

Wreszcie na trzecim, jeszcze głęb-
szym poziomie życia wewnętrznego, na 
poziomie wiary, gdzie znajduje się isto-
ta duchowości Eugeniusza de Mazeno-
da, zawiera się to, co postanowiliśmy 
nazwać jego wizją mistyczną. Założy-
ciel nie był mistykiem w powszechnie 
przyjętym znaczeniu tego terminu, lecz 
był nim z pewnością, chociaż i tym ra-
zem na własny sposób. Zwrócimy te-
raz uwagę na mistyczny aspekt jego ży-
cia wewnętrznego, na wymiar tym bar-
dziej godny uwagi, że Założyciel, jak na 
to zwracaliśmy już uwagę, był człowie-
kiem bardzo praktycznym, wielkim re-
alistą, zarówno w kierowaniu sprawami 
zewnętrznymi, jak i w życiu duchowym. 
Należy zresztą przyznać, że mistycyzm 
Założyciela nie został jeszcze dobrze 
zbadany. To, co tu podajemy, stanowi 

tylko kilka parametrów, w ramach któ-
rych można by przeprowadzić pogłębio-
ne studium nad jego życiem wewnętrz-
nym.

Doświadczenie mistyczne można 
określić jako „autentyczne doświadcze-
nie Boga, które się rodzi z samego ser-
ca naszej egzystencji”33. Rozumie się, 
że takie doświadczenie jest już obecne 
w najmniejszych aktach wiary, nadziei 
i miłości. Dlatego prosty akt ufności jest 
z istoty aktem mistycznym: oznacza to 
wiarę w realną możliwość przekraczają-
cą obecne wydarzenia. Miłość bliźniego 
lub ubogiego jest również przedsięwzię-
ciem mistycznym. W tym wypadku we-
wnętrzne spojrzenie sięga poza pozory, 
niekiedy nawet odpychające, i „dostrze-
ga” oblicze Chrystusa w osobie ubogie-
go. Szczególny sposób, w jaki Założy-
ciel pogłębił, oczyścił i zradykalizował 
te cnoty teologalne, ukazuje nam jego 
mistyczne postępowanie. W tym sensie 
mistyka oznacza podjęty przez Założy-
ciela wysiłek całkowitego zinterioryzo-
wania, za cenę przemiany świadomości, 
a nawet najgłębszego jestestwa, osta-
tecznej tajemnicy swojej przynależności 
do Boga poprzez służbę Kościołowi.

Opierając się na głębokim poglądzie 
Evelyny Underhill na mistycyzm34, zo-
baczymy, jak wiele cech charaktery-
stycznych dla mistyka odnosi się do Eu-
geniusza de Mazenoda. Dla tej autorki 
mistyka jest przede wszystkim działa-
niem, pracą, której człowiek poświęca 
całe swoje jestestwo w nadziei spotkania 
Boga, nawet za cenę transformacji całej 
swej osoby. Tak właśnie jest z Eugeniu-
szem de Mazenodem. Jego duchowość 
mistyczna polega na całkowitym zaan-
gażowaniu. Wszystkie swe możliwości, 
zarówno siły psychiczne, jak i życie fi-
zyczne i społeczne poświęca jednemu 
celowi: dojść do spotkania Boga w swo-
im wnętrzu i w programie swego życia. 
Tak jak wielu mistyków Założyciel czę-
sto uświadamia sobie bolesną niewystar-
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czalność swoich wysiłków do zrealizo-
wania tego wzniosłego celu; odnosi wra-
żenie, że nigdy nie nadąża za tym, co po-
winien czynić. W nieustannym wysiłku 
zmierzającym do wewnętrznej przemia-
ny zawsze zdaje mu się, że cel, mimo 
kilku sukcesów, pozostaje poza jego za-
sięgiem.

Evelyn Underhill podkreśla jesz-
cze inną cechę wspólną mistykom: fakt, 
że posiadają oni, tak jak Założyciel, 
ogromną zdolność miłowania. Jedynie 
miłość wyjaśnia mistycyzm. Mistyk po-
zostaje na zawsze wielkim zakochanym, 
kimś, kto zakochał się w Ostatecznym, 
w Absolucie, który jest żyjący i osobo-
wy. Czy można wątpić, że doświadcze-
nia Założyciela głęboko przeżywane 
w obecności Pana na modlitwie i oracji 
nie były zakorzenione w niczym innym 
niż w namiętnej miłości? Oto, co pisze 
do jednego ze swoich misjonarzy w Ka-
nadzie: „Nigdy nie ukochalibyście mnie 
nawet w setnej części tak, jak ja Was ko-
cham. Bóg, który przeznaczył mnie na 
ojca licznej rodziny, tak mnie stworzył, 
udzielając mi uczestnictwa w ogromie 
swojej miłości wobec ludzi”35. A kiedy 
pozwala się mówić swemu sercu tak, 
jak on to często robi w listach i innych 
pismach, nie ma potrzeby „dobierania” 
słów: płyną one spontanicznie z wnętrza 
jakby z jedynego i tajemniczego źródła, 
z wewnętrznej głębi.

Prawdziwi mistycy mają jeszcze jed-
ną wspólną cechę: są szczególnie wydaj-
ni i twórczy, i to niekiedy w bardzo wy-
tężonej posłudze apostolskiej. Paradok-
salnie ich wewnętrznemu zjednoczeniu 
z Bogiem odpowiada wyostrzony zmysł 
misji i potrzeb Kościoła. Od razu przy-
chodzi na myśl postać wielkiej mistycz-
ki, Katarzyny ze Sieny oraz jej ustawicz-
ne apele o pokój w państwie i reformy 
w Kościele w XIV wieku. Przychodzi 
na myśl postać Katarzyny z Genui, która 
nieustannie przebiegała ulice rodzinnego 
miasta w poszukiwaniu ubogich, którym 

chciała pomóc, i chorych, których chcia-
ła pielęgnować własnymi rękami. Jawi 
się również Maria od Wcielenia (Guy-
art), ta wzniosła mistyczka, która wy-
ruszyła do Indian amerykańskich i za-
łożyła dla nich misję. Czy można wąt-
pić, że Eugeniusz de Mazenod znajduje 
się w orszaku tych wielkich mistyczek, 
dla których Maria i Marta stały się jedną 
osobą, dla których mistyczne zjednocze-
nie i działalność apostolska zlewają się 
w jedno jakby dzięki czystej łasce Bo-
żej? Pomiędzy wewnętrznym przyzwo-
leniem wiary i świadectwem misyjnym 
istnieje witalna, organiczna więź, którą 
Założyciel zawsze dobrze rozumiał.

Lecz tym, co charakteryzuje misty-
ka, jest jego zdolność przenikania prze-
jawów zewnętrznych, to znaczy jego 
zdolność widzenia tego, co niewidzialne 
i poczucia swej rzeczywistej obecności 
w tym, co przekracza czas i przestrzeń. 
Czyż nie było mu dane oczyma i sercem 
zakorzenionymi w wierze, to znaczy za 
pomocą „duchowych zmysłów”, na od-
ległość widzieć, słyszeć i wyczuwać 
swych misjonarzy? I czyż nie cenił i nie 
usiłował przekazać tych intuicji, których 
inni zdawali się nie posiadać z taką samą 
głębią lub jasnością?

W studium na temat życia ducho-
wego biskupa de Mazenoda ojciec Jó-
zef Pielorz mówi, że już jako semina-
rzystę Eugeniusza pociągała ta wielka 
tajemnica, którą nazywa się „świętych 
obcowaniem”36. Oto pierwsza wska-
zówka, że okazywał zdolność sięga-
nia wzrokiem poza bezpośrednie pozo-
ry. „Kościół wojujący – pisał – tworzy 
w ten sposób jedną całość z Kościołem 
tryumfującym”37. Ale zarówno w cen-
trum jego pragnień, jak i momentów naj-
większej przenikliwości, zawsze będzie 
przede wszystkim otaczający go Koś-
ciół, Kościół na ziemi. Pierwszą wska-
zówkę co do tego znajdujemy w wielkiej 
ufności, jaką pokładał w modlitwach po-
bożnych dusz, które znał osobiście: „Nie 
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wyobrażasz sobie, pisał do matki jak po-
tężne są modlitwy sprawiedliwego. Wię-
cej łask otrzymałem za ich pośredni-
ctwem niż przez wstawiennictwo świę-
tych, którzy cieszą się już tą chwałą, do 
której wszyscy dążymy”38.

