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Wstęp Przełożonego Generalnego o. Michele Piscopo osj
Na przestrzeni czasów Duch Święty wzbudza wiele charyzmatów wśród
ludu Bożego. Kościół Jezusa w rzeczywistości jest ogrodem z wieloma
pięknymi, kolorowymi i pachnącymi kwiatami, w którym są różne
duchowości, które pomagają być prawdziwymi uczniami Syna Bożego.
Ojciec Józef Marello młody kapłan diecezji Asti, posłuszny działaniu
Ducha Świętego, pozwolił, aby Ewangelia przekształciła jego życie. Ewangelia
jest radosnym głoszeniem, głoszeniem słowa, które umieszcza się w sercu i w
życiu. Tak uczynił święty Józef Marello, święty codziennego życia, prostego i
powszechnego. Zawsze pozostawał w cieniu historii wielu osób w swoim
czasie, w cieniu podążania za Chrystusem, naśladując w tym świętego Józefa
Opiekuna Zbawiciela, świętość, która może być realizowana przez wszystkich
w każdym czasie.
Nasz współbrat ojciec Mario Guinzoni napisał piękną książkę o
duchowości józeficko – marelliańskiej. Tekst prosty, konkretny i całościowy,
który proponuje drogę wiary, której źródłemstaje się osobaCieśli z Nazaretu.
Świętego pokornego, pracowitego, ukrytego, który zawsze pracował na rzecz
spraw Chrystusa, święty „sprawiedliwy” jak definiuje go Ewangelia.
Ksiądz Mario Guinzioni urodził się w Armeno (Novara) i od młodości
chciał zrealizować swoje marzenie misyjne, dlatego też, wyjechał do Brazylii,
gdzie ukończył studia teologiczne, tam przeżył całe swoje kapłaństwo z
krótką przerwą we Włoszech. Jako misjonarz pracował, jako formator
młodych zakonników i był odpowiedzialny za powołania, jak również jako
przełożony prowincji brazyliskiej Oblatów św. Józefa. Misjonarz z Mato
Grosso, bronił ubogich i ostatnich, ryzykując wiele razy swoje życie. Ojciec
Mario jest zakochany w tym, co robi i jak żyje, broni z wielką pasją i odwagą
cnót ludzkich i chrześcijańskich, modląc się pokornie i prosto.
Jego książka to owoc jego tożsamości i duchowości józeficko –
marialliańskiej, ukazującej przez wiarę i nadzieję.Życie każdego człowieka
jest jak ścieżka, która pozostawia ślady stóp w sercach i wrażliwości innych;
ślady stóp, które mogą pomóc żyć w świętości lub mogą prowadzić do
cierpienia. W dobie życia indywidualistycznego i samowystarczalnego, autor
ukazuje konieczność podtrzymywania stylu życia chrystologicznego,
ukazując, że droga Boża jest drogą bezpieczną i szczęśliwą tak jak pisał
święty Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Vita Consacrata, 25 marca
1996 roku pkt 1: „Dzięki profesji rad ewangelicznych charakterystyczne
przymioty Jezusa dziewictwo, ubóstwo i posłuszeństwo –stają się w pewien
swoisty i trwały sposób „widzialne” w świecie”. Strony tej książki najpierw
były przeżywane, a później spisane.
Książka składa się z 10 rozdziałów, z dziedzictwa duchowości Oblatów
świętego Józefa od czasów założyciela do naszych: Nunc Coepi (teraz
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rozpoczynać), święty Józef, ukrytość, nadzwyczajność w rzeczach
zwyczajnych, zjednoczenie z Bogiem, wola Boga, kartuzi i apostołowie,
milczenie, Opatrzność Boża, sprawy Chrystusa. Każdy rozdział składa się z
trzech części: słowa Bożego, z myśli Świętego Józefa Marello i z propozycji,
które trzeba zrealizować w życiu. To nie jest tylko książka do czytania, ale
pomoc w ewangelizacji własnego życia, dajmy się ponieść Duchowi
Świętemu, podążając w cieniu św. Marello, być w sercu Założyciela, w
centrum charyzmatu Zgromadzenia. Dziękuję księdzu Mario za ten dar,
ponieważ pomoże nam w refleksji na tym, co to znaczy być „prawdziwymi
uczniami Jezusa” tak jak chciał Marello, jest to droga naszego życia.
Emerytowany Przełożony Generalny
O. Michele Piscopo osj
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Prezentacja o. Mauro Negro osj
Mario Guinzioni jest człowiekiem zakochanym w tym, co robi i jak żyje.
Książka, którą czytelnicy mają w ręku, nie jest książką informacyjną, nie jest
tekstem wzruszającym lub ukazującym wiele postaci i osobowości. Jest
przede wszystkim świadectwem życia i duchowości. Nawiasem mówiąc, jest
życiem duchowym lub przeżytą duchowością.
Włoch z urodzenia, Brazylijczyk z wyboru, ojciec Mario od wielu lat
poświęcał się formacji młodych zakonników, misji i towarzyszył w różnych
wspólnotach wiary. Problemów i prób nie brakowało po przybyciu do
Brazylii. Przyjechał jako młody zakonnik, student teologii, w trudnym
momencie, gdzie w Brazylii rządziła dyktatura, później zmiany socjalne i
kościelne w latach 80 i 90;trudne wyzwania pracy misyjnej w Mato Grosso;
również pracował na polu powołaniowym we Włoszech: o. Mario zawsze
działał z pasją, z przekonaniem, z cnotami ludzkimi i chrześcijańskimi,
dojrzałymi w modlitwie, pokorze i prostocie.
To prawie życiowy projekt o. Mario: nic do dodania i nic do odrzucenia!
W ten sposób był w stanie wykonywać tak różnorodne, a nawet sprzeczne
role i obowiązki. Przedstawiona książka nie jest jednak dziełem, które można
by nazwać „akademickim”, lecz rzeczywistością. Rzeczywiście ten tekst ma
stopy, ręce, serce i oczy zanurzone w rzeczywistości.
Ksiądz Mario, zakonnik i kapłan, należy do zgromadzenia zakonnego,
które ma, w charyzmacie „ukryte” życie w Bogu i „troskę o sprawy
Chrystusa”. Oblaci świętego Józefa, założeni przez świętego Józefa Marello w
połowie XIX wieku i obecni w Brazylii od 1919 roku, za przykład mają Józefa,
męża Maryi, ojca Jezusa, człowieka „sprawiedliwego” według Ewangelii
Mateusza, który realizuje wolę Boga ze wszystkimi konsekwencjami, jakie
później następują. Tak samo Oblaci św. Józefa rozpowszechniają teologię i
osobę świętego Józefa w edukacji, w misjach, pomagają w diecezji i w służbie
młodzieży poprzez realizowanie ich charyzmatu apostolskiego, który jest
karmiony charyzmatem tożsamości i duchowości. W tym celu istnieje
centrum duchowości Józefickiej w Apucarana, którego członkiem jest autor
książki ojciec Mario. I wiele z tego, co jest tutaj napisane, jest wynikiem
doświadczenia tożsamości józefickiej.
W książce tej Kościół, tajemnica ludu Bożego, Ciało Chrystusa jest
traktowany w sposób jasny, włączony w realia życia i historii. Tutaj cenione
są wzorce zachowania, wiary i nadziei. Tutaj droga jest przedstawiona jako
„szlak”, na której pozostawia się „ślady”, które powinny być przestrzegane.
Nie wprowadzamy niczego nowego, przedstawiamy to jednak z entuzjazmem,
kreatywnością i komplementarnością – to, co już istnieje. Droga powołaniowa
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jest taka: coś, co zawsze się odnawia, co wzywa do kreatywności i radosnej
odpowiedzi.
Ojciec Mario, Oblat świętego Józefa potwierdza swoje korzenie poprzez
wiarę. Jego charakterystyczną cechą, jako zakonnika i kapłana, jest troska o
duchowość i nowe powołania. Inspirując się od świętego Józefa, męża Maryi i
ojca Jezusa, ksiądz Mario proponuję nowe ścieżki odnowionej duchowości
powołania. Podążając za swoim założycielem świętym Józefem Marello,
biskupem z Włoch, z drugiej połowy XIX wieku, ksiądz Mario podkreśla
konieczność pogłębiania stylu życia, który jest chrystologiczny, ale który
nieustannie patrzy na Maryję i na innych świętych jako świadków Królestwa
Bożego.
Jak powiedziałem wcześniej książka, którą czytelnik trzyma w ręku
jest rezultatem życia na różnych płaszczyznach: ludzkim, zakonnym,
kościelnym, służbie posługi i tak dalej. Jest świadectwem, że doświadczenie
Boga jest drogą bezpieczną i szczęśliwą. Wszyscy mogą to uczynić.
W czasach indywidualizmu i samowystarczalności, w jakich przyszło
nam żyć, książka ks. Mario jest zaproszeniem do „bycia każdego dnia jeszcze
lepszym”. Zachęcam czytelników, do zwrócenia wystarczającej i niezbędnej
uwagi na czytanie i studiowanie tej pracy. Jestem szczęśliwym, że mogę
razem z nim przeżywać projekty życia zakonnego i formacyjnego naszej
Prowincji. Cieszę się, że radość, która płynie z tych stron, była przede
wszystkim przeżyta, a potem spisana. Książka ta powinna pomóc wszystkim,
którzy chcą podążać w cieniu i po śladach Mistrza.
O. Mauro Negro, osj biblista
PUC San Paolo del Brasile
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Wstęp autora
„Życie konsekrowane, głęboko zakorzenione w przykładzie życia i w
nauczaniu Chrystusa Pana, jest darem Boga Ojca udzielonym jego Kościołowi
za sprawą Ducha Świętego. Dzięki profesji rad ewangelicznych
charakterystyczne przymioty Jezusa dziewictwo, ubóstwo i posłuszeństwo –
stają się w pewien swoisty i trwały sposób „widzialne” w świecie, a
spojrzenie wiernych zwraca się ku tajemnicy Królestwa Bożego, które już jest
obecne w historii, ale w pełni urzeczywistni się w niebie”1.
Nauka świętego Jana Pawła II na temat życia zakonnego ukazuje
bogactwo i piękno tego daru Ducha Świętego w Kościele. Jest to jedyne
piękno! Każdy z nas czasami podziwiał zadbany ogród z wielobarwnymi i
pachnącymi kwiatami, a może z podziwem patrzyliśmy na drzewo pełne
owoców. I dobrze, w pewien sposób możemy powiedzieć tak samo o Kościele:
ogród z licznymi i różnymi charyzmatami, które są darami Ducha Świętego,
jest jakby boski ogrodnik lub drzewo pełne wielu darów i owoców Ducha
Świętego, które rodzą kolejne charyzmaty. Duch Święty, na przestrzeni
dziejów, rozwijał w życiu zakonnym wiele z tych darów, które się pojawiły
jako zapach ewangelizacji w świecie. Charyzmat jest bowiem jedną ze stron
Ewangelii, która z miłością została złożona w sercu założyciela, założycielki,
który przekształcił się w bogactwo duchowe i socjalne i rozwija się przez
wieki. Będąc Ewangelią, należy umieścić ją w sercu i w życiu.
Nasz Założyciel święty Józef Marello (1844-1895) otwarty na potrzeby
swoich czasów, wsłuchując się w głos Ducha Świętego potrafił dawać
odpowiedź jasną i konkretną, duchową i apostolską w Kościele i w świecie,
dlatego też, założył zgromadzenie Oblatów Świętego Józefa (14.03.1878).
Książka, którą trzymasz w ręku staje się rzeczywistością, a była marzeniem
moim od wielu lat: przedstawić w sposób prosty i konkretny charyzmat
świętego Józefa Marello, naszego Założyciela. Przez całe życie słyszałem, że
był to święty życia codziennego, przykład życia prostego i uporządkowanego,
święty dla wszystkich, którzy podążają za Chrystusem, a więc co do
naśladowania dla wszystkich: zakonników, zakonnic, osób świeckich,
kapłanów, młodych a nawet dzieci… Trzeba było tylko przedstawić prostą
metodologię, która umożliwi wszystkim poznanie, zrozumienie, a przede
wszystkim przeżycie jego charyzmatu. Celem tej książki jest ukazanie
wszystkim, że charyzmat świętego Józefa Marello może przeniknąć życie
każdego człowieka w jego codzienności, aby naśladować Chrystusa zgodnie
ze stylem świętego Józefa z Nazaretu, ponieważ Józef z Nazaretu był dla
niego pewnym przewodnikiem, który zaprowadził go do Chrystusa i
zainspirował go do założenia zgromadzenia.
1

Św. Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Vita Consecrata, 25.03.1996, nr 1
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W książce tej znajdziecie 10 rozdziałów, które przedstawiają
duchowość józeficko – marelliańską. Chwilę obecną, św. Józef z Nazaraetu,
ukrytość, nadzwyczajność w rzeczach zwyczajnych… a więc są to te same
ślady, jakie czynił Założyciel w swojej drodze do świętości.
Nowe ślady, oprócz wstępu, zawierają trzy podrozdziały:
1.Słowo Boże, które oświeca.
2. Myśli założyciela, które są cytatami z jego pism.
3. Konkretne wskazówki, aby żyć w aspekcie tego charyzmatu.
To wszystko jest bardzo proste. Te ślady są ze sobą połączone i łatwo
zdać sobie sprawę, że żyjąc w jednym z nich, będziemy w zgodzie z
pozostałymi dziewięcioma. Ale zapamiętaj: charyzmaty nie są tylko do
czytania. Drogi Przyjacielu,masz możliwość ewangelizacji Twojego życia
poprzez 10 listów, które pomogą Ci przekształcić prozęTwojego życia w poezję
i świętość. Pozwól prowadzić się Duchowi Świętemu, podążaj za tymi
śladami. Będziesz w sercu Założyciela, w sercu charyzmatu Zgromadzenia. A
to, co najbardziej się liczy – będziesz w szkole uczniów Chrystusa. Święty
Józef Marello, święty Józef z Nazaretu i jego małżonka Maryja będą twoimi
towarzyszami na tej przepięknej drodze do Jezusa! Dobrej drogi!
O. Mario Guinzoni osj
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ROZDZIAŁ I
ROZPOCZYNAĆ TERAZ
Chciałbym rozpocząć argument od wiersza, który wyszedł z mojego
serca w szczególnym momencie mojego życia. Można go podsumować tak:
KOCHAJ TERAZ!

Radykalne ubóstwo,
nauka chodzenia,
słuchanie Boga,
do strojenia Ducha.
Umieć zaczynać od nowa,
Podróżując po nowym drogach,
jak cudzoziemiec na świecie
Czekaj, czekaj…
Wiem, co chcesz, Panie,
to jest nowa droga życia:
„być” aby opuścić,
Obecność,
Błogosławiona cisza!
Wierzysz
w Jego miłość,
i później
Kochać
Kochać
Teraz!
Zacznij, rozpocznij od nowa, żyj momentem obecnym, zanurzaj się w
teraźniejszości – to niewątpliwie interesujące tematy w naszych czasach
ponowoczesności. Czas ma nie tylko przyczynę chronologiczną, ale także
subiektywną i osobistego wymiaru. Jedna godzina przeżyta przy 30
stopniach nie jest tą samą godziną przeżytą w bliskości osoby, którą się
kocha lub nie jest tą samą godziną, która minęła, oglądając mecz ulubionej
drużyny. Czas nie upływa „psychologicznie” w ten sam sposób.
Temat ten jest podstawowym tematem nie tylko duchowości
chrześcijańskiej, ale również winnych doświadczeniach religijnych, poezji i
filozofii, różnych kultur i różnych epok. Na przykład poeta rzymski Quinto
Orazio Flacco (65 przed Ch. – 8 po Chrystusie.) wyraził pogańskie poczucie
chwili obecnej swoim słynnym”carpe diem, quam minimum credula postero”,
10

to znaczy: przeżywaj wszystko dzisiaj i nie myśl zbytnio o jutrzejszym dniu2.
Horacy pisał do dziewczyny Leuconoe i utrzymywał, że życie i piękno są
nieuchronne, a śmierć jest pewnością, a więc obecny moment powinien
zostać dobrze przeżyty, bez myślenia o jutrze i cieszenia się życiem ulotnym
jak najwięcej.
Filozofowie ery chrześcijańskiej definiowali symbolicznie wieczność
jako moment perfekcyjny w obecnej chwili. Boecjusz, jeden z nich, mówi w
tym temacie w następujący sposób: istnieje tylko wieczność, w momencie
kiedy nie ma już teraźniejszości i odnosi się ona tylko do Boga.
„Ponadczasowość ma swój sposób bycia, który jest całkowicie obecny w
teraźniejszości, która jest nieskończona, a nie natychmiastowa. W ten sposób
ponadczasowy czas trwania, jako nieskończona teraźniejszość, zachowuje
wszystkie niezbędne właściwości, takie jak brak początku lub końca, i
istnienie posiadane całkowicie, w tym samym czasie, bez sukcesji. (...) Jest
oczywiste, że termin wieczność musi być używany rygorystycznie tylko w
odniesieniu do Boga, który jako jedyny ma pełne (totus) i jednocześnie swoje
życie i istnienie w ograniczonej teraźniejszości”3.
W naszych czasach znajdujemy również literaturę, mówiącą o
docenieniu chwili obecnej. Życie ludzkie, w aspekcie motywacyjnym, jest
odkryciem wewnętrznego dobrobytu z myślą o lepszej jakości życia i lepszych
relacjach międzyludzkich. Tak pisze o tym, np.Ciro Marcondes Filho:
„Nie ma przyszłości ani przeszłości, są to czasy w naszym umyśle i fantazji.
Istnieje tylko czas rzeczywisty i nie można się w nim zamknąć. Czas obecny
jest jedynym czasem; a więc potrzeba, aby był używany w pełni, abyśmy byli
obecni na scenie: słuchając tego, co mówi nam drugi, patrząc w jego oczy,
czując jego perfumy, widząc jego wyraz twarzy, język jego ciała, widząc jego
zachowanie(…).Moment obecny jest chwilą magiczną szczególnie do
przeżywania w sposób autentyczny, aby tej godziny nie zaniedbać”4.
Jednakże w duchowości chrześcijańskiej znajdujemy „mistykę i
transcendencję” chwili obecnej. Jezus rozpoczyna dziś, teraz. On jest obecny
w historii ze swoim Wcieleniem, które staje się nową adoracją i nową liturgią.
Kiedy mówi Samarytance: „nadchodzi godzina, owszem już jest, kiedy to
prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie” (Jan 4,23).
Rozpoczyna: „w czasie pomyślnym wysłuchałem ciebie, w dniu zbawienia
przyszedłem ci z pomocą” (2Kor 6,2),a także ostrzega tłumy, by dostrzegły ten
nowy moment: „umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego
czasu nie rozpoznajecie? (Łk 12,56).

2

Horacy, Ody, 1.11.8
G. Hamelin, „Eternidade de Deus e eternidade do Mundo em Boecio” (tłum. wł.)
4 C. Marcondes Filho, O pulsar da vida, (tłum. wł.)
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Rozpoczynając od Jezusa, przeszłość i przyszłość powinny być
postrzegane ze spokojem: pierwsze oznacza powierzenie się miłosierdziu
Bożemu, ponieważ w obecnej chwili nie można go zmienić; drugie jest w
rękach Boga, który nie chce, aby jego synowie pozostali sierotami. Dlatego
tylko obecny moment należy do nas. I przenika je łaska; zależy od naszej
woli, aby była owocna.
Bóg widzi nas i kocha nas w obecnym momencie, ponieważ On jest
obecny teraz i otacza nas bezgraniczną miłością. Dlatego też dobrze jest,
abyśmy dobrze żyli każdego dnia, wymazując wszystkie negatywne archiwa
przeszłości i trzeba nauczyć się przebaczać innym. Jest to naprawdę trudna
sztuka. Święty Augustyn napisał piękną medytację na ten temat. W swoich
Wyznaniach pisał o tym czasie jako „distentio animi” i zasadniczo żyjemy w
ciągłej obecności. Oto co pisze:
„Jeden fakt jest teraz klarowny i jasny: nie ma ani przyszłości, ani
przeszłości. Nieprawidłowe jest stwierdzenie, że istnieją trzy czasy:
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Być może byłoby słuszne powiedzieć,
że czasy są trzy: teraźniejszość z przeszłości, teraźniejszość z teraźniejszości,
teraźniejszość z przyszłości. Te trzy rodzaje czasów istnieją w jakiś sposób w
duszy i nie widzę ich gdzie indziej: teraźniejszość przeszłości jest pamięcią,
teraźniejszość
teraźniejszości
wizją,
teraźniejszość
przyszłości
5
oczekiwaniem” .
I tak też jest, gdy przeżywamy godzinę prawdziwej miłości do Boga i
doświadczamy jej głęboko: to czujemy wewnątrz nas, że ta godzina jest
przystankiem do wieczności, pozostaje i nie przemija. Jeśli więc pragnienie
przeszłości i przyszłości nie mają w życiu głębi egzystencjalnej, to
najważniejsze jest życie w pełni z całym zaangażowaniem i miłością.
Zaczynając
od
Chrystusa
możemy
poznać
i
doświadczyć
chrześcijańskiego „carpe diem”: obecną chwilę przeżyć z miłością i ze czcią do
Boga. I możemy, w pewnym sensie, wstawić się w ten ciągły „dar” Boga.
Stąd, aby cokolwiek robić potrzebna jest pewność w życiu i dobrze przeżyta
każda rzecz, jaką robimy; tak jak uczynił święty Józef Marello. Rzeczywiście
w swojej Regule Życia z 1867, pisze przypominając stare przysłowie
łacińskie ”age quod agis”: czyli, czyń dobrze każdą rzecz, którą robisz w
danym momencie6.
Kiedy żyjemy między pragnieniem przyszłości, a oczekiwaniem lepszej
przyszłości, żyjemy w pewnego rodzaju alienacji, frustracji, która karmi się
narzekaniem i trwałym niezadowoleniem. Tylko teraźniejszość, przeżyta z
miłością, zanurzona w wieczności Boga przez codzienne życie. Jest to również
myśl Chiary Lubich założycielki Ruchu Focolari, która pozostawiła wiele