Zespolenie mistyczne w życiu we-
wnętrznym Eugeniusza de Mazenoda 
uwydatniło się w latach jego największej 
dojrzałości, jako założyciela i biskupa. 
Możemy to stwierdzić zwłaszcza w chwi-
lach samotności, gdy był sam pogrążony 
w modlitwie i na oracji przed Najświęt-
szym Sakramentem, oraz geograficznie
oddalony od tych, z którymi gorąco prag-
nął się spotkać. Myśl o jego drogich mi-
sjonarzach w tych uprzywilejowanych 
chwilach nie stanowiła dla niego niepo-
żądanego roztargnienia; przeciwnie, słu-
żyła mu do pogłębienia poczucia zespo-
lenie mistycznego. Wówczas, być może, 
o wiele bardziej niż w innych momentach 
odczuwał „realną” obecność tych, któ-
rych tak kochał, swoich misjonarzy. Za-
łożyciela nie zajmowała czysto fizycz-
na obecność jego oblatów w modlitwie, 
lecz mistyczna wzajemność jego dialogu 
z Bogiem. W listach do oblatów często 
opisuje swoje mistyczne spotkania. Oto 
kilka przykładów:

„Nie uwierzyłbyś, jak bardzo trosz-
czę się przed Bogiem o naszych drogich 
misjonarzy znad Czerwonej Rzeki. Tyl-
ko w ten sposób mogę się do nich zbli-
żyć. Tam, w obecności Jezusa Chrystu-
sa przed Najświętszym Sakramentem 
wydaje mi się, że Was widzę i dotykam. 
Zapewne i Wy często jesteście w Jego 
obecności. Wtedy właśnie spotykamy 
się w tym żywym centrum, które służy 
nam za środek łączności”39.

„O nie! przestrzeń oddziela tyl-
ko ciała, umysł i serce pokonują ją bez 
trudności”40.

„Znaleźć się w tym samym momen-
cie w obecności Pana Jezusa to jedyny 
sposób przybliżenia odległości, to – aby 
tak się wyrazić – spotkać się ramieniem 

przy ramieniu. Nie widzimy się, lecz 
wyczuwamy siebie, rozumiemy się, łą-
czymy się w tym samym centrum”41.

„Wyznaję, iż zdarza mi się niekie-
dy, że znajdując się w obecności Jezusa 
Chrystusa, doświadczam swoistego złu-
dzenia. Wydaje mi się, że Wy Go adoru-
jecie i modlicie się do Niego w tym sa-
mym czasie co ja, i że przez Niego, któ-
ry jest obecny zarówno w Was, jak i we 
mnie, rozumiemy się tak, jakbyśmy byli 
bardzo blisko siebie, chociaż nie może-
my się widzieć. W tej myśli jest coś bar-
dzo prawdziwego. Stale do niej powra-
cam i nie potrafiłbym Wam powiedzieć,
ile szczęścia i pociechy wówczas odczu-
wam. Spróbujcie postępować podobnie, 
a doznacie ich podobnie jak ja”42.

„Polecam Wam jedynie, abyście nie 
lekceważyli waszej świętej Reguły [...]. 
Zanosimy do nieba te same modlitwy, 
ożywiają nas te same uczucia. Jesteście 
dla nas tak obecni, jakbyśmy Was wi-
dzieli [...]”43.

 III. CIĄGŁOŚĆ I PRZEMIANA 
W POJMOWANIU ŻYCIA 
WEWNĘTRZNEGO

Jak zwróciliśmy już uwagę, nasze 
życie wewnętrzne, zarówno obecne, 
jak i przeszłe, nie rozwija się w sposób 
hermetyczny, poza czasem i środowi-
skiem, w którym żyjemy. Jest nieustan-
nie uwarunkowane i podtrzymywane tak 
przez „znaki czasu”, jak i przez wielkie 
przemiany zachodzące w historii świa-
ta i Kościoła. Nie tu miejsce, żeby za-
trzymywać się nad tymi wszystkimi 
przemianami historycznymi, a nawet 
wzorcowymi. Wystarczy żywo je sobie 
uświadamiać, gdy dziś mówimy o ży-
ciu wewnętrznym. Ojciec Fernand Jetté 
słusznie mówi: „W czasie mej dziesię-
cioletniej posługi superiora generalne-
go coraz bardziej uświadamiałem sobie 
głębię i zakres przemiany, w jaką wszedł 
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świat, a razem z nim Kościół i my. Żyje-
my w okresie przemiany, która przenik-
nęła do głębi nasze jestestwo [...]. Czuje 
się, że zmiana jest głęboka, a nawet ra-
dykalna: rodzi się nowy świat oraz nowy 
Kościół i nowy człowiek [...]”44.

Z pewnością czasy bardzo się zmie-
niły. To samo dotyczy naszego rozumie-
nia życia w wierze i w Duchu Świętym 
oraz sposobu, w jaki staramy się prakty-
kować dzisiaj życie wewnętrzne. Znaczy 
to, że powinno ono być rozumiane jako 
wędrówka, asceza, postęp na jasno wy-
tyczonej drodze. Wewnętrzny postęp za-
wsze był faktycznie przedstawiany jako 
droga, metoda, ścieżka, po której należy 
kroczyć. Dlatego jak zawsze, tak i dzi-
siaj możemy mówić o praktykowaniu 
życia wewnętrznego.

Człowiek wewnętrzny znajdował za-
wsze najbardziej pożywny pokarm w sta-
łym kontakcie ze świętymi tekstami, któ-
re pozwalają mu osiągnąć głębszy poziom 
rozumienia samego siebie i swego powo-
łania. Sprawdza się to zarówno dzisiaj, 
jak i za czasów Założyciela. Przebudze-
nie duchowe dokonuje się wówczas, gdy 
dusza doznaje wstrząsu pod wpływem 
świętych Pism, polegającego na uświado-
mieniu sobie, że Słowo Boże zawiera się 
w Biblii, w naszych Konstytucjach i Re-
gułach lub w historii i znakach czasu, vox 
temporum, vox Dei. Lektura takich świę-
tych tekstów, traktowana jako żywotny 
pokarm człowieka wewnętrznego, pro-
wadzi nieuchronnie do modlitwy: „Gdy 
modlimy się, mówimy do Boga, lecz gdy 
czytamy, to Bóg mówi do nas”45.

Jest zupełnie oczywiste, że dzisiaj 
czyta się Biblię inaczej, niż czytano ją 
i interpretowano za czasów Założycie-
la. Jesteśmy w tym szczęśliwym poło-
żeniu, że możemy korzystać z osiąg-
nięć odnowy biblijnej i liturgicznej jak 
również ze zdobyczy hermeneutyki i te-
ologii biblijnej o wiele bardziej wypra-
cowanych i subtelnych niż dawniej. Od 
tego wszystkiego zależy, oczywiście, 

wewnętrzne spojrzenie, a zatem i współ-
czesny subiektywny sposób patrzenia na 
praktykę życia wewnętrznego. W licz-
nych praktykach ascetycznych i dewo-
cyjnych, jakie zaleca nam nasza nowa 
Reguła, jest mniej sztywności, a wię-
cej elastyczności, spontaniczności i wy-
korzystania indywidualnych twórczych 
możliwości. Artykuł 46 naszych Kon-
stytucji, na przykład, zachęca nas do 
przeżywania oddania się Jezusowi Chry-
stusowi „w zawsze twórczej wierności”. 
Mimo wielu ważnych przesunięć akcen-
tów i perspektyw odnoszących się do 
życia wewnętrznego pomiędzy naszymi 
nowymi i dawnymi Konstytucjami ist-
nieje rzeczywista i zasadnicza ciągłość 
w tym, co dotyczy życia wewnętrznego 
oblatów. Aby zdać sobie sprawę z tego, 
do jakiego stopnia ta ciągłość jest głębo-
ka i istotna, zwłaszcza w tym, co dotyczy 
naszego życia wiary i modlitwy, nie mo-
żemy zrobić nic lepszego niż przeczytać 
niedawne dzieło ojca Fernanda Jettégo, 
O.M.I. Homme apostolique, commentai-
re des Constitutions et Règles oblates de 
1982 (OMI Mąż apostolski, komentarz 
do Konstytucji i Reguł oblackich z 1982 
roku, zob. zwłaszcza s. 187-221). Teraz 
jednak chcemy podkreślić to, co stanowi 
nowy wkład Reguły z 1982 roku do ży-
cia wewnętrznego oblatów.

 1. WZROST ŻYCIA TEOLOGALNEGO

Przede wszystkim Reguła podkreśla 
o wiele mocniej i wyraźniej niż przed-
tem doniosłość życia teologalnego. Jak 
to często zauważa ojciec Jetté: „Nasze 
nowe Konstytucje nalegają na życie te-
ologalne. Pod tym względem widać 
w nich rzeczywisty postęp w stosunku 
do dawnych Konstytucji”46. Powód tego 
jest dziś oczywisty, nawet jeżeli nie za-
wsze był tak dobrze rozumiany. Konse-
kracja zakonna nie może już być poj-
mowana lub określana niezależnie od 
jej zakorzenienia w sakramencie chrztu, 
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a zatem w naszej godności chrześcijań-
skiej.

Nie znaczy to, że dawne Konstytucje 
nie mówiły nic na ten temat. Czytamy 
bowiem w Regule z 1928 roku: „Stałym 
przedmiotem tej medytacji będą cno-
ty teologalne, cnoty naszego Pana Jezu-
sa Chrystusa, które członkowie naszego 
Stowarzyszenia powinni żywo odtwa-
rzać w swoim postępowaniu” (art. 254). 
Są one echem Konstytucji z 1818 roku, 
gdzie ojciec de Mazenod pisał: „Szcze-
gólnym przedmiotem medytacji będą 
cnoty teologalne, życie i cnoty naszego 
Pana Jezusa Chrystusa [...]”47. Jednakże, 
jeżeli wspomina się o cnotach teologal-
nych, to tylko mimochodem i – żeby tak 
powiedzieć – jako o jednym z wielu bu-
dujących tematów, nad którymi można 
było medytować z wielkim pożytkiem.