5
6

Św. Augustyn, Wyznania, (tłum. wł.)
Por. M. Pasetti, „Regola di vita”, (tłum. wł.)
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pism na temat obecnego momentu. Oto jeden z pięknych i głębokich
przekazów:
„Istnieje tylko jedna rzecz, która jest piękna, uprzejma, atrakcyjna, użyteczna,
świetlista: to, czego Bóg od ciebie oczekuje w chwili obecnej. Jeśliby każdy
czynił wolę Boga w każdym momencie, bez ociągania i bez wyjątku,
zobaczyłby swoimi oczyma realizację planu Bożego wobec ludzi i rzeczy,
rodzin i narodów, wobec grup religijnych i świata. Widzowie i aktorzy
spoglądaliby na rozwój Opatrzności na ziemi, a ich usta wzbudziłyby
szacunek. Również w wieczności będziemy mieli przeszłość, teraźniejszość i
przyszłość, ale będziemy jednością. Wszystko zostanie skonkretyzowane w
teraźniejszości, oprócz jego szczęścia, pamięć (=oddanie sercu) przeszłości,
która nie będzie pamięcią, lecz odnowieniem i marzeniem o przyszłości, która
nie będzie snem, ale rzeczywistością. Dlatego też, wieczność nigdy się nie
kończy, ponieważ jest to trynitarne i nastąpi natychmiastowo, ponieważ jest
jednolite: wieczne obecne”7.
Stąd też chwilę obecną możemy postrzegać i czuć jako wspaniałe
wielkie „Amen”. To słowo liturgiczne nie może być przetłumaczone tylko jako
„niech tak będzie”, ponieważ jest konsensusem wiary i życia, dlatego też,
winno być przetłumaczone jako: „Tak, chcę tak żyć i akceptuję takie życie”
wymawiane sercem, które przemienia każdą chwilę obecną w liturgicznym
geście miłości. Ale więc, kiedy trzeba zacząć w ten sposób przeżywać
przygodę chwili obecnej? Święty Józef Marello odpowiada: „In nomine Domini
Nostri Jesu Christi: teraz”.

7

Chiara Lubich, Ideal e Luz, (tłum. wł.)
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OBECNY MOMENT W BIBLII
Czas
W starożytnej Grecji mówiąc o czasie, używano następujących słów:
Crónos (Χρόνος), to znaczy czas chronologiczny według kalendarza; Aión
(Αιών) oznacza czas bez mierzenia, to jest czas wieczny z Bogiem;
Kairós(Καιρός) to moment szczególny, moment darmowej łaski obecności
Boga, czas nieokreślony, ale taki, który przedstawia się i oferuje jako
sposobną okazję dla Bożej miłości.
Pismo Święte ma inną wersję czasu, ponieważ Stary Testament zna
tylko przeszłość i przyszłość, również na sposób werbalny, podczas gdy Nowy
Testament zna trzy momenty przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, a
wydarzenie „Chrystus” jest teraźniejszością. Cała Biblia jest historią
interwencji Boga w historię człowieka, a w tym procesie wyzwolenia i
zbawienia odbywa się spotkanie wieczności z historią, z granicami i
ulotnością. Zacytujmy tekst o wielkiej wartości lirycznej: „Tysiąc lat w Twoich
oczach jest jak wczorajszy dzień, który minął, niby straż nocna”(Ps 90,4). Ten
przepiękny psalm narodził się w głębokiej kontemplacji psalmisty, która
dokonała się poprzez nawrócenie do Boga w modlitwie. Odkrywa względność
czasu przed Bogiem i związaną z tym kruchość człowieka.
Pismo Święte zna różne ekspresje: „Dzień Pana” i „Paruzja”, aby mówić
o przyjściu eschatologicznym Chrystusa. Wcielenie Chrystusa rozpoczyna
przejście czasu definitywnego, tego Mesjasza Syna Bożego, „pełnia czasu”
(Gal 4,4), kończąc tym samym długi okres oczekiwania ludzkości.
Wcieleniem rozpoczyna się czas eschatologiczny, który kończy się
plèroma(πλήρωμα) Chrystusa.
Oto niektóre teksty, które traktują o tej rzeczywistości: Mr 1,15; Dz
1,7; Rz 13,11; 1Kor 10,11; 2Kor 6,2; Ef 1,10; 1P 1,20; 1Tes 5,2.
To czas, w którym Bóg działa ze swoimi zbawczymi planami, a zatem
czas staje się święty, zwłaszcza od chwili: „kiedy Słowo ciałem się stało i
zamieszkało między nami”(J 1,14),to znaczy, Bóg przeżył doświadczenie
„czasu” w bardzo precyzyjnym i udokumentowanym momencie historii. W
sposób absolutny możemy potwierdzić, że Bóg jest Stworzycielem czasu, jest
pierwszy od niego, ponieważ był wcześniej od stworzenia i kontroluje czas
historii (1Tm 1,17). Psalm 90,1-2 potwierdza to w sposób dobitny: „Panie,
Tydla nas byłeś ucieczką z pokolenia na pokolenie. Zanim góry narodziły się
w bólach,nim ziemia i świat powstały od wieku po wiek Ty jesteś Bogiem”. U
Izajasza 43,13 czytamy: „że Ja jestem Bogiem, owszem, od wieczności Nim
jestem”. WApokalipsie: „Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest,
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Który był i Który przychodzi, Wszechmogący (1,8), „Żyjącego na wieki
wieków” (10,6).Bóg ustanawia początek każdego czasu i jego sukcesji, gdyż:
„w Twoim ręku są moje losy”(Ps 31,16) i „on zmienia okresy i czasy” (Dn
2,21). Jezus jest posłuszny czasowi Ojca (J2,4; 7,6; 7,8)i pozostawia Jemu
nadejście godziny Jego działania (J 17,1; Mt 26,45).
Nie możemy zapomnieć mądrości Koheleta, który obserwując życie i
medytując nad nim, przypomina nam, że musimy dać czas na wszystko, aby
móc działać, zastanawiać się, pracować, przeżywać specjalne i zwyczajne
dni,i uczestniczyć w orkiestrze Boga, który prowadzi naszą historię (por. Koh
3,1-15).
Piękno tego wszystkiego polega na tym, że według Biblii, historia
świata jest historią świętą, ponieważ w nim Bóg, wcielając się, działa,
interweniuje i objawia się. Tak mówią o tym Ioinlambert i Orelot:
Biblia objawia transcendentnego Boga otwierając się i zamykając na
nutach czasu: „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię”(Rdz1,1),Zaiste,
przyjdę niebawem” (Ap 22,20). W ten sposób Bóg nie jest widziany jako
abstrakcja w swej wiecznej egzystencji, jak w przypadku Platona i
Arystotelesa, ale poprzez interwencje ziemskie, które czynią historię świata,
świętą historią. Dlatego też, objawienie biblijne, może odpowiadać na pytania
religijne, które stawia ludzkie sumienie, w odniesieniu do czasu, gdyż ma ono
tę samą strukturę historyczną8.
CHWILA OBECNA
Duchowość chwili obecnej opiera się na nieograniczonym zaufaniu do
Boga, na jego Opatrzności i na pewności, że troszczy się w historii o każdego
z nas, z wielką czułością i miłosierdziem. W Kazaniu na Górze, a szczególnie
u Mateusza 6,25-34, jest wyjaśnione bardzo jasno to przesłanie, które
zawsze fascynowało w Kościele. Również w dzisiejszym świecie, w którym
żyjemy, warto posłuchać: ”Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co
macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. (…)Dosyć ma
dzień swojej biedy” –(31 i 34) to przesłanie ukazuje ucznia w poszukiwaniu
Królestwa Bożego, gdyż „wszystkie te rzeczy będą wam dane”(33).
Znajdujemy w Biblii pewne słowa, które wyraźnie odnoszą się do chwili
obecnej, przeżywane w autentyczności, przewidywalności i zobowiązaniu do
naśladowania Pana. Są to: dziś, teraz, natychmiast. Ale są też inne, które idą
w tym samym kierunku, takie jak: teraz, dzień itd.…
DZIŚ
Wykorzystywanie czasu uprzywilejowuje „teraźniejszość”, która jest
chwilą obecną: „Obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego: Nie zatwardzajcie serc
8

M. Loinlamber i P. Orelot, „Tempo” (tłum. wł.)
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waszych jak w Meriba, jak na pustyni w dniu Massa (Ps95,8 cyt. w Hbr4,7).W
szczególny sposób, Łukasz ukazuje bogatą treść teologiczną „dziś” w różnych
swoich tekstach: Łk 2,11; 4,21; 19,5.9; 19,42 23,43. Dziś jest zawsze czasem
zbawienia, jest czasem, w którym Bóg nawiedził Jeruzalem (por. Łk 19,44),
podczas wyborów i decyzji (Dan26,16.18). We wszystkich tekstach, w których
znajdujemy słowo „dziś” wskazuje na zbawienie, życie, które przyszło na
świat przez Jezusa. A zatem „dziś” łaski, obecności Boga, „chleba
powszedniego”(Mt 6,11), Kairos czas, który przedstawia się jako okazja, być
może ostatnia i musi zostać wykorzystana, tak jak to napomina Paweł:
„dobrze wykorzystując czas”(Ef 5,16), aby czynić dobro. „A zwłaszcza
rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu.
Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc się
posunęła, a przybliżył się dzień.” (Rz 13, 11–12). A więc to, co pisze Paweł
jest wciąż aktualne: „zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku
temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, (Flp 3,13–14), ale również
to, co odnajdujemy u Mateusza 6,3nn na ścieżce zawierzania Ojcu: żadnego
niepokoju, troski o jutro, ale życie i myślenie o dziś. Innymi tekstami, które
mogą pomóc w tym temacie są Flp 4,6; 1Pt 5,7; Mt 25,13.
GODZINA
„Godzina” Jezusa jest chwilą, darem siebie i miłości do człowieka,
godziną posłuszeństwa, mówienia „tak”: momentem obecności Jezusa. W
pewnym sensie to, co dla Łukasza jest „Dziś”, dla Jana jest „Godziną”. Słowo
„godzina” pojawia się 26 razy w Ewangelii Jana. Oto niektóre teksty: 2,4;
4,23; 7,29–30; 16,2; 17,1.W sposób specjalny czytamy u Jana 16,32: „oto
nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła”. W tym fragmencie Jezus ogłasza
swoją mękę.„Godzina” pojawia się u Mateusza 24,36 i 26,45. W Liście do
Hebrajczyków 10,9 odnajdujemy pośrednio to wyrażenie w formie „tak”
miłości Jezusa: „Oto idę, abym spełniał wolę Twoją”. I nie możemy pominąć
pięknego tekstu Łukasza o tym, co wydarzyło się w sercach uczniów idących
do Emaus, kiedy „oczy im się otworzyły i poznali Go”(24,31)
Zmartwychwstałego: „W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do
Jerozolimy” (Łk 24,33).To było tak, jakby godzina Zmartwychwstania była
wyrażona w tym, że „wybrali się”!
NATYCHMIAST
Natychmiast – to przysłówek o wielkiej intensywności ludzkiej i
egzystencjalnej, i Biblia podaje wiele „natychmiast” w życiu wielu postaci
biblijnych. Magia tego „natychmiast” jest czymś niewytłumaczalnym.
Zobaczmy i przeanalizujmy niektóre teksty. Na przykład, co się stało w
sercach braci Szymona i Andrzeja, kiedy spotkali Jezusa rzucającego sieci do
morza, aby później „natychmiast”(Mt 4,20),pozostawiając wszystko pójść za
Jezusem? Co czuli również w tym samym powołaniu inni bracia Jan i Jakub,
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którzy naprawiali swoje sieci razem ze swoim ojcem Zebedeuszem i
natychmiast (Mt 4,22) zostawili łódź i swojego ojca? Nie można zrozumieć
tego wszystkiego, jeśli nie przez wspaniałą łaskę chwili obecnej! Możemy
również, zobaczyć to nowe powołanie u Mt 1,18 lub Łk 5,11. To słowo
„natychmiast” lub podobne – teraz – znajduje się także w opowiadaniach
dotyczących niektórych cudów Jezusa, które spowodowały głęboką zmianę
osoby uzdrowionej, w sensie zarówno fizycznym jak i duchowym. To co
odnajdujemy na przykład u Mk 2,12 i Łk 5,25, kiedy uzdrowiony paralityk
„natychmiast bierze swoje łoże i wraca do siebie”; lub u Mk 10,50 kiedy
niewidomy Bartymeusz „zerwał się na nogi” i przyszedł do Jezusa i
„natychmiast” (52) przejrzał na oczy; również u Mk 5,42 dziewczynka
„natychmiast wstała i chodziła” itd.…
Jest więc jasne, że Biblia mówi na wiele sposobów(dziś, godzina,
natychmiast, zaraz i podobnie) o tych szczególnych „chwilach obecnych” w
życiu wielu postaci biblijnych. W sposób specjalny możemy wspomnieć tutaj
wielkie powołania biblijne ze Starego Testamentu jak Abrahama Rdz 12, 1,9,
Mojżesza Wj 23,1–12 i proroków itd. W Nowym Testamencie, Apostołowie,
Paweł. Możemy nawet uczynić naszymi słowa Pawła: „teraz już nie Ja żyję,
lecz żyje we mnie Chrystus, choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne
życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego
siebie wydał za mnie” (Ga 2,20). Spośród wszystkich powołań, nie można
zapomnieć o największych o Jezusie, Maryi i Józefie, którzy powiedzieli swoje
„tak” poprzez zaufanie i oddanie się Bogu w pokorze i dyspozycyjności.
Jezus: „Oto ja idę czynić Twoją wolę” (Ps 40,8–9; i Hbr 10,7); Maryja: „oto ja
służebnica Pańska…”(Łk 1,3–8); Józef: „Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił
tak, jak mu polecił anioł Pański” (Mt 1,24). Józef i Maryja umieli uczynić
swoje życie życiem prostym, które składało się z wielu pozornie nieistotnych
chwil, co sprawiało, że tworzyli w ten sposób piękną mozaikę.
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OBECNA CHWILA W ŻYCIU ŚW. JÓZEFA MARELLO
Teraz zaczynam
Świętość jest powolnym i ciągłym podbojem dla wszystkich homoviator
(pielgrzymów) tej ziemi, którzy są prowadzeni przez Ducha Świętego (por. Rz
8). Święty Józef Marello był jednym z nich. Możemy zapytać: jaki był jego
punkt wyjścia, jak rozpoczął swoją podróż? Być może warto poznać
historyczny początek, ale przede wszystkim trzeba poznać ów początek, który
rozpoczął wewnętrzną potrzebę poszukiwania Boga. W 1867 młody Józef
Marello, student teologii, po przeczytaniu życia świętej Małgorzaty Marii
Alacoque, która kilka lat wcześniej została beatyfikowana, w dniu 13czerwca
1864, był pod głębokim wrażeniem św. Małgorzaty, jej ofiary i odrzucenia. O
swoich przeżyciach po przeczytaniu biografii tej świętej, napisał długi
komentarz,z którego wydobywamy ten słynny cytat:
Nun coepi(teraz rozpoczynam), mój Boże, Panie mój, moja Matko, mój
opiekunie Józefie, mój aniele – Nun coepi – będę Was słuchał zawsze – Nun
coepi – odrzucam mój nawyk wykorzystywania; Nun coepi rozpoczynam moją
drogę do nieba, poprzez Wasze inspiracje, które ześlecie mi z Nieba – Laus
Deo(Bogu chwała)9.
Tak komentuje ojciec Severino Dalmaso powyższy tekst:
„Widać tutaj szerszą panoramę duchową, zgodnie z ascetycznym programem
wielkiego formatu i zaangażowania. Zaczyna się od całkowitego wyrzeczenia
się samego siebie, aby dojść do połączenia ludzkiej woli z wolą Boga”10.
Trzeba odnotować, że ten motyw nun coepi Marello zaczerpnął z
psalmu 76,11 według łacińskiej Wulgaty. Dlatego też, chwila obecna,
utrzymywana i przeżywana w sposób intensywny, może być umieszczona
jako punkt wyjścia dla Boskiej przygody jego życia. I ten krzyk będzie
towarzyszył mu przez całe życie. W tym samym roku 1867 w grudniu
bardziej precyzuje swój konspekt i tak pisze:
„Czas to klejnot, który dziś jest bezcenny, nie jutro. Musimy natychmiast
uświadomić sobie jego wartość w tak wielu walutach dobrych uczynków.
Napoleon I lubił powtarzać, że każda zmarnowana godzina jest zagubioną
kostką w grze życia. Oszukiwanie czasu to tracenie czasu! O jacy jesteśmy
nieszczęśliwi! A jeśli czas chciał do nas przyjść i nas poszukać. Kiedy nasz
czas będzie miał koniec? Bracie mój, dobrze się czujesz? Zdrowie kończy się
9