Z drugiej strony, nasze nowe Kon-
stytucje przypisują cnotom teologalnym 
rolę o wiele bardziej dynamiczną i istot-
ną w naszym życiu zakonnym: „Jako 
pielgrzymi przebywają drogę z Jezu-
sem w wierze, nadziei i miłości” (K 31). 
„Wzrastając w wierze, nadziei i miłości, 
zobowiązujemy się być pośród świa-
ta zaczynem Błogosławieństw” (K 11). 
Komentarz ojca Jettégo jest pouczający 
i zasługuje na dłuższy cytat: „Zakonnik, 
podobnie jak chrześcijanin świecki, jest 
powołany do nawiązania kontaktu z Bo-
giem, do życia życiem Bożym i do postę-
pu w tym życiu. To życie wyraża się po-
przez praktykowanie teologalnych cnót 
wiary, nadziei i miłości. O tych cnotach 
zazwyczaj niewiele mówi się w Konsty-
tucjach zakonnych i często równie mało 
podczas formacji zakonnej. Powód tego 
jest prosty: nie są one specyficzne dla
życia konsekrowanego, podczas gdy na 
przykład rady ewangeliczne takie są. 
A przecież wszystko w życiu zakonnym, 
poczynając od wierności ślubom aż po 
zachowywanie najdrobniejszych przepi-
sów, jest nastawione na wzrost i rozwój 
życia teologalnego”48.

 2. ŻYCIE MODLITWY MNIEJ ODOSOBNIO-
NE

Nasze dawne Konstytucje i Reguły, 
nawet w pierwszych wydaniach, pojmo-
wały życie wewnętrzne jako ćwiczenie 
raczej prywatne, indywidualne, jako ży-
cie, które, aby mogło się rozwijać, po-
winno zanurzyć się w ochronnej stre-
fie milczenia i samotności. Dzisiaj dzi-
wi nas trochę, do jakiego stopnia Reguła 
z 1928 roku nalegała na ścisłe milcze-
nie we wspólnocie, milczenie, które na-
leżało zachować „od modlitw wieczor-
nych aż do ukończenia następnego dnia 
porannych ćwiczeń pobożnych, jak rów-
nież przez trzy godziny następujące po 
południowej rekreacji”49 oraz jak bar-
dzo w tym czasie „zakazuje się stanow-
czo przerywać milczenie bez pozwole-
nia superiora”50. Można do tego dodać 
artykuł następujący: „Zabrania się rów-
nież rozmawiać w kościele, w chórze, 
w zakrystii, w kuchni i w jadalni oraz 
na domowych korytarzach, chyba że 
byłaby po temu przyczyna, i to głosem 
przyciszonym”51.

Wyłaniający się obraz jest jasny! Ist-
niało w przeszłości całkiem normalne 
przekonanie, że postęp życia wewnętrz-
nego zależy od stopnia, w jakim unie-
możliwia się światu zakłócanie swojej 
medytacji i kontemplacji. Stałe skupie-
nie zakłada więc samotność, usunięcie 
się od świata i milczenie. Świat powi-
nien się wyciszyć, aby zaczął przema-
wiać Bóg. Można by powiedzieć, że 
oznaczało to modlitwę z zamkniętymi 
oczami.

Ten monastyczny klimat modlitwy 
bez wątpienia jeszcze dzisiaj ma wielką 
wartość, zwłaszcza gdy świat oddziałuje 
na nas w sposób coraz bardziej bezpo-
średni i podstępny. Oblaci jednak powin-
ni w obecnych czasach podjąć nowe wy-
zwanie: powinni nauczyć się modlić się 
także z oczami otwartymi! Nowe Kon-
stytucje nie żądają od nich, aby w czasie 
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modlitwy odwracali się tyłem do świata 
i pozostawiali go – aby tak rzec – cał-
kowicie na zewnątrz. Zresztą, jak wi-
dzieliśmy, Założyciel nigdy nie usuwał 
całkowicie świata ze swojej modlitwy. 
Jak o tym jasno mówią Konstytucje, ich 
dzisiejsze wyzwanie polega na tym, że 
„każdy akt ich życia jest okazją do spot-
kania z Chrystusem, który przez nich 
oddaje się innym, a im – przez innych” 
(K 31). Artykuł ten mówi następnie: 
„Utrzymując się w atmosferze milczenia 
i wewnętrznego pokoju, szukają obec-
ności Pana w sercach ludzi i w wyda-
rzeniach codziennego życia [...]”. W ten 
sposób nawet w pełni zaangażowany 
w posługiwanie człowiek wewnętrzny 
w tajemnym centrum swego intymnego 
życia utrzymuje strefę, w której hałasy 
tego świata milkną wobec Bożego we-
zwania.

Modlitwa powoduje zawsze zmia-
nę w naszym życiu. Im bardziej ono się 
zmienia, tym bardziej powinniśmy szu-
kać nowych sposobów modlitwy. Zało-
życiel z pewnością to rozumiał. „Gdy-
byśmy umieli modlić się lepiej – pisał 
– mielibyśmy więcej odwagi”52. Regu-
ła umożliwia nam dzisiaj większą ela-
styczność w dobieraniu sposobu mod-
litwy: „Naszym spotkaniom z Panem 
mogą sprzyjać nowe formy modlitwy 
osobistej i wspólnotowej. Będziemy je 
przyjmować z rozeznaniem i zgodzimy 
się rozważyć wyzwania, jakie nam sta-
wiają” (R 20). Jest to ważne, ponieważ 
dzisiaj jesteśmy bardziej wrażliwi na to, 
że Bóg nigdy się nie powtarza, że ciąg-
le czyni nowe rzeczy i że każda osoba 
jest niepowtarzalna, a zatem obdarzona 
odrębnymi darami i potrzebami. Kapitu-
ła generalna z 1972 roku podkreślała już 
ten ważny punkt w orędziu do oblatów: 
„Nie może być rozwoju bez respektowa-
nia osobistej wartości każdego albo jego 
wolności w odpowiedzi na łaski i dary 
osobiste”53. Pomysł nie jest nowy. Kilka 
wieków temu święty Franciszek Salezy 

wyraził go już z właściwą mu prostotą: 
„Chcę chwalić mego Stwórcę poprzez 
tę twarz, którą mi dał”. Ostatecznie, od-
najdujemy to u Założyciela w jego usta-
wicznym poszukiwaniu autentyczności 
w osobistym życiu. Dla wszystkich, któ-
rzy go dobrze znają, cecha ta ciągle jest 
źródłem zbudowania. Nasza oblacka du-
chowość skłania nas więc, abyśmy zwa-
żali na osoby, przede wszystkim poprzez 
zdolność słuchania. Słuchać innych 
z uwagą i wrażliwością to jeszcze jeden 
sposób, aby posiąść „serce czyste”, „ser-
ce ubogiego”. Ta wewnętrzna dyspozy-
cja bardziej uważnego słuchania spra-
wia, że nasza dyspozycyjność wobec in-
nych staje się z kolei „okazją do spotka-
nia z Chrystusem” (K 31).

 3. KIEROWNIK DUCHOWY A ŻYCIE 
WEWNĘTRZNE

Nie trzeba mieć złudzeń: dla czło-
wieka wewnętrznego wola Boża zawsze 
była przedmiotem rozeznania i niezmor-
dowanego poszukiwania. Odnosi się to 
zarówno do czasów Założyciela, jak i do 
naszych. Jednakże w świecie obecnym, 
w tym jedynym, w którym naprawdę ist-
niejemy, rozpoznanie woli i obecności 
Bożej jawi się nam jako sprawa bardziej 
złożona i niepewna. Nie czujemy się już 
swobodnie z tym, co otrzymujemy jako 
łatwe odpowiedzi, gotowe rozwiązania 
albo autorytatywne rozkazy, zwłaszcza 
te, które, subiektywnie biorąc, wydają 
się nam nacechowane „przedwczesnym 
wykluczeniem”. Krótko mówiąc, osta-
tecznie zrozumieliśmy, że niejasność nie 
jest wroga albo nieprzychylna wierze, 
czymś, co za wszelką cenę należy wyeli-
minować. Przeciwnie, jest częścią skła-
dową samej wiary54.

Dobrowolne i bezinteresowne wzglę-
dy, jakimi Bóg nieustannie nas obdarza, 
są zawsze nacechowane głęboką niejas-
nością. Pomimo całego zagrożenia, jakie 
zawiera w sobie niejasność wiary, kryje 
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ona w sobie łaskę szczególną: skłania nas 
do najgłębszego wejścia w siebie i tam, 
w bezbronności „nocy ciemnej”, do bar-
dziej całkowitego powierzenia się Bogu, 
który jest tajemnicą. Zresztą uprzedził nas 
o tym już święty Paweł: „Według wia-
ry, a nie dzięki widzeniu postępujemy” 
(2 Kor 5, 7). Duchowość oblacka, która 
usuwałaby lub wykluczała przedwcześ-
nie niejasność, byłaby więc dziś dla nas 
podejrzana i niezbyt pociągająca.