Por. M. Pasetti, „Impressioni subite nella lettura della vita di S.M.Alacoque”, (tłum. wł.)
S. Dalmaso, Biografia del Beato G. Marello, (tłum. wł.)
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wraz z tobą. Kiedy umiera się? Gdy czas odmierza ostatnie nasze działanie;
jesteśmy gospodarzami przeszłości? Nie, przyszłości? Nie, czasu obecnego?
tak, ale pod warunkiem kiedy weźmiemy go i będziemy szybko działać”11.
Uczynię małą obserwację: Marello, gdy to pisał miał zaledwie 23 lata,
kilka dni później 23 lutego 1868 napisze:
„Hodie vocem eius audivimus et nolumus obdurare corda nostra(dzisiaj
szukaliśmy jego głosu, nie chcieliśmy zamykać naszych serc), gdy
kiedykolwiek popełniamy jakiś grzech, prosimy Pana o przebaczenie, i
mówimy: nienawidząc grzech, zniszczyłem zło. Bóg uczy mnie, jak się
odnowić w każdej chwili – Nun coepi. Tak Panie, nawet w ostatniej godzinie
robotnik może otrzymać zapłatę. Nun coepi – mam jeszcze czas”12.
Kilka miesięcy później, podczas swoich święceń kapłańskich,(które
otrzymał 19 września 1868), pisze do swojego kolegi księdza Stefana Delaude
wiele listów: w liście z 11 tycznia 1869 i 20 marca 1869 spotykamy
kilkakrotnie odniesienie do chwili obecnej:
Rozpoczynajmy, rozpoczynajmy naprawdę. Wzywajmy Ducha, który nas
oświeci, podążajmy w obecności Pana z prostotą małego chłopca, który bawi
się pod opieką Matki (…) Tak więc, drogi mój Stefanie: kiedy i jak
rozpoczniemy naprawdę? In nomine Domini nostri Jesu Christi – teraz13.
Teraz rozpoczynamy, mówili wielcy nasi mistrzowie, którzy nas poprzedzili w
naszej pielgrzymce – powtórzmy i my pokornie i stanowczo przed obliczem
Pana”14.
Obecna chwila, przeżywana w miłości, sprawiała, że przygotowywał się
każdego dnia do swojej śmierci, tak jak pisał w swoim testamencie z roku
1873:
„Ja niżej podpisany ubogi grzesznik, mając na uwadze, że w każdej chwili
jestem u drzwi wieczności i w każdym dniu powinienem być gotowy na
śmierć”15.
Owe motto jego życia było również myślą jego nauczania jako
wieloletniego ojca duchownego wielu osób. Siostra Albertina Fasolis i młoda
dziewczyna Bice Graglia spisywały jego myśli, rozważania. Oto co napisała
siostra zakonna:
„Odwagi, nie myśl zbytnio o przyszłości!16
Nie myśl o tym z dnia na dzień, ale myśl w chwili obecnej”17.
M. Pasetti, „1868 il tempo e patrimonio di tutti”, (tłum. wł.)
Tamże, (tłum. wł)
13Św. Józef Marello, Listy, list 26, (tł. wł)
14 Tamże, (tłum. wł.)
15 M.Pasetti, testament, (tłum. wł.)
16 Tamże, Consigli a Sr. Albertina fasolis, str.171, (tł. wł)
17Tamże, Consigli a sr. Albertina Fasolis, str.176 (tłum. wł.)
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16 kwietnia 1888 młoda Bice Graglia spisała takie słowa:
„Nie chcemy więc biec za szybko, ale krok po kroku podążać za dobrym
Chrystusem: on sam chce prowadzić nasze dusze ścieżkami, które są tylko
Jemu znane(…) Jeśli chcemy być za daleko i iść przed Chrystusem i jego
świętą łaską, ryzykujemy popełnienie błędu i nie osiągniemy naszego celu.
Sam Bóg chce kierować naszymi krokami… A więc czyńmy krok po kroku
Jego świętą wolę. Nie łudźmy się, co do przyszłości, która nie jest w naszej
mocy(…) Najmniejszy akt cnoty praktykowany w obecnym stanie jest wart
więcej, niż tysiąc świętych pragnień i hojnych projektów świętości”18.
W jednym z kazań Marello, które zostały zebrane przez siostrę Alinę,
znajduje się rozważanie tekstu Mateusza 13,31–35 (nasienie gorczycy)
wygłoszone w Instytucie Millavaca, pokazuje ono jak w chwili obecnej należy
praktykować małe cnoty:
„Nowością, którą musimy podjąć w uwzględnieniu małych cnót, to czynić
chwilę po chwili, to czego od nas chce Bóg, w czasie, w sposobie, jaki On
wskaże, bądźcie z cichym i spokojnym sercem, przekonani, że tak jak Pan
poprowadził innych do świętości, tak i On nas poprowadzi, tak długo jak
jesteśmy posłuszni jego życzeniom i idziemy ramię w ramię z Jego łaską, nie
podejmując żadnego kroku, ani krótszego ani dłuższego, ponieważ w jedną
jak i w drugą stronę ryzykujemy postawienie stopy wbrew woli Bożej”19.
Święci każdego czasu nauczali tego, co sami przeżywali, a ich pisma
wyrażają ich wewnętrzne przemiany dokonywane za życia. Przypomnijmy
niektóre etapy życia świętego Józefa Marello nawiązujące do takiej
przemiany. Są to etapy i przykłady z czasów trudnych, które określają nawyk
dobrego życia w każdej chwili. 3 lutego 1889, gdy przygotowywał się do
wyjazdu do Rzymu, aby otrzymać święcenia biskupie wygłosił kazanie w
świętej Klarze 20 , o którym opowiada młoda Bice. Przytaczamy tutaj
interesujące nas fragmenty z tego kazania:
„Przed wyjazdem do Rzymu odczuwam potrzebę pocieszenia się Słowem
Pańskim, które przed chwilą przeczytaliśmy, spróbujmy teraz razem rozważyć
to, co wydarzyło się w życiu Chrystusa, który ucisza burzę na morzu(…).
Niech nie będzie lęku w moim niespokojnym sercu od samego rana, mój głos
nie będzie brzmiał jak lament, jak krzyk świętego Piotra do Chrystusa: Panie,
zbaw nas! Zbyt wiele prób już dał Jezus temu domowi, ukazując swoją
Opatrzność i miłość każdemu z nas, że łaskawie przyjmuje nasze modlitwy,
nawet, gdy my ośmielamy się wątpić w moc Jego ramienia w naszych
Tamże, Consigli a Bice Graglia, str.207, (tłum. wł.)
Tamże, homilia spisana przez s. Albertina Fasolis, (tłum. wł.)
20Dom macierzysty Oblatów św. Józefa (prz.tł)
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potrzebach(…) Nie bójmy się już niczego, ponieważ Jezus ucisza wiatr na
morzu, nie pozostawia nas samych w naszej słabości i niepewności. Również
dzisiaj chcę ukazać jego wolę względem mnie, moja dusza odpoczywa w tej
pewności, że Pan nie pozostawia mnie samego, i da mi łaski konieczne do
przezwyciężenia i zwycięstwa burz, które niepokoją nasze spokojne serca”21.
Trzeba zaznaczyć, że w momencie wyjazdu z Asti i świętej Klary w celu
rozpoczęcia posługi biskupiej, Marello był spokojny i pogodny, oddał się
bezgranicznie Bogu. Gdy był biskupem w Acqui, dużo pisał do o. Cortony w
sprawie prowadzenia młodego Zgromadzenia. W liście 181 z 8 sierpnia 1889,
pisał:
„jest tylko jeden sposób na zachowanie status quo. Żyć ad diem in caritate.
Dlatego nie rób wielu projektów, które wykraczają poza dzień, powiedz
każdemu rozmówcy, w dowolnym momencie, czy to będzie brat, zakonnica
czy ważne spotkanie: Benedicamus D.no et serviamus Ei in simplicitate”22.
Jego życie było w ten sposób przeżywane – nieustanny spokój ducha
przez cały czas. Znamy wiele faktów, które ukazują jego spokój i godność w
każdym momencie. Przypomnijmy niektóre z nich.
Cierpliwość wobec ludzi okazywał wewnętrznym doświadczeniem chwili
obecnej. Dla niego najważniejsze było to, co robił w konkretnej sytuacji.
O.Cortona pierwszy następca św. Józefa Marello w prowadzeniu
Zgromadzenia, tak pisał:
„Ukazywał wielką życzliwość i cierpliwość wobec wszystkich (...) Któż z
nas tego nie wie…, że w każdej sytuacji winniśmy się zachować z godnością,
do tego potrzebna jest przecież godna podziwu cierpliwość? Biskup Marello
słuchał wszystkich z wielkim zainteresowaniem, miał słowo pocieszenia dla
wszystkich. Pewnego dnia pewna osoba zaczęła mówić mu o długiej wędce,
ta historia zmęczyłaby nawet martwego człowieka, kiedy to ja czekałem na
chwilę, aby móc z nim porozmawiać o bardzo ważnych sprawach. Gdy osoba
poszła w swoim kierunku, nie mogłem się powstrzymać od powiedzenia:„jak
Biskup może być tak bardzo zainteresowany tą błahą rzeczą?”. A on mi
odpowiedział: „dla nas wydaje się błaha, ale dla nich wydaje się bardzo
ważna. Jeśli chcemy, aby inni wzięli udział w naszych sprawach, musimy
mieć na uwadze niedole i smutki innych”23.
W życiu przechodzimy przez nieprzewidziane okoliczności, które łatwo
nas denerwują. Zobaczmy, jak zachowywał się w takich sytuacjach
Założyciel. Dwie sytuacje, dość podobne, napisane przez ojca Mario Pascolo,
obrazują spokój i pogodę ducha naszego Założyciela24.
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Tamże, kazanie spisane przez Bice Graglia, (tłum. wł.)
Św. Józef Marello, List 181, (tłum. wł.)
Cortona, Wspomnienia, str.69–70 (tłum.wł.)
Por. M.Pascolo, Al. Lameggiatore, (tł. wł.)
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Pierwszy przykład ukazuje, jak pewnego dnia biskup Marello wyjechał
na wizytację kanoniczną do miasteczka Tiglietto. Pod koniec Mszy świętej, w
momencie komunii zobaczył, że zabraknie hostii konsekrowanej dla
wszystkich. Niewytłumaczalne rozproszenie. I jeszcze gorzej: hostii
konsekrowanych nie było w pobliżu. I co w takim momencie trzeba zrobić?
Wierni oczekiwali, biedny i zdesperowany proboszcz musiał tłumaczyć się
biskupowi, co się stało. Biskup Marello uspokoił go i poprosił, aby spokojnie
przygotował hostię do konsekracji i aby wysłać innego kapłana w celu
odprawienia osobno Mszy świętej, podczas gdy on będzie rozmawiał z ludźmi.
Rzeczywiście, biskup Marello rozmawiał z wiernymi po przyjacielsku, wygłosił
homilie i katechezy. To, co najbardziej lubił. Przez to Msza święta trwała
znacznie dłużej niż zawsze, a proboszcz prosił o przebaczenie. Marello
odpowiedział, aby się nie przejmował, ponieważ wierni zachowują się bardzo
dobrze i zachwalał dzieci, które znały dobrze katechizm. Zrozumiał całą
sytuację i przyjął ją z miłością. Druga sytuacja, podobna do pierwszej. Tutaj
zabrakło czegoś innego, zabrakowało relikwii, aby konsekrować ołtarz
kościoła parafialnego. Przybywa biskup, ale gdzie są relikwie? Wielkie
zamieszanie, wszyscy zdenerwowani, jedyną osobą spokojną był biskup,
który w oczekiwaniu na „święte” relikwie wykorzystał czas, by spędzić go z
dziećmi i z wiernymi przed kościołem. Na zakończenie spotkanie, kiedy był
dobrze słyszalny, pochwalił dwójkę kapłanów mówiąc, że bardzo dobrze uczą
katechizmu. Utrzymywanie spokoju i pogody ducha w takich okolicznościach
jest znakiem życia przeżywanego w rytmie czasu obecnej chwili. Możemy
przytaczać wiele innych, podobnych sytuacji. Marello doceniał małe rzeczy,
uczynione dobrze, ze spokojem bez pośpiechu, żył świętością w każdym
momencie i czynił każdą czynność na chwałę Bożą. Jest to jedyny sposób
wyjaśnienia gestów, które możemy nazywać heroicznymi, które występowały
w ostatnich miesiącach życia, gdy przeżywał swoją ciemną noc oraz
oskarżenia Małego Domu Cotolengo z Turynu. Zgromadzenie to oskarżało go
o branie pieniędzy i zawłaszczenie jako swoją własność domu Świętej Klary –
domu macierzystego Zgromadzenia i był traktowany jako złodziej; w tej
sprawie poprosił o rozstrzygnięcie Stolicę Apostolską; wiele cierpiał z powodu
licznych artykułów ukazujących się w prasie na temat tej sytuacji, unikał
konfrontacji; ofiarował swoje życie dla ratowania Zgromadzenia. Jego ofiara
życia, niezbyt znana i mało rozpowszechniania, a obecnie potwierdzona przez
o. Dalmaso, ukazuje ukoronowanie życia przeżywanego zgodnie z wolą Bożą
w chwili obecnej. Tak o tym pisze, o. Dalmaso:
„W tamtych dniach nieustannie modlił się i rozważał, czy zdoła znaleźć
jakieś rozwiązanie do rozplątania tego skomplikowanego problemu, i tak jak
w skrajnych nieszczęściach zwykle stosowane są ekstremalne środki
zaradcze, to w chwili obecnej przyszedł, aby skusić ostatni raz, aby
zmniejszyć wiarę w Bożą Opatrzność. Zapamiętajcie dobrze, Marello w czasie
tej próby, chciał poświęcić swoje życie, o tym pragnieniu powiedział swojemu
22

sekretarzowi(…). Fakt ten został również potwierdzony przez jego
spowiednika, teologa Rastero podczas Mszy św. miesiąc po śmierci, w Asti”25.
Ktokolwiek nie żyję z Bogiem w chwili obecnej, nie może być w każdej
chwili życzliwy, a ci, którzy nie nauczyli się od młodości dobrze żyć obecną
chwilą, to w przyszłości nie będą mogli w trudnych momentach zachowywać
się podobnie jak Marello. Był wierny swojemu mottu: Vivere ad diem in
caritate (Żyć każdego dniem w miłości). To jest pierwszy ślad mistyki
marelliańskiej.