Dla oblata akceptowanie niejasnoś-
ci w swoim życiu nie oznacza umiejęt-
ności kierowania się zawsze w rozwoju 
swej egzystencji ku życiu wewnętrzne-
mu. Dlatego bardziej niż kiedykolwiek 
jest konieczne, aby od czasu do czasu 
szukał rady u ludzi doświadczonych, 
zdolnych zinterpretować sens Bożego 
wezwania. Niewątpliwie świadomość 
swego powołania jest zawsze świado-
mością osobistego odkrycia, lecz jesz-
cze bardziej świadomością, że się zo-
stało odkrytym, uprzedzonym lub po-
chwyconym przez Boga. Zadaniem 
kierownika duchowego jest wprowa-
dzanie w tę tajemnicę. Człowiek w po-
szukiwaniu życia wewnętrznego po-
trzebuje kierownika, duchowego to-
warzysza, mistrza. Przy jego wyborze 
ważne jest znalezienie kogoś, kto pew-
nego dnia poczuje „olśnienie Absolu-
tem” i kto sam na własnej drodze ku 
życiu wewnętrznemu doświadczy Boga 
i Jego Ducha. Krótko mówiąc, kierow-
nik, który bierze odpowiedzialność za 
drogę duchową kogoś innego, powinien 
być mistagogiem, umiejącym wprowa-
dzać w misteria, zwłaszcza w to wielkie 
misterium, które znajdowało się w cen-
trum życia Założyciela, w „nieodzow-
ną konieczność naśladowania Jezusa 
Chrystusa”55.

Jest oczywiste, że nasz sposób poj-
mowania i praktykowania życia we-
wnętrznego uległ przeobrażeniu. Nie-
mniej, któż może wątpić w fakt, że gdy-
by Eugeniusz de Mazenod żył dzisiaj, 

całym sercem przyjąłby te nowe akcen-
ty? Powiedziałby nam: w waszym życiu 
wewnętrznym nie mniej niż w waszej 
gorliwości apostolskiej „trzeba odważyć 
się na wszystko”. Bo, ostatecznie, życie 
wewnętrzne Eugeniusza de Mazenoda 
było zawsze ukierunkowane na posłan-
nictwo do ubogich. Kapituła general-
na z 1986 roku w momencie natchnie-
nia mogła zatem zdefiniować oblata jako
„kogoś, kto jest zupełnie do dyspozycji 
innych i kto posiada wewnętrzne uspo-
sobienie Maryi”56.
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ŻYCIE ZAKONNE

Eugeniusz de Mazenod nie miał 
dwóch powołań: jednego do kapłaństwa, 
a drugiego do życia zakonnego. Miał 
tylko jedno powołanie: stać się w peł-
ni mężem apostolskim. W tym powoła-
niu było zawarte kapłaństwo i życie za-
konne. Kapłaństwo: być kapłanem, któ-
ry naucza, głosi Słowo Boże, przekazuje 
Boże przebaczenie, sprawuje Euchary-
stię, jednoczy wspólnotę chrześcijańską 
wokół Chrystusa. Życie zakonne: być 
konsekrowanym mężem apostolskim, 
który daje wszystko, niczego nie odma-
wia Bogu, jest wewnętrznie wolny, ode-
rwany od przywiązań, gorliwy o chwałę 
Bożą i o zbawienie dusz, słowem skłon-
ny pójść i praktykować rady ewange-
liczne.

„Jeśli chce się dojść do tych samych 
rezultatów co Apostołowie i pierwsi ucz-
niowie ewangeliczni, trzeba – twierdził 
Eugeniusz de Mazenod – przedsiębrać 
te same środki, tym bardziej że nie mo-
gąc czynić cudów, trzeba – z ich braku 
– sprowadzać zbłąkane ludy blaskiem 
cnót”1. Dlatego tak bardzo zależało mu 
na obecności księdza Tempiera w swojej 
grupie. „Widzę, jak bardzo ważną spra-
wą dla dzieła, które Bóg nam powierzył, 
jest to, aby Ksiądz należał do naszej gru-
py. Liczę na Księdza bardziej niż na sie-
bie samego ze względu na regularność 
domu, który w moim zamyśle i w moich 
nadziejach powinien odtwarzać dosko-
nałość pierwszych uczniów apostolskich. 
Na tym dużo bardziej opieram swoją na-
dzieję niż na elokwentnych przemówie-
niach – czy one kiedykolwiek kogoś na-

wróciły? Och! jak dobrze Ksiądz zrobi 
to, co należy robić!2. 

Można powiedzieć, że u Eugeniu-
sza de Mazenoda po jego „nawróce-
niu” w latach 1805-1807 i pomimo jego 
braków3, była wola całkowitego oddania 
się Bogu. Kiedy poznał miłość Chrystu-
sa do niego i ofiarę Jego Krwi dla jego
zbawienia, chciał żyć tylko dla Niego 
i dla zbawienia ludzi.

W tym artykule sprecyzujemy, czym 
jest życie zakonne dla oblatów: jego na-
rodziny wraz z Eugeniuszem de Maze-
nodem i pokrótce jego ewolucję oraz sy-
tuację obecną. Na ten temat istnieje kil-
ka opracowań, szczególnie w „Études 
oblates” („Vie Oblate Life”)4 i w pracach 
niedawno wydanych5.

 I. ŻYCIE ZAKONNE U EUGENIU-
SZA DE MAZENODA

W trzeciej części artykułu w tym 
słowniku w haśle „Eugeniusz de Maze-
nod:” „Duchowość oblata Maryi Niepo-
kalanej”, dotknęliśmy tego zagadnienia 
i przedstawiliśmy kontekst, w jakim ko-
niecznie należy je umieścić6.

Pociąg Eugeniusza do życia zakon-
nego objawiał się stopniowo i na różne 
sposoby. W Wenecji, gdy miał około 13 
lub 14 lat, życie i postawa jego wycho-
wawcy, Don Bartolo Zinellego, bardzo 
go nacechowały; tak samo lektura Let-
tres édifiantes sur les missions étran-
gères écrites par les missionnaires de 
la Compagnie de Jésus (Listy budujące 
o misjach zagranicznych napisane przez 
misjonarzy Towarzystwa Jezusowego). 

ŻYCIE ZAKONNE

SPIS TREŚCI: I. Życie zakonne u Eugeniusza de Mazenoda. II. Po śmierci Eugeniusza 
de Mazenoda.



„Stamtąd [z Wenecji] – napisze póź-
niej – datuje się moje powołanie do sta-
nu duchownego, a być może i do stanu 
doskonalszego”7. Nie chodzi o życie za-
konne, ale obowiązkowość i zachowanie 
Don Bartolo nie pozostawały bez wpły-
wu. Wydaje się, że w Neapolu i w Paler-
mo nie bardzo już myślał o tej rzeczywi-
stości, a podobnie we Francji w pierw-
szych latach po powrocie (1802-1805). 
Zauważa tam jednak duchowe zaniedba-
nie ludzi, często ubogich, i brak kapła-
nów i zakonników, mogących im pomóc. 
On sam poświęca się więźniom w Aix.

W Wielki Piątek, prawdopodobnie 
1807 roku – miał wtedy 25 lat – łaska 
pojawia się wyraźniej i zmienia jego ży-
cie. Widok krzyża Chrystusowego po-
rusza go do głębi duszy: „[...] mimo 
mego bólu albo raczej poprzez mój ból 
moja dusza wyrywała się do swego 
ostatecznego celu, do Boga, swego je-
dynego dobra, którego utratę dotkliwie 
odczuwała”8. W następnym roku „dziw-
ny wstrząs”, prawdziwe poruszenie Du-
cha Świętego skłania go do skierowania 
się ku kapłaństwu9.

Cztery lata spędzone w Seminarium 
Świętego Sulpicjusza bardziej otwierają 
go na potrzeby Kościoła; wnoszą wię-
cej uporządkowania w jego duchowe 
życie: pobożne praktyki, uczestnictwo 
w sakramentach, metoda w modlitwie, 
rachunek sumienia, regulamin życia... 
Podziwia sulpicjanów. Jego znajomość 
życia zakonnego wzrasta. Jego matka, 
powściągliwa już wobec jego ideału ka-
płańskiego, niepokoi się jeszcze bar-
dziej, widząc, że zbliża się do „braci”. 
Eugeniusz odpowiada jej 23 marca 1809 
roku: „Nie mogłem powstrzymać się od 
śmiechu, czytając polecenie, jakiego mi 
udzielasz, abym nie zbliżał się zbytnio 
do tych dobrych braci [Szarzy Bracia], 
i gdy mi przypominasz, że nasze posłan-
nictwo musi być inne. Sądziłem, że w tej 
matczynej trosce dostrzegam pewien 
lęk, abym nie miał tyleż ochoty do stanu 

tych dobrych braci, ile mam szacunku 
dla ich cnót. Nie muszę zwlekać z uspo-
kojeniem Cię w tym względzie. Nigdy 
ani przez minutę nie myślałem, by de-
cydować się na coś takiego ponad moje 
siły, a tak mało zgodnego z moim zami-
łowaniem. Trzeba mieć dużo innej cno-
ty, której ja nie posiadam, aby wybierać 
najwyższy szczyt doskonałości ewange-
licznej, a Bóg nigdy nie natchnął mnie 
najmniejszym pociągiem do rekolekcji 
[to znaczy do ojców rekolekcji chrześ-
cijańskich?] i zbytniej zależności. Jeżeli 
pewnego dnia zajdzie potrzeba wsparcia 
tego dzieła, uczynię to z całej duszy, po-
nieważ jestem przekonany, że dokonu-
ją oni największego dobra, ale wszystko 
ogranicza się do tego”10.

Przy końcu pobytu w seminarium w 
1811 roku potrzebował sługi. Jego wybór 
pada na byłego zakonnika, trapistę ka-
medułę, brata Maura. Ten ostatni w 1812 
roku pracuje u Eugeniusza i towarzyszy 
mu w Aix. W 1814 roku trapiści powra-
cają do Francji, a konsultowany ksiądz 
Duclaux pisze do Eugeniusza: „Dobrze 
wiem, że Ksiądz ma rację, żałując brata 
Maura. Trudno będzie Księdzu znaleźć 
kogoś, aby go zastąpić. Poniósł Ksiądz 
wiele ofiar, aby go przywiązać do siebie, 
ale kiedy go Ksiądz wybierał, nie wie-
dział Ksiądz, iż jest on trapistą z prag-
nienia i z profesji oraz że nieodwołalnie 
zobowiązał się związać się z większym 
Mistrzem... Z chwilą, gdy dom trapistów 
zostanie solidnie odrestaurowany, jest on 
w sumieniu zobowiązany tam powrócić. 
Jest to ofiara, którą Ksiądz winien Bogu
i religii, której tak dobrze służą ci dobrzy 
ojcowie trapiści”11.

Brat ten był gorliwym zakonnikiem, 
zachowującym w świecie praktyki swe-
go stanu. Eugeniusz zobowiązał go 
w Aix, aby „w czasie porannej modli-
twy wytykał mu jego niedociągnięcia”12. 
Dnia 17 września 1814 roku ojciec de 
Mazenod oficjalnie przyjmuje go na
członka Stowarzyszenia Młodzieży. 
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„[...] Ksiądz Dyrektor przy jego przy-
jęciu [...] nie omieszkał zwrócić uwagi 
członków stowarzyszenia, którzy stali 
się jego współbraćmi, na wszystkie ko-
rzyści, jakie mieli czerpać ze wspólno-
ty modlitwy i zasług, która wówczas po-
wstała między nimi i tym świętym za-
konnikiem, który z głębi swej samotno-
ści i w ciszy nocnej w jakimś sensie bę-
dzie nad nimi czuwał [...]”13. Nazajutrz 
brat Maur opuścił Aix i powrócił do tra-
pistów. „Mieliśmy wrażenie – pisze oj-
ciec Jean-Marie Larose – że od tego po-
kornego brata kameduły nasz Założyciel 
poznał głębokie bogactwo życia zakon-
nego; można by prawie powiedzieć: od-
prawił swój zakonny nowicjat”14.

Tak, ale tymczasem ksiądz de Maze-
nod zastanawiał się nad życiem zakon-
nym, odprawiał rekolekcje inspirowane 
przez autorów jezuickich, między inny-
mi przez ojca François Neveugo15; po-
znał redemptorystów, lazarystów, sul-
picjanów, myślał o starych zakonach 
i opłakiwał ich zniknięcie z Francji. Do 
siostry Eugenii pisał w 1811 roku: „Sto-
sownie do godziny przenoś się duchem 
do świętych dusz, które sławią i błogo-
sławią święte imię Boga, do karmelita-
nek od 9 do 11 godziny, od 11 do 2 do 
świętych zakonników, którzy w pew-
nych miejscach mają jeszcze to szczęś-
cie, że mogą śpiewać hymny pochwalne 
Panu w godzinach, które przepisuje im 
święta Reguła, od 2 do 4 do trapistów. 
[...] Och! Gdy posiada się wiarę i choć 
trochę miłości Boga, potrafi się znaleźć
środki, aby nie tracić zbyt długo z wido-
ku swego Umiłowanego”16.

W 1814 roku Eugeniusz mówi księ-
dzu Charlesowi de Forbin-Jansonowi 
o własnych poszukiwaniach i dyspozy-
cyjności: „Nie wiem jeszcze, czego Bóg 
żąda ode mnie, ale jestem tak zdecydo-
wany pełnić Jego wolę, gdy tylko będzie 
mi znana, że jutro wyruszyłbym na księ-
życ, gdyby to było potrzebne. Nie mam 
nic do ukrycia przed Tobą. Powiem Ci 

więc bez zakłopotania, iż waham się 
między dwoma zamiarami: pierwszy to 
ten, aby udać się gdzieś daleko, żeby za-
grzebać się w jakiejś bardzo porządnej 
wspólnocie Zakonu, który zawsze lubi-
łem; drugi to założyć w swojej diecezji 
dokładnie to, co Ty z sukcesem zrobiłeś 
w Paryżu [...]. Skłaniam się bardziej do 
pierwszego z tych zamiarów, ponieważ, 
prawdę mówiąc, jestem nieco zmęczony 
życiem wyłącznie dla innych [...]. Dru-
gi wydawał mi się jednak bardziej poży-
teczny, wziąwszy pod uwagę potworny 
stan, w którym ludzie są pogrążeni [...]. 
Miałem również w mojej głowie kilka 
reguł do zaproponowania, ponieważ za-
leży mi na tym, aby żyć w sposób nie-
zwykle regularny [...]. Niech Bóg będzie 
uwielbiony, a dusze zbawione. W tym 
jest wszystko. Dalej nie patrzę”17. Do-
minuje orientacja apostolska z pragnie-
niem, „aby żyć w sposób niezwykle re-
gularny”.

W 1813 roku Eugeniusz założył Sto-
warzyszenie Młodzieży w Aix i ułożył 
dla niego poważny regulamin, do które-
go przywiązywał dużą wagę18. W 1815 
roku szuka kandydatów, aby utworzyć 
misję prowansalską. Sam nie może po-
dołać. Jego listy do księdza Tempiera są 
precyzyjne: chce mieć grupę „gorliwych 
misjonarzy”, którzy „będą żyć razem 
w tym samym domu” i „pod regułą, któ-
rą przyjmą za ogólną zgodą”. Chce „lu-
dzi, którzy mieliby wolę i odwagę kro-
czenia śladami Apostołów”. Chce, aby 
w tym domu „panowała największa re-
gularność”. „Dlatego Ksiądz jest nie-
zbędny, ponieważ wiem, że Ksiądz jest 
zdolny przyjąć regułę wzorowego życia 
i w niej wytrwać”19 

Kilka tygodni później, 13 grudnia 
1814 roku, powtarza księdzu Tempie-
rowi: „Niech się Ksiądz uniża, tak jak 
chce, ale niemniej niech Ksiądz wie, że 
jest niezbędny dla misyjnego dzieła; mó-
wię to wobec Boga i z otwartym sercem. 
Gdyby chodziło tylko o jako takie gło-
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szenie Słowa Bożego z dużą ludzką do-
mieszką, o przemierzanie wiosek z za-
miarem – jeśli Ksiądz tak chce – zdo-
bywania dusz dla Boga, nie troszcząc 
się zbytnio o to, aby być mężami udu-
chowionymi i prawdziwie apostolskimi, 
to uważam, że nie byłoby trudno Księ-
dza zastąpić; ale czy Ksiądz może przy-
puszczać, że chciałbym takiego towaru? 
Trzeba, abyśmy sami szczerze byli świę-
ci. To słowo zawiera wszystko, co mogli-
byśmy powiedzieć. Otóż, czy jest wielu 
księży, którzy chcieliby być święci w ten 
sposób? Trzeba by było ich nie znać, aby 
być o tym przekonanym. Wiem dobrze, 
że jest przeciwnie: większość chce iść 
do nieba inną drogą niż droga samoza-
parcia, wyrzeczenia, zapomnienia o so-
bie, ubóstwa, zmęczenia itd. Być może 
nie są oni zobowiązani, by robić więcej 
i inaczej niż robią, ale czy przynajmniej 
nie powinni się tak oburzać, jeśli niektó-
rzy – przekonani, że potrzeby ludzi wy-
magają więcej – usiłują się poświęcić, 
aby ich zbawić”20.