CHARYZMAT NASZEGO ŻYCIA
Spontanicznie, w tym momencie, rodzą się w naszym sercu pytania:
czy w codziennym życiu możliwe jest żyć obecną chwilą, tak, aby uczynić
nasze życie wędrówką w „świętej pielgrzymce”(por. Ps 84,6)? W jaki sposób
można to zrobić? Znamy przysłowie: „Aby nauczyć się pływać, trzeba
spróbować pływać”. Jest to równie ważne w naszym rozważaniu, trzeba
spróbować, jeśli nawet zawsze jesteśmy uczniami Boga, warto spróbować,
ponieważ w ten sposób możemy uzyskać większą pogodę ducha i pokój.
Proponujemy obecnie, niektóre punkty bardzo proste, które staną się dla nas
codzienną drogą do świętości w stylu „życia marelliańskiego”: „W każdym
czasie możemy czynić wolę Boga w naszym życiu”. Bóg jest obecny w
wieczności. Swojemu słudze Mojżeszowi, Bóg objawił się: „Ja jestem”(Wj
3,14nn),to znaczy On jest teraz; a w Nowym Testamencie wspaniale
stwierdza, że jest miłością (1 J 4,8). Możesz zanurzyć się w chwili, w tym, co
robisz – oczywiście zgodnie z wolą Boga – ze spokojem, szczególnie z miłością
i radością, że jesteś w Bogu. Będziesz żył, jako dar Boga.
Żyć chwilą obecną to czynić z życia doksologię. Podczas Mszy świętej,
kapłan na zakończenie modlitwy eucharystycznej mówi: „przez Chrystusa z
Chrystusem i w Chrystusie. Tobie Boże, Ojcze Wszechmogący w jedności
Ducha Świętego wszelka część i chwała przez wszystkie wieki wieków”.
Dokonywanie każdego działania, nawet najmniejszego, z miłości do Jezusa i
chwały Bożej, przemienia nasze życie w żywą doksologię, Amen dla Boga,
biorąc pod uwagę, że to słowo liturgiczne i biblijne oznacza: ufam,
zatwierdzam, potwierdzam, w pełni popieram. Oznaczałoby to przylgnięcie do
Boga w każdym działaniu i codziennie. Każdy dzień jest „tak” Bogu,
czułością, którą czynimy z miłości. Żyjemy tak, jak nauczał św. Paweł:
„módlcie się nieustannie”(1Ts 5,17); Katechizm Kościoła Katolickiego cytując
Świętego Jana Chryzostoma, potwierdza:

25S.Dalmaso,

Biografia bł. Józefa Marello, (tłum. wł.)
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„Modlitwa jest zawsze możliwa. Czas chrześcijanina jest czasem
Chrystusa Zmartwychwstałego, który jest „z nami przez wszystkie dni” (Mt
28, 20), niezależnie od jakichkolwiek burz. Nasz czas jest w ręku Boga: Można
modlić się często i gorąco. Nawet na targu, czy w czasie samotnej
przechadzki, siedząc w swoim sklepiku, czy też kupując lub sprzedając, a
nawet przy gotowaniu”26.
Żyjąc dobrze chwilą obecną staniesz się prosty, otrzymasz pokój w
sercu, zrealizujesz swoje powołanie, jakiekolwiek by było, ponieważ żyjesz
sprawiedliwie w sensie „radosnym” jesteś w Bogu. Staniesz się jak Maryja i
Józef: „tak” Bogu w każdym momencie. Ale nasze dni nie są zawsze dniami
świątecznymi. Krzyże, zwątpienia, ciemne noce, choroby, niezadowolenie są
zawsze obecne w naszym życiu. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, doktor
Kościoła, nauczała jak przezwyciężyć te momenty:
„Cierpienie jest tylko chwilowe. Zbyt wiele myślisz o przeszłości i
przyszłości, dlatego też stajesz się zniechęcony i popadasz w rozpacz. Chwila
po chwili można wiele zmienić”27.
W każde twoje „teraz”, to On pomaga ci nieść krzyż, który w tym
momencie staje się mniej ciężki. Jak podkreślałem, w Zdrowaś Maryjo
powtarzamy: „teraz i w godzinę śmierci naszej”, a w Ojcze nasz modlimy się:
„chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj”. Teraz, dzisiaj, w tym
momencie naszego życia, w najbardziej ważnym momencie naszego życia.
Módl się, medytując i módl się żyjąc! Znana jest pewna anegdota z życia
świętego Ludwika Gonzagi: pewnego dnia, święty przebywał na placu,
gdziebawiło się dziecko, podszedł do niego i zapytał: Co byś zrobił, gdyby
Jezus wezwał cię w tej chwili do wieczności? Dziecko ze spokojem
odpowiedziało: dalej bym się bawił! Kiedy jesteśmy naprawdę zakochani, nic
nas nie przeraża.
Nowa święta karmelitańska, błogosławiona Elżbieta od Trójcy Świętej
(1880 – 1906) tak nauczała o przeżywaniu chwili obecnej:
„Tak więc, bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski
(Tes 5,4-8). Kazał mi usłyszeć te słowa głęboko w moim sercu. Wydawało mi
się, że on poprosił mnie, abym podobnie jak ojciec żyła w wiecznej
teraźniejszości bez przed i po, ale całkowicie w jedności z moją istotą w tym
wiecznym teraz”28.
Nauczanie Marello „nun coepi” znane było w starożytności i
współczesnej duchowości, i jest przydatne dla wszystkich, nawet dla tych,
którzy znajdują się na drodze Boga i dla tych, którzy potrzebują zmiany
życia. W rzeczywistości nieważne są błędy w przeszłości, słabości,
26
27
28