Dnia 25 stycznia 1816 roku w liście 
do wikariuszy generalnych w Aix, Eu-
geniusz potwierdza swą orientację: chce 
założyć „regularną wspólnotę misjona-
rzy [...] po to, aby usiłowali być przy-
datni w diecezji, pracując jednocześnie 
nad własnym uświęceniem zgodnie ze 
swoim powołaniem”21. Precyzuje nawet: 
„[Wspólnota chce] zapewnić swoim 
członkom środki do praktykowania cnót 
zakonnych, do których mają tak wielki 
pociąg, że większość z nich poświęciła-
by się, aby je zachowywać przez całe ży-
cie w jakimś zgromadzeniu zakonnym, 
gdyby nie mieli nadziei, że w stowarzy-
szeniu misjonarskim znajdą prawie te 
same korzyści, co w stanie zakonnym, 
któremu chcieli się poświęcić”22.

Czwartego listopada 1817 roku Zało-
życiel nalega na ojca Tempiera, któremu 
powierzono formację młodych oblatów: 
„Ponieważ liczba młodzieńców zamiesz-
kujących dom wzrosła, trzeba aby propor-

cjonalnie do niej wzrastała dokładność i re-
gularność. Jest to czas kształtowania du-
cha domu... Bardzo mi zależy, żeby dawa-
li dobry przykład w seminarium. Nie po-
winni tracić z oczu tego, że jesteśmy Zgro-
madzeniem duchownych zakonnych, że 
w konsekwencji powinniśmy być gorliw-
si niż zwykli seminarzyści, że zostaliśmy 
powołani, by zastąpić w Kościele poboż-
ność i wszystkie cnoty zgromadzeń zakon-
nych, że wszystkie ich działania powinny 
być podejmowane z taką samą dyspozy-
cją, w jakiej byli Apostołowie w wieczer-
niku, gdy oczekiwali na przyjście Ducha 
Świętego, po to aby, zapalając ich swoją 
miłością, dać im znak, żeby wyruszyli na 
podbój świata”23.

Już wtedy Eugeniusz de Mazenod 
uważał swoje Stowarzyszenie za „Zgro-
madzenie duchownych zakonnych”! 
Nie byliśmy „zakonnikami”, ale dla Za-
łożyciela powinniśmy mieć ich ducha 
i regularność. Jak odnotowuje ojciec 
Georges Cosentino, „chociaż w Regula-
minie z 25 stycznia 1816 roku nie ma 
mowy o ślubach, to jednak powiedzia-
no tam wyraźnie: »Wstępując do Sto-
warzyszenia, misjonarze powinni mieć 
zamiar wytrwać w nim przez całe życie. 
[...] Każdy z członków zobowiązuje się 
względem niego żyć w posłuszeństwie 
superiorowi oraz zachowywać statuty 
i przepisy«”24.

Dnia 11 kwietnia 1816 roku, w Wiel-
ki Czwartek, ojciec de Mazenod i ojciec 
Tempier składają ślub wzajemnego po-
słuszeństwa. Założyciel pisze: „Poświę-
cając się posłudze misyjnej, aby praco-
wać zwłaszcza nad nauczaniem i nawra-
caniem dusz najbardziej opuszczonych, 
moim zamiarem było naśladować przy-
kład Apostołów w ich życiu poświęcenia 
i wyrzeczenia. Uświadamiałem sobie, że 
aby uzyskać te same rezultaty w naszym 
przepowiadaniu, trzeba kroczyć w ich 
ślady i praktykować, o ile to możliwe, 
te same cnoty. Sądziłem zatem, że ko-
niecznie należy zachować rady ewange-
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liczne, którym oni byli tak wierni, aby 
nasze słowa nie były – co zbyt wiele 
razy widziałem – tak jak słowa wielu in-
nych, głoszących te same prawdy, mie-
dzią brzęczącą i dźwiękiem brzmiących 
cymbałów. Zawsze byłem głęboko prze-
konany, że nasza mała rodzina powinna 
poświęcić się Bogu i służbie Kościołowi 
przez śluby zakonne...

Krótko mówiąc, ojciec Tempier i ja 
sądziliśmy, że nie należy dłużej odkła-
dać i w Wielki Czwartek... z niewymow-
ną radością złożyliśmy śluby”25. Ojciec 
Joseph Fabre w pośmiertnej notatce o 
ojcu Tempierze powie: „ten akt może-
my uważać za wprowadzenie do życia 
zakonnego, które pewnego dnia z takim 
szczęściem będą ślubowali”26.

Perspektywa założenia w 1819 roku 
domu w Notre-Dame du Laus, poza die-
cezją Aix, domagała się następnego kro-
ku. Eugeniusz zrozumiał, że Zgromadze-
nie, rozrastając się, potrzebuje Konsty-
tucji. Na sierpień i wrzesień 1818 roku 
wyjechał do Saint-Laurent du Verdon 
i zredagował tekst, czerpiąc wiele z bło-
gosławionego Alfonsa Liguoriego.

Ojciec de Mazenod przedyskutował 
problem ślubów z członkami Instytutu 
i, dopuszczając do głosowania schola-
styków wbrew stanowisku części ojców, 
pierwsza kapituła z 1818 roku zaakcep-
towała Konstytucje i śluby. Było siedmiu 
ojców (Eugeniusz de Mazenod, Henry  
-Tempier, Pierre-Nolasque Mie, Noël- 
-François Moreau, Jean-François Deb-
lieu, Emmanuel Maunier i Marius Au-
bert) oraz trzech scholastyków (Hippo-
lyte Courtès, Marius Suzanne i Alexan-
dre Dupuy). Sześciu opowiedziało się za 
przyjęciem ślubów. Pierwszego listopa-
da 1818 roku w kaplicy w Aix w zaciszu 
klauzury po raz pierwszy złożono śluby: 
posłuszeństwa, czystości i wytrwania. 
Dwóch ojców, Deblieu i Aubert, wola-
ło poczekać27.

Co się tyczy ślubu wytrwania, to róż-
ne względy motywowały Założyciela: 

najpierw przykład Alfonsa Liguoriego, 
który wpisał go do swoich Reguł oraz 
racja historyczna, bo w tym czasie bi-
skupi mogli lub sądzili, że mogą dyspen-
sować ze ślubów zakonnych składanych 
w Zgromadzeniach o ślubach prostych.

Co do ślubu ubóstwa, to Eugeniusz 
de Mazenod nie sądził, że jego Insty-
tut gotowy jest go przyjąć. Sam chciał 
tego ślubu; zachęcał swoich towarzy-
szy, by „bardzo przestrzegali ducha 
[ubóstwa]”28. Przyszłe kapituły miały to 
rozpatrzyć. Rzeczywiście druga kapituła 
21 października 1821 roku wprowadzi-
ła go do Konstytucji. Tak więc w 1825 
roku, gdy w Rzymie złożono prośbę 
o zatwierdzenie Instytutu, Konstytucje 
zawierały cztery śluby.

Śluby zakorzenione w solidnym ży-
ciu wspólnotowym, oparte na głębokiej 
miłości Jezusa Chrystusa, na woli rzetel-
nego pracowania, „aby stać się święty-
mi, kroczyć odważnie śladami Aposto-
łów, ...całkowicie wyrzec się [siebie], 
[być] gotowymi poświęcić mienie, talen-
ty, wypoczynek, osobę i życie miłości do 
Jezusa Chrystusa, na służbę Kościołowi 
i dla uświęcenia bliźniego...” oraz iść do 
ludzi „walczyć aż do wyczerpania”, aby 
ich nauczyć „kim jest Jezus Chrystus” 
i „rozszerzać Królestwo Zbawiciela”29 – 
oto oblat z 1826 roku.

Założyciel domaga się również, aby 
żyć pod patronatem Maryi Niepokalanej, 
być bardzo dobrym dla ludzi, zwłasz-
cza dla ubogich i aby być wiernym ży-
ciu modlitwy: – codziennie dwa razy po 
pół godziny; skupieniu: – „Całe życie 
członków Stowarzyszenia powinno być 
ustawicznym skupieniem”; umartwie-
niu: – „Pracownicy ewangeliczni po-
winni także bardzo wysoko cenić sobie 
chrześcijańskie umartwienie, jeżeli chcą 
zebrać obfite owoce swoich prac. Dlate-
go wszyscy członkowie Stowarzyszenia 
będą przykładać się głównie do umar-
twienia swego wnętrza, do przezwy-
ciężenia swoich żądz, do unicestwiania 
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swojej woli we wszystkich sprawach, 
usiłując za wzorem Apostołów rozmi-
łować się w cierpieniach, pogardach 
i upokorzeniach Jezusa Chrystusa”30. 
A ponadto dodaje: „We wszystkich do-
mach, gdzie to będzie możliwe, godziny 
kanoniczne będą odmawiane w chórze 
w wielkim skupieniu ducha...”31

Jeden paragraf tych Konstytucji, któ-
ry przetrwa aż do 1966 roku, wzmian-
kuje o dwóch częściach życia oblata: 
jedna poświęcona modlitwie, a druga 
dziełom zewnętrznym. „Powiedziano 
już, że misjonarze powinni, na ile po-
zwoli słabość ludzkiej natury, naśla-
dować we wszystkim przykład nasze-
go Pana Jezusa Chrystusa, głównego 
Założyciela Stowarzyszenia oraz Jego 
Apostołów, naszych pierwszych ojców. 
Za przykładem tych wielkich wzorów 
jedną część życia poświęcą na modli-
twę, wewnętrzne skupienie i kontem-
plację w zaciszu Bożego domu, w któ-
rym wspólnie zamieszkają. Drugą część 
całkowicie i z największą gorliwością 
poświęcą takim pracom zewnętrznym 
jak: misje, głoszenie kazań, spowiada-
nie, katechizacja, prowadzenie młodzie-
ży, odwiedzanie chorych i więźniów, re-
kolekcje i inne tego rodzaju zajęcia”. 
Reguła kończy się słowami: „Jednakże 
zarówno w pracy misyjnej, jak i w za-
ciszu domu ich głównym staraniem bę-
dzie postęp na drodze doskonałości ka-
płańskiej i zakonnej. Przede wszystkim 
będą się ćwiczyć w pokorze, posłuszeń-
stwie, ubóstwie, w samozaparciu, w du-
chu umartwienia i wiary, w czystości in-
tencji i w innych cnotach. Słowem, będą 
się starali o to, aby się stać drugim Jezu-
sem Chrystusem, szerząc wszędzie woń 
Jego miłych cnót”32.

W związku z tym podczas swych wi-
zytacji i w listach Założyciel aż do koń-
ca bardzo będzie nalegał na konieczną 
w życiu oblackim regularność. W wieku 
74 lat, na przykład, zwraca się do Zgro-
madzenia: „Dzięki Bogu, większość 

z nas to zrozumiała; ale, mówię o tym 
z bólem, jeszcze bardzo wielu pozosta-
wia dużo do życzenia w tym względzie... 
Można by powiedzieć, że dla nich na-
sze Reguły i Konstytucje są księgą za-
mkniętą... Ale cóż robią oni na modli-
twie...? Do czego służą im [nasze] dwa 
rachunki sumienia...? Czyż nie znaj-
dują żadnego pokarmu dla swych dusz 
w świętym Oficjum... i w Najświętszej 
Ofierze...? A comiesięczny dzień sku-
pienia i coroczne ćwiczenia duchowe, 
które poprzedzają odnowienie ślubów? 
A ta przynajmniej cotygodniowa spo-
wiedź, to kierownictwo i te konferen-
cje podczas kulpy; słowem, całość tego 
życia doskonałości, która wystarczyła-
by do uformowania wielkich świętych 
w Kościele Bożym? Flens dico, tym, co 
powoduje niewierność... i co tłumaczy 
te żałosne odstępstwa, których powinni-
śmy się wstydzić, jest właśnie naduży-
cie tylu łask”33.

Jako biskup Marsylii (1837-1861) 
Eugeniusz de Mazenod będzie szczęś-
liwy z powodu przyjęcia do swej diece-
zji wielu zgromadzeń zakonnych34; jego 
głównym zajęciem jako superiora ge-
neralnego oblatów będzie pogłębianie 
i umożliwienie pogłębiania misjonar-
skiego i zakonnego zaangażowania swe-
go Stowarzyszenia35. Dziewięć kapituł 
generalnych, którym będzie przewod-
niczył, wniesie konieczne wyjaśnienia 
dotyczące rozwoju i życia Instytutu, na 
przykład: wysłanie członków na misje 
zagraniczne (1831), przyjęcie teologii 
moralnej świętego Alfonsa Liguoriego 
(1837), umiejętność „większego zhar-
monizowania naszej Reguły z potrzeba-
mi Stowarzyszenia i w związku z bardzo 
szerokim horyzontem, jaki się otwiera” 
(1843), ustanowienie prowincji w Zgro-
madzeniu (1850), rozpoczęcie procesu 
beatyfikacyjnego ojca Dominique’a Al-
biniego (1856)... A nawet to, co napraw-
dę jest charakterystyczne, a co Euge-
niusz powie w 1850 roku: konieczność 
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„bycia doskonałym zakonnikiem, aby 
być dobrym misjonarzem”36.

 II. PO ŚMIERCI EUGENIUSZA DE 
MAZENODA

Jak rozwijało się życie zakonne u ob-
latów po śmierci Założyciela i jaka jest 
jego obecna sytuacja?

Aż do drugiej wojny światowej (1939- 
-1945) Zgromadzenie rozrastało się, 
a jego życie zakonne okazało się wierne, 
dobrze ugruntowane. Ekspansja geogra-
ficzna była duża: w 1861 roku było 414 
oblatów, a w 1995 jest ich 5000 w po-
nad 60 krajach. Konstytucje i Reguły za-
sadniczo pozostały takie same; dopiero 
w 1966 roku ich forma ulegnie poważnej 
zmianie37. Superiorowie generalni i kapi-
tuły usiłowali odpowiedzieć na potrzeby 
Kościoła i świata ubogich; dostosowy-
wali Zgromadzenie do zmieniających się 
czasów, zakładali nowe misje, umacniali 
więzy rodzinne między oblatami, szukali 
sposobów lepszego finansowania Instytu-
tu, w 1862 roku ufundowali czasopismo 
„Missions O.M.I.”, popierali współpracę 
z chrześcijańskim laikatem poprzez Mi-
syjne Stowarzyszenie Maryi Niepokala-
nej (1893)... Samo życie zakonne w for-
mie i treści nie zostało zmienione; stano-
wiło część naszego bytu. Żyło się nim, 
pogłębiano je i dostosowywano do no-
wych wymogów kanonicznych (1908, 
1926), do zewnętrznych okoliczności, 
takich jak obydwie wojny światowe, do 
apeli Kościoła (na przykład zaangażo-
wanie w Akcję Katolicką, rozwój misji 
w Ameryce Łacińskiej). Bardzo nalega-
no na wspólnotę i ducha rodzinnego, na 
kult maryjny, na konieczność określenia 
duchowości oblackiej38, wyniesienia do 
chwały ołtarzy świętych oblatów (Euge-
niusza de Mazenoda, Dominique’a Albi-
niego, Vitala Grandina, Józefa Gérarda, 
Ovide’a Charlebois, brata Antoniego Ko-
walczyka...).

Na setną rocznicę założenia Zgroma-
dzenia arcybiskup Augustin Dontenwill 
dobitnie przypomniał o zakonnym cha-
rakterze Instytutu: „W imię Boga, Jego 
Namiestnika na ziemi i naszego czci-
godnego Założyciela stwierdzamy, że 
w naszym Zgromadzeniu najpierw jeste-
śmy zakonnikami, a dopiero potem mi-
sjonarzami, jesteśmy zakonnikami, aby 
być nadprzyrodzonymi misjonarzami, 
zakonnikami, aby aż do śmierci wytrwać 
w trudach apostolatu. W dniu, w którym 
przestalibyśmy być zakonnikami, nosili-
byśmy jeszcze tytuł misjonarzy, spełnia-
libyśmy funkcje apostolskie, mogliby-
śmy nawet być tymi, którzy nawracają 
dusze, ale nie mniej przestalibyśmy się 
znajdować w obrębie naszego powoła-
nia... Nasz czcigodny Założyciel chciał, 
aby w jego młodym stowarzyszeniu mi-
sjonarzy życie zakonne poprzedzało, 
przygotowywało i kształtowało życie 
apostolskie”39.

Już na początku swego generalatu 
w 1947 roku ojciec Léo Deschâtelets ra-
dował się tą atmosferą: „Mieliśmy w tym 
czasie – notuje w swych pamiętnikach – 
tyle rozwiązań dla tak wielu problemów! 
Nigdy nie czuliśmy, żeby nasze decyzje 
nie były przyjmowane lub żeby ich żało-
wano; wręcz przeciwnie. W tym czasie 
nie było problemu autorytetu czy posłu-
szeństwa. Reguła decydowała o wszyst-
kim. Wystarczyło tylko przypomnieć ją 
w każdej okoliczności”40.

Po drugiej wojnie światowej wraz 
z postępem technicznym i społecznym 
stopniowo zmieniała się mentalność oraz 
świat. Był to świat nowy, który wymagał 
większych zmian. Kościół również od-
czuwał tę potrzebę, a papież Jan XXIII 
zwołał Sobór Watykański II. Twierdził 
on, że „Kościół [...] stoi wobec poważne-
go kryzysu społeczności ludzkiej, która 
zmierza do ważnych przemian. W czasie 
gdy ludzkość jest na zakręcie nowej ery, 
Kościół czekają szerokie zadania, jak to 
bywało w każdej trudnej epoce. Teraz 
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wymaga się od niego, aby w żyły współ-
czesnego świata wlał wieczne, ożywcze 
i Boskie energie Ewangelii; tego świata, 
który jest tak dumny z ostatnich zdoby-
czy technicznych i naukowych, ale do-
świadcza konsekwencji doczesnego po-
rządku, który niektórzy chcieli zreorga-
nizować, abstrahując od Boga”41. Wy-
rażał on swój „całkowity brak zgody 
z prorokami nieszczęścia, którzy zawsze 
głoszą katastrofy, jakby świat był bliski 
końca”42. Chciał, aby „Kościół zwró-
cił się ku czasom współczesnym, które 
stwarzają nowe sytuacje, nowe formy 
życia i otwierają nowe drogi katolickie-
mu apostolatowi”43. „Powinniśmy za-
brać się z radością i bez lęku do pracy, 
której wymaga nasza epoka, idąc dro-
gą, którą Kościół podąża od blisko dwu-
dziestu wieków”44.