KKK, 2743
Św. Teresa di Lisieux, Myśli, (tłum. wł.)
Elżbieta od Trójcy, Żyć miłością, (tłum. wł.)
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zmarnowanie czasu: ale ważne jest ciągłe ćwiczenie się w miłości, w każdej
chwili, zawsze można zacząć od nowa. Żyć przez jeden dzień w ten sposób,
jakie to fascynujące, a następnie wyobraź sobie życie przez miesiąc, przez
rok, przez całe życie. Spróbuj!
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ROZDZIAŁ II
ŚWIĘTY JÓZEF
Święty Józef, z jednej strony jest bardzo popularny, z drugiej bardzo
nieznany. Paradoks? Nie! Rzeczywistość. W tym samym czasie, gdy „sama
postać Józefa nabiera nowego znaczenia dla Kościoła naszych czasów”29,to z
drugiej strony jest jeszcze wiele do zrobienia, aby odkryć wielkie bogactwo
jego „niematerialnego życia wewnętrznego”30 i jego nadzwyczajnej natury w
życiu codziennym w służbie Jezusowi i Maryi.
Jedno jest pewne: ani teologicznie, ani biblijnie nie można rozdzielać
Józefa od Maryi, ponieważ w ten sam sposób Józef i Maryja zostali wybrani
jako stróżowie tajemnicy „ukrytego od wieku Boga”(Ef 3,9), ale również
dlatego, że Józef otrzymał „specjalną misję”31 w ekonomii zbawienia, dlatego,
że jest mężem Maryi ze wszystkimi prawami, będąc ojcem Syna, który
narodził się z Niej... Tak więc, jeśli Maryja Matka jest pierwszą uczennicą,
pierwszą chrześcijanką, logiczne jest, że Józef jest pierwszym uczniem i
pierwszym chrześcijaninem!
Popularność świętego Józefa zyskiwała stopniowo swoje miejsce w
życiu Kościoła i w ludowej pobożności. Tutaj nie ma miejsca, aby uczynić
specjalne studium historyczne, aby prześledzić różne aspekty rozwoju kultu
na przestrzeni wieków: w teologii duchowości, sztuce, nauczaniu Kościoła
itd. Jest wiele opracowanie na ten temat, my ograniczymy się tylko do
niektórych cytatów i jednego ogólnego podsumowania.
Pośród Ojców Kościoła, przypomnijmy tutaj św. Chryzostoma (374 –
422) wielkiego doktora i znawcę Pisma św. Wychodząc od Pisma św. bronił
dziewictwa św. Józefa. Oto co pisał:
„Tak jak nie zaprzeczamy temu, co zostało napisane, nie możemy
odrzucać tego, co nie zostało napisane. Wierzymy, że Bóg narodził się z
Dziewicy, ponieważ o tym czytamy. Nie wierzymy, w to, aby Maryja po
porodzie współżyła w małżeństwie, ponieważ o tym nie czytamy… Ty
mówisz, że Maryja nie pozostała dziewicą, ja zaś chcę być odważny w innym
sensie: mówię, że również Józef pozostał dziewiczy, dzięki łasce Maryi, tak
więc, Syn Dziewicy narodził się z małżeństwa dziewiczego. Jeśli w
rzeczywistości cudzołóstwo nie znajduje miejsca w świętym człowieku, do
tego rozważania dodaje się fakt, że w Piśmie Świętym nie jest powiedziane, że
miał inną żonę; stąd też, bardziej niż mężem, był opiekunem Maryi i wierzył,
że niedługo poślubi ją, jako swoją żonę. Wystarczy wierzyć, że Józef pozostał
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czysty wraz z Maryją, dzięki czemu mógł zasłużyć, aby nazywać się ojcem
Pana”32.
Wielcy teologowie, tacy jak św. Tomasz z Akwinu (1225 – 1275), Jean
Gerson (1363 – 1429), św. Bernardyn ze Sieny (1380 – 1444) pogłębiali
zrozumienie osoby św. Józefa. Wśród nich znajdujemy również Izydora
Izolanti (1476 – 1528), który napisał w 1522 „Sumę z darów Józefa”. Suma ta
stała się pierwszym tekstem józefologicznym. W tonie prorockim tak, pisze:
„Duch Święty nie przestanie działać w sercach wiernych, dopóki Kościół
powszechny nie stworzy ruchu dla czci boskiego Józefa, powstające klasztory,
budujące się kościoły, tworzone ołtarze jego imienia, ustanawianie święta ku
Jego czci i przeżywane wspomnienia w sposób uroczysty... Wielcy ludzie będą
studiować wewnętrzne dary Boga ukryte w św. Józefie, i znajdą skarby o
wielkiej wartości... Jesteśmy przekonani, że Bóg w ostatnim czasie chce, aby
honorować św. Józefa w kościołach z najwspanialszymi zaszczytami i by
stawał się On przedmiotem najgłębszej czci… Pewnego dnia zobaczymy, że
święto ojca adopcyjnego Jezusa Chrystusa, męża Królowej Świata stanie się
główną uroczystością”33.
W naszym rozważaniu niezbędne jest świadectwo wielkiej świętej,
Teresy z Avila (1515 – 1582), doktor Kościoła, która pisała tak:
„wybieram chwalebnego świętego Józefa za mojego orędownika i
patrona i ufam mu bezgranicznie. On jest moim ojcem i opiekunem, który
pomaga mi w każdej sytuacji, w której się znajduję i wielu poważniejszych
sytuacjach, w których stawką jest zdrowie mojej duszy. Nigdy jeszcze nie
spotkałam nikogo, kto by prawdziwe miał do niego nabożeństwo i szczególną
mu cześć oddawał, a nie osiągnął coraz większych korzyści w cnocie, bo on w
sposób dziwnie skuteczny wspomaga każdą duszę, która mu się poleca. Gdy
wzywamy innych świętych wydaje się, że Bóg pozwolił pomóc nam w tej lub
innej konieczności, podczas gdy ja doświadczyłam, że chwalebny święty
Józef rozszerza swój patronat nad wszystkimi sprawami. W ten sposób Pan
chce dać nam nadzieję, że dzięki temu, jak św. Józef był mu poddany na
ziemi, gdzie jako domniemany ojciec mógłby Mu rozkazać, a teraz znajduje się
w niebie, to zrobi wszystko, o co Go poprosi. Z mojej rady wiele osób
doświadczyło tej przemożnej opieki. Dla innych ostatnio stał się pewnym
przewodnikiem do nieba. Proszę tylko dla miłości Boga każdego, kto by mi nie
wierzył, niech spróbuje, a z własnego doświadczenia się przekona, jak dobra i
pożyteczna to rzecz polecać się temu chwalebnemu Patriarsze i go czcić(…) Nie
znam osoby, która byłaby mu prawdziwie oddana i prosiła go o łaskę i nie
otrzymała siły do umocnienia swoich cnót. On pomaga wielu tym, którzy
32
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proszą go o pomoc, w sposób szczególny od wielu lat w dniu jego święta
proszę o jakąś łaskę i zawsze otrzymuję. A jeśli moje słowo może być
autorytatywne, chętnie wchodzę w szczegóły, opowiadając łaski, które ten
chwalebny święty uczynił dla mnie i dla innych. Proszę tylko przez miłość
Bożą, aby ci którzy nie wierzą spróbowali, a zobaczą z własnego
doświadczenia, jak korzystne jest powierzenie się temu chwalebnemu
świętemu i bycie jego czcicielem. Ludzie modlitwy zawsze muszą być
przywiązani do niego, ponieważ nie wiem jak można myśleć o Królowej
Aniołów i o losie, jakie cierpiała z dzieciątkiem Jezus bez podziękowania
świętemu Józefowi, który był im tak pomocny. Nie masz nauczyciela, od
którego mógłbyś nauczyć się modlić, weź tego chwalebnego świętego jako
przewodnika i nie będzie się mylił”34.
Magisterium Kościoła osobą św. Józefa zainteresowało się w XIX
wieku. Już Pius IX i Leon XIII podczas swoich pontyfikatów pozostawili 5
dokumentów, wśród których jest pierwsza encyklika józeficka Quamquam
Pluries (Nawet, jeśli wiele razy) Leona XIII, z roku 1889. W stulecie encykliki
(1989) Jan Paweł II napisał adhortację apostolską Redemptoris Custos, która
jest z pewnością kompletnym dokumentem magisterium na temat św. Józefa
dzisiaj.
A nasz dokument jaki mamy w Brazylii? W XIX wieku dwóch autorów
napisało o św. Józefie: franciszkański brat Francisco José de Carvalho lub
ukrywający pod innym nazwiskiem Francisco de Monte Alverne (1784 –
1858), który napisał panegiryk o św. Józefie i biskup Antônio Ferreira Viçoso
(1787 – 1875), ze Zgromadzenia Misji, biskup Mariana (Minas Gerais), który
napisał 7 kazań o św. Józefie. Pierwszy tekst jest bardzo prosty:
„To byłoby tak, jakby został wyrzeźbiony z serca Boga i jako ojciec
Jezusa znał zamiary Boga i jego tajemnice. Bóg w ciele Maryi przygotował
świątynię Jezusowi Chrystusowi, ale jaki człowiek mógłby ukryć ten cud,
poświęcając swoje życie dla Jezusa i wypełniając swoje obowiązki rodzica dla
niego? Tylko Józef, konkretny człowiek, zdolny do wyrzeczeń, mógłby stać się
domniemanym ojcem Jezusa Chrystusa. Tylko Dziewica mogłaby być Matką
Boga, a więc tylko mężczyzna czysty mógłby być mężem Matki Boga. Św.
Józef był dziewiczy, tak jak Maryja, jest to przykład czystości małżeńskiej,
która stawia go ponad wszystkimi innymi sławnymi ludźmi. Był wywyższony
za swoją pokorę i uważał, że nie jest godzien tak wielu łask”35.
Od XX wieku aż do dziś, dostrzegamy wielki rozwój józefologii jako
nauki. Także sama osoba świętego Józefa jest bardziej rozpowszechniona. Na
całym świecie powstały specjalistyczne centra, które jako główny cel mają
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rozpowszechnianie osoby św. Józefa: w Hiszpanii, Kanadzie, Polsce,
Meksyku, Salwadorze, Włoszech i wiele innych krajów. Więcej niż 8000
książek zostało opublikowanych o św. Józefie, posiadamy również różne
czasopisma, organizowane są sympozja w różnych krajach. O. Tarciso
Stramare osj – już cytowany – jest uznawany obecnie za największego
znawcę w tej tematyce. Napisał wiele dzieł i artykułów o wielkim znaczeniu
na temat świętego Józefa.
W Brazylii Oblaci św. Józefa zaproponowali już od wielu lat tydzień
teologiczno-duszpasterski na temat św. Józefa; nie możemy zapominać tutaj
o wszystkich dziełach, które napisał ojciec José Antonio Bertolin. On sam
podczas V Kongresu teologiczno-duszpasterskiego o św. Józefie przedstawił
syntezę teologii i duszpasterstwa tego wielkiego świętego. W Brazylii nie
możemy zapominać również o teologu Leonardo, który ostatnio przedstawił
nową perspektywę teologiczną, według której św. Józef nie tylko należy do
porządku hipostatycznego ekonomii zbawienia – o tym już mówią inni
znawcy – ale także o tym, że u Józefa możemy odnaleźć personifikację Ojca.
Dlatego nabożeństwo do św. Józefa jest obecne w naszym kraju.
Gdy mówi się o pobożności św. Józefa, musimy dobrze zrozumieć to
słowo i zbadać jego głębsze znaczenie. Właśnie święty Franciszek Salezy
(1567 – 1622) pogłębił prawdziwe znaczenie tego słowa. Święty rozumiał
„pobożność”, jako prawdziwą duchowość, która wpływa na całe życie poprzez
naśladowanie Chrystusa. Dzisiaj jednak słowo „pobożność” przyjmuje nową
rolę, bardziej zorientowaną na wydarzeniach popularnych, takich jak:
pielgrzymki, procesje i inne. Trzeba podkreślić, że wszystkie formy, które
wymieniliśmy mają swoją wielką wartość i nie mogą być w ogóle
umniejszane. Niewielkie, ale cenne studium oblackie pogłębia znaczenie
słowa „pobożność” u świętego Franciszka Salezego:
”pobożność św. Franciszka Salezego przełamuje sentymentalne
odniesienie i wkracza na ścieżkę duchową, dążąc do znalezienia „Boga
widzialnego” (Rdz 16,13), wychodząc od życia, w którym praktykuje się cnoty
i rekolekcje; pobożność jest środkiem, przyczyną, za pomocą której dusza,
kochająca Oblubienica niestrudzenie poszukuje swojego męża ukochanego”36.
Również ten sens „pobożności” w swoim sercu posiadał św. Józef
Marello. A więc możemy stwierdzić, że w jego umyśle – a więc dla nas
Oblatów świętego Józefa – Cieśla z Nazaretu i ojciec Jezusa, nie jest tylko
opiekunem Zgromadzenia, ale również inspiratorem charyzmatycznym, jeśli
przez charyzmat rozumiemy zarówno bycie, jak i działanie, to ostatnie jest
generowane przez to pierwsze. I to jest owa nowość: żyć tajemnicą
Chrystusa, tak jak żył św. Józef, troszcząc się tak jak on, o „sprawy
36
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Chrystusa”. Św. Józef pomaga nam, czynić nasze pielgrzymkowe życie
charyzmatycznym, zaczynając od miejsca narodzin, wracając do Nazaretu w
naszej codzienności.
Święty Józef uczy nas śnić z Bogiem, śnić jak Pan Bóg, śnić to, czego
Bóg oczekuje od nas. Przed wiekami Pan powiedział przez usta proroka
Joela: „wyleje potem ducha mego na wszelkie ciało... Młodzieńcy wasi będą
mieli widzenia (El 3,1). Czasy są dojrzałe, a młody Józef, narzeczony, a potem
mąż Maryi i Ojciec Jezusa, uczy nas śnić, wyobrażać sobie, analizować
obecność Boga, aby skoncentrować całą egzystencję w Chrystusie. To będzie
fascynujące zadanie dla wszystkich nas, abyśmy byli jego uczniami.