Ta wola zaktualizowania, poważ-
nej odnowy, była potrzebna Kościoło-
wi, a zarazem życiu zakonnemu. „Przy-
stosowana odnowa życia zakonnego – 
mówił Sobór – obejmuje zarówno usta-
wiczne powracanie do źródeł wszelkie-
go życia chrześcijańskiego i do pierwot-
nego ducha ożywiającego instytuty, jak 
też ich dostosowanie do zmieniających 
się warunków epoki. [...] Dlatego też 
konstytucje, »dyrektoria«, zwyczajniki, 
modlitewniki, ceremoniały i tym podob-
ne książki należy poddać odpowiedniej 
rewizji. [...] Skuteczną odnowę i należy-
te przystosowanie można osiągnąć tylko 
przy współpracy wszystkich członków 
Instytutu”45. 

Rzeczywiście, świat stał się nowym 
światem, światem bardziej uprzemy-
słowionym i stechnicyzowanym, świa-
tem specjalizacji i skuteczności, świa-
tem o mentalności demokratycznej. Ten 
świat porzucił model społeczeństwa jed-
nolitego, zhierarchizowanego, aby za-
angażować się w pluralizm i liberalizm; 
przeszedł ze społeczeństwa arystokra-
tycznego do egalitarnego. Nie akceptu-
je już przeświadczenia, narzucającej się 

wiary. Nie przyjmuje też łatwo autory-
tetu indywidualnego, wymaga, by to-
warzyszyły mu grupy doradców. Obec-
ne społeczeństwo przestało być stabilne; 
staje się społeczeństwem podlegającym 
zmianom i domaga się instytucji nadzo-
rujących, współpracy i postępu.

W tym samym czasie w życiu zakon-
nym w zależności od regionów rozwinął 
się indywidualizm i promocja osoby. Ży-
cie stało się bardziej krytyczne, zaczęto 
się domagać pracy ewangelizacyjnej, 
która by była skuteczna, która napraw-
dę docierałaby do dzisiejszego człowie-
ka i która potrafiłaby bronić sprawiedli-
wości i pokoju. Na Zachodzie w związ-
ku z tą nowoczesną kulturą bardzo zma-
lała liczba powołań do życia zakonnego, 
a zwłaszcza apostolskiego. Wydaje się, 
że ono nie odpowiada już potrzebom lu-
dzi i że nie jest skuteczne w dziele ewan-
gelizacji. U źródeł tego leży problem 
wiary, ale także, i to przede wszystkim 
problem ludzki.

Oblaci odczuli ten kryzys życia za-
konnego. W 1953 roku domagano się 
nowego wydania Konstytucji i Reguł. 
W tym celu została ustanowiona komisja 
pokapitulna. Miała ona przedstawić pro-
jekt przejrzanego tekstu następnej kapi-
tule. Kapituła z 1959 roku, która trwała 
prawie dwa miesiące, długo studiowała 
przejrzany tekst, ale czuła się niezdolna, 
aby doprowadzić pracę do końca. Posta-
nowiono utworzyć nową komisję, któ-
ra miała przygotować drugi przejrzany 
tekst. Ten drugi tekst został przedłożony 
kapitule z 1966 roku. Wówczas w Zgro-
madzeniu dokonał się zwrot: kapituła 
opowiedziała się wyraźnie za głębokim 
przystosowaniem do współczesnego 
świata. Dyskretnie zapomniano o przej-
rzanym tekście – jeszcze bardzo nace-
chowanym przez Konstytucje z 1928 
roku – i sformułowano zupełnie nowy 
tekst, ze słownictwem i perspektywami 
zapożyczonymi z dokumentów Soboru 
Watykańskiego II. Kapituła z 1972 roku 
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poszła w tym samym kierunku, przegło-
sowując dwa dokumenty: Perspektywy 
misjonarskie i Struktury administracyj-
ne.

Wykonano pierwszy krok. Nasze 
życie zakonne weszło we współczesny 
świat i było zdecydowane stawić czoło 
wyzwaniom, jakie ten świat mu stawiał. 
W nowym tekście Konstytucji z 1966 
roku nie wszystko było doskonałe; może 
był on zbyt wyłącznie uzależniony od 
Soboru i nie dość nacechowany właści-
wym charakterem oblackim. Równowa-
ga była konieczna. Dokona się ona stop-
niowo przy ścisłej współpracy z całym 
Zgromadzeniem i zostanie zakończona 
tekstem z 1982 roku, tekstem krótszym 
i nowoczesnym, w którym Eugeniusz de 
Mazenod jest bardzo obecny.

W ciągu tych lat liczba oblatów bar-
dzo się zmniejszyła: w 1966 roku In-
stytut liczył przeszło 7000 członków, 
a w 1995 roku – 5000. Podobny spadek 
jest powszechny we wszystkich rodzi-
nach zakonnych. Ale ponadto wewnątrz 
krytykowano samo nasze życie zakonne: 
było ono zbyt „monastyczne”, zbyt nale-
gało na rozdzielenie modlitwy i dzieł ze-
wnętrznych, brakowało mu jedności, nie 
uwzględniało różnorodności i mnożenia 
się prac zewnętrznych... A niektórzy pod 
dużym wpływem przemian w obecnym 
świecie kwestionowali własne zaanga-
żowanie zakonne. Oto skrajny przykład: 
„Trzy śluby, trzy zaprzeczenia, ...praw-
dziwa dekonstrukcja ludzkiego świata. 
Jeżeli trzy śluby oddzielają od świata, od 
świata ludzkiego, od konkretnego i hi-
storycznego człowieka, to jak nie wy-
ciągnąć z tego wniosku, że dehumanizu-
ją? Usytuowane w tym nowym kontek-
ście kulturowym [po Vaticanum II] życie 
zakonne znajduje się dosłownie w sytu-
acji wątpliwej. Zmierzało ono do odse-
parowania się od świata, aby uformować 
lepszych chrześcijan, a oto przewartoś-
ciowanie współczesnego świata ukazu-
je ten ostatni jako wymagany nie tylko 

do pełnego człowieczeństwa, ale rów-
nież do chrześcijańskiego zabawienia 
i dla Kościoła. Wobec tego dehumaniza-
cja, jaką powoduje praktyka trzech ślu-
bów, przestaje jawić się jako druga stro-
na ubóstwienia..., okazuje się, że [śluby] 
godzą w samo życie chrześcijańskie...”

Widziano jeszcze konieczność ży-
cia misjonarskiego, ale niektórzy na-
prawdę już nie widzieli konieczności 
życia zakonnego. Pytanie postawiono 
w roku 1974. Odpowiedź Zgromadzenia 
była prosta: oblat w myśli Założycie-
la i w historii Instytutu jest apostołem–
zakonnikiem (kapłanem lub bratem46), 
człowiekiem całkowicie oddanym ewan-
gelizacji ubogich i w tym celu poświę-
conym Bogu przez śluby zakonne. Aby 
dobitniej stwierdzić ten charakter, kapi-
tuła generalna z 1980 roku przegłoso-
wała dwie rzeczywistości – misję i ży-
cie zakonno-apostolskie – które tworzą 
pierwszą część Konstytucji zatytuło-
waną „Charyzmat oblacki”. Dawniej te 
rzeczywistości stanowiły dwie odręb-
ne części. „Zmiana nie jest bez znacze-
nia. Jasno ukazuje, że charyzmat obla-
cki zawiera w sobie zarówno sposób ży-
cia zakonnego oblata, jak i jego misję 
apostolską w Kościele. Powołanie ob-
lackie jest czymś więcej niż misjonar-
skie zaangażowanie na rzecz ubogich, 
jest ono najpierw stanem poświęcenia 
się Bogu, w którym zakorzenia się służ-
ba misjonarska”47.

Konstytucje z 1982 roku są wierne 
ideałowi Eugeniusza de Mazenoda. Usi-
łowały one wniknąć w życie zakonne, 
jakiego on chciał, bardziej zjednoczyć 
nasze jestestwo i dostosować naszą mi-
sjonarską odpowiedź do dzisiejszych po-
trzeb. Dla oblata i dla Kościoła wejście 
w ten nowy świat stanowi okres trudny. 
Od 1947 roku poczyniono znaczne kro-
ki. Zgromadzenie bardziej uświadomiło 
sobie znaczenie swej przeszłośći, zdało 
sobie sprawę ze swych głębokich war-
tości, zależy mu, aby ustrzec te wartości 
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i żyć nimi dzisiaj, w sercu współczesne-
go świata.

Dnia 26 sierpnia 1850 roku biskup 
de Mazenod przypomniał uczestnikom 
Kapituły, że trzeba, by każdy oblat był 
przekonany o konieczności „bycia do-
skonałym zakonnikiem, aby być dobrym 
misjonarzem”48. Te rzeczywistości są 
prawdziwe również dzisiaj. Z kapłań-
stwem i wspólnotowym wsparciem bra-
ta tworzą one w pełni oblata, „męża apo-
stolskiego”.
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