ŚWIĘTY JÓZEF W NOWYM TESTAMENCIE
Cztery tytuły biblijne Józefa

Mamy cztery tytuły biblijne, jakie odnajdujemy w tekstach Ewangelii
mówiące o józefowym powołaniu i misji: u Mateusza (1,18-25) i Łukasza (12); które podsumują wszystkie biblijne bogactwa na jego temat37.
SYN DAWIDA (Mt 1,20)
Jest to pierwszy tytuł, jaki Józef otrzymuje w Biblii. Stary Testament
jest pełen odniesień do króla Dawida. Niewątpliwie jest to jedna z kluczowych
postaci, jak również jedna z najważniejszych postaci w relacji do Jezusa.
Żydzi w rzeczywistości oczekując Mesjasza byli pewni, że gdyby przyszedł, z
pewnością byłby „z domu Dawida”. Bóg obiecał w proroctwie Natana (2 Sam
7), że rodowód Dawida będzie wieczny i owa obietnica została kilkakrotnie
powtórzona w Psalmie 89 i 132. Mateusz bardzo często przedstawia Jezusa
jako syna Dawida (2,1-8; 9,22; 12,23; 20,31; 21,15; 22,41-46), dokładnie w
harmonii z wiarą i nadzieją wszystkich ludzi. Paweł również czyni w różnych
miejscach odniesienie do Dawida jako kluczowej postaci (Dz 13,22nn; Rz 1,3;
2 Tym 2,8); Archanioł Gabriel powie Maryi, mówiąc o Jezusie: „Pan Bóg da
mu tron jego praojca Dawida” (Łk 1,3).
Realizacja tej wielkie obietnicy, której początek miał miejsce w
proroctwie Natana i wierze ludu wybranego, została zrealizowana w życiu
Józefa, który w drzewie genealogicznym jest potomkiem Dawida (Mt 1,17).
Akcentując bycie mężem Maryi, Józef nadał Jezusowi ten sam tytuł „syna
Dawida”. Tak więc genealogicznie tytuł ten jest bardzo ważny, który nie
może przejść niezauważony. Maryja, nierozłączna z Józefem, została
nazwana żoną mężczyzny z domu Dawida imieniem Józef,(Łk
1,27;2,4);wszystko to potwierdza, że „tak” Józefa pozwoliło nazywać Jezusa
37Św.
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„synem Dawida” i być rozpoznawanym jako Mesjasz, tę prawdę większość
współczesnych teologów przyjmuje bez zastrzeżeń38.
CZŁOWIEK SPRAWIEDLIWY(Mt 1,19)
Ewangelia Mateusza nazywa Józefa człowiekiem „sprawiedliwym”.
Słowo sprawiedliwość w Biblii przybliża nas do Boga wiernego Przymierzu, do
Jego obietnic, do Jego planu; i wraz z przymierzem i miłosierdziem prowadzi
wiernego Żyda i ucznia Chrystusa do uczciwości i wypełniania woli Bożej w
każdym „tu i teraz” życia; całkowitego osiągnięciu planu Ojca.
Sformułowanie, to bardzo jasno określa powołanie Józefa i otrzymało wiele
interpretacji na przestrzeni wieków; tutaj wymienimy szczegółowo tylko 3
pojęcia:
Hipoteza podejrzeń
Józef nie przyjmuję, że macierzyństwo Maryi pochodzi z interwencji
Bożej, wierząc w jej uczciwość rozpoczyna w tajemnicy procedurę prawną
odmowy małżeństwa, gdyż był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał
zniesławić Maryi. Anioł objawia mu prawdę i Józef akceptuje to, mówiąc
swoje „tak”: ta interpretacja jest najbardziej rozpowszechniona wśród ludu
Bożego w artykułach, książkach, kazaniach i itd.
Józef działa z bojaźni Bożej
Według tej interpretacji Józef nie mógł wątpić w Maryję i rozumiał, że
jej macierzyństwo jest tajemnicą, której on nie może pojąć. Zauważając, że
syn Maryi jest owocem obecności i zamysłu Bożego, działa jak wielu innych
sprawiedliwych w Starym Testamencie, wycofuje się bez problemów i ma
szacunek dla Bożego działania. Tak samo zareagował Mojżesz w wydarzeniu
płonącego krzewu (Wj 3,5.2) i Centurion przed Jezusem (Łk 5,8;
7,6).Sprawiedliwy to ten, który pozwala Bogu działać. Anioł objawił się i
przedstawił misję tej tajemnicy, Józef staje się mężem Maryi, a więc również
ojcem Jezusa. Józef działa z szacunku i bojaźni (Flp 2,12). Józef nie ma
sprawiedliwości formalistycznej i nie ma postawy małżonka zazdrosnego.
Jego sprawiedliwość jest otwarta na Boga i na jego wolę. Wielu autorów
dzisiaj, wśród których jest ojciec Tarciso Stramare, interpretują to zwątpienie
Józefa, jako pełne szacunku do Boga, jak również do Maryi.
Sprawiedliwość Józefa legalna i pełna szacunku
Józef odkrywa, że dziecko poczęte przez jego oblubienicę jest częścią
zamysłu Boga(jak we wcześniejszej interpretacji), ale wypływa, w tym
miejscu, jako poważny problem dla jego żydowskiego sposobu myślenia. Tak
o tym pisze o. Alberto Santiago:
38
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„Żydowski czytelnik nie miał trudności z akceptacją cudu(wystarczy tutaj
zacytować Izajasza 7, 14–23), natomiast problem pojawia się w momencie
prawnego dziedziczenia tronu Dawida przez dziecko, które zostało poczęte w
dziewiczy
sposób.
Owa
trudność,
według
Mateusza,
znajduje
odzwierciedlenie w podwójnej rozterce Józefa: czy może jeszcze być z Maryją,
według prawa jest jego żoną, czy też teraz Maryja stała się własnością Boga?
Czy wolno dać imię dziecku, narodzonemu przez Maryję, tak jakby było jego,
ale przecież jest to dzieło Ducha Świętego? (zobacz Św. Tomasza z Akwinu
Suma teologiczna Suppl. kw.62, a.3,2)39”.
Anioł przychodzi z pomocą Józefowi i pomaga mu usunąć te obawy,
Józef musi zatrzymać przy sobie swoją żonę, mimo tego, że Maryja poczęła
dziewiczo, gdyż Jezus przez Józefa jest „synem Dawida”.
MĄŻ MARYI (Mt 1,16; 1,18; Łk1,27; 2,5)
Tytuł, który ukazuje całą osobowość i misję Józefa, jako ojca to „mąż
Maryi”. Małżeństwo Maryi z Józefem jest podstawą prawną do uznania jego
ojcostwa w odniesieniu do Jezusa. Mówi się tutaj o prawdziwym
małżeństwie: Jezus narodził się z Maryi, małżonki Józefa za sprawą Ducha
Świętego, „w” małżeństwie, nawet, jeśli nie „z” małżeństwa. Mateusz chce
kategorycznie wykluczyć wszelkie związki małżeńskie, w związku z poczęciem
Jezusa, czyniąc sprawy żydowskiego małżeństwa drugorzędnym w dwóch
fazach. Jedynie w rzeczywistości Wcielenia jest niezwykła prezentacja Maryi,
jako „dziewicy, żony i matki”; a to stwierdzenie staje się niemożliwe z
prostego ludzkiego punktu widzenia (Łk 1,27). Bóg wybrał Józefa, jako męża
Maryi, aby zapewnić Jezusowi rodzinę, opiekę i uczucie ojcowskie oraz aby
Maryja miała swego oblubieńca w celu dzielenia się wyjątkową misją w
historii. Wiele razy Ewangelie wskazują Józefa, jako męża Maryi, a Maryję
jako żonę Józefa. Retemptoris Custos cytuje Augustyna: „W rodzicach
Chrystusa spełniły się wszelkie dobrodziejstwa płynące z zaślubin:
potomstwo, wierność, sakrament. Znamy ich potomstwo, którym jest
Chrystus Pan; ich wierność, ponieważ nie było tam nigdy cudzołóstwa;
sakrament, ponieważ nie naruszył go rozwód” 40 . Święta Rodzina staje się
„typem” wszystkich rodzin, które istniały, istnieją i będą istnieć.
OJCIEC JEZUSA(Łk 1,5; 2,16.27.33.41; 3,23; 4,22; Mt13,55)
Wykonując swoje ojcostwo, Józef współpracuje z tajemnicą zbawienia i
tym samym staje się sługą zbawienia. Jego ojcostwo jest inne, ale
jednocześnie jest ojcostwem autentycznym i pełnym w rozumieniu ludzkim.
Uważamy Józefa za prawdziwego ojca, swoją misję opiera On na prawdziwej
miłości Ojca do Syna. Józef dla Jezusa – który jest specjalnym darem z nieba
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– posiadał całą naturalną miłość, którą serce ojca może z łatwością okazywać
poprzez służbę, pracę, całkowity dar z siebie, poprzez ofiarowanie swego
serca. Oprócz bycia mężem Maryi, Józef został powołany do wielkiej misji,
którą wcielony Syn Boży widział jak w lustrze „swego Ojca”. Sam Jezus
uważał się za syna Józefa w życiu rodzinnym; uwaga, jaką Jezus uczynił u
Mateusza 23,9 nie ma na celu zmniejszenia związku naturalnego, jaki jest
między ojcem a synem, ale jedynie wyjaśnienia, że władza należy tylko do
Boga i pochodzi od niego. Wychodząc od słów 12-letniego Jezusa zawartych
u Łukasza 2,49 musimy pamiętać, jak Józef i Maryja – o tym powinni
również pamiętać wszyscy rodzice – że najwyższy autorytet jest w Bogu i nikt
nie może go uzurpować.

ŚWIĘTY JÓZEF MARELLO W SZKOLE ŚWIĘTEGO JÓZEFA
Prawdziwa duchowość józeficka
Święty Józef Marello nie napisał żadnego traktatu na temat św. Józefa,
ale żył i nauczał prawdziwej duchowości józefickiej w listach i pismach, w
formie kazań i rad duchowych. Posiadamy również liczne świadectwa tej
duchowości w procesach kanonizacyjnych, we „Wspomnieniach” ojca
Cortona, w licznych publikowanych dzisiaj biografiach. Święty Józef Marello
uczynił św. Józefa swoim patronem duchowym(tak samo jak święta Teresa) i
założył swoje Zgromadzenie w szkole św. Józefa. Za o. Dalmaso możemy
powtórzyć bez żadnej wątpliwości, że bazą duchowości marelliańskiej jest z
pewnością osoba św. Józefa. Święty Józef był przykładem podążania za
Chrystusem, do którego wszyscy powinniśmy zmierzać. Cnoty św. Józefa w
jego nauczaniu stają się konkretnym sposobem podążania za Chrystusem.
Podsumował ten program w bardzo jasnych słowach: „służba Bogu w
naśladowaniu Św. Józefa”41.
Założyciel był żyjącym przykładem tego, czego nauczał; zaufania do
świętego Józefa i zwracał się do niego słowami takimi jak: „polecajmy się
Niepokalanej Dziewicy i naszemu dobremu ojcu Józefowi, który jest patriarchą
ludzi zaplątanych i pocieszycielem w naszych wątpliwościach – (On, który był
zakłopotany)” 42 a także:” Mówmy naszemu wielkiemu Patriarsze: oto my
wszystko dla ciebie, a ty bądź wszystkim dla nas”43.
Ojciec Patrizio Garberoglio osj, podczas procesu podkreślał, że Marello,
mówiąc o formacji, kładł nacisk na obowiązek naśladowania św. Józefa w
sposób szczególny w życiu ukrytym i w oddaniu się Bożej Opatrzności. To są
dokładnie dwa „podstawowe” aspekty naszej duchowości. Marello widział
41
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bezpośrednią relację, jaka była między św. Józefem a Jezusem, św. Józefem
a Maryją, Kościołem a św. Józefem, św. Józefem a jego Zgromadzeniem.
Widział swoich braci kapłanów w pokornej pracy, bez żadnego
stanowiska lub tytułów kościelnych i powtarzał: „Biedni józefici, ci ze
szpitala, kapłani mniejsi, jesteście niczym i nie macie żadnej pozycji i nie
posiadacie nic na przyszłość, ale pomimo tego Pan posługuje się Wami dla
dobra dusz”44. Używał słowa mniejsi w ten sam sposób, jak św. Franciszek
używał go dla swoich braci, a głównej motywacji szukał w osobie św. Józefa,
pokornego, „mniejszego”, który ofiarował wszystko Jezusowi. Według
kryterium ludzkiego św. Piotr jest większy od naszego patrona, a według
kryterium ewangelicznej służby, św. Józef jest największym wśród świętych.
Marello ukazywał św. Józefa, jako przykład z życia konsekrowanego; tak
więc, rodzina Oblatów musi go czcić, kochać go, naśladować i propagować
jego pobożność.
Oto krótka synteza nauczania Marello na temat świętego Józefa: „on
jest gospodarzem domu” 45 ;„On jest naszym ojcem” 46 ;„On daje nam
codziennie pożywienie” 47 ;„jest mistrzem kaplicy” 48 ;„kierownikiem, ojcem
duchownym” 49 ; „przewodnikiem i mistrzem życia duchowego poprzez życie
wewnętrzne i ukryte” 50 ; „pierwszy przykład życia zakonnego” 51 ; „patron i
opiekun Zgromadzenia”52; „nasz adwokat, nasz (…) Ojciec”53; „Ojciec naszej
posługi”54.

Założyciel w rytmie Świętego Józefa
Dla Marello św. Józef był przykładem życia wewnętrznego i
apostolskiego – będzie to bardzo ważne dla charyzmatu zgromadzenia, które
On założył. Józef Marello przeszedł długą drogę życia wewnętrznego,
podążając za Chrystusem w towarzystwie św. Józefa. Już 11 stycznia 1869
pytał się: „Jaka jest najbezpieczniejsza droga?”55. W jego umyśle było jasne,
że przewodnikiem bezpiecznym naszej drogi duchowej był Duch Święty, ale
Duch Święty przebywał również u Józefa i Maryi. Także podczas swojej misji,
już jako biskup Acqui, zawsze interesował się życiem synów św. Klary.
8marca 1891 zanurzony w różnych projektach, pracach, w cierpieniach i
chorobach sprawił, że ta modlitwa rozwijała się w jego sercu: „Ty wyznacz
nam drogę, popraw każdy błąd, wspomagaj nas tam, gdzie Boża Opatrzność
Tamże, list 241, (tłum. wł.)
Tamże, list 190. (tłum. wł.)
46 Tamże, list 214, (tłum. wł.)
47 Tamże, list 235, (tłum. wł.)
48 Tamże, list 235, (tłum. wł.)
49 M.Pasetti, Pisma i nauczania, (tłum. wł.)
50 Tamże, (tłum. wł.)
51 Reguła Zgromadzenia 1892
52 tamże
53tamże
54 Św. Józef Marello, Listy, list 37, (tłum. wł.)
55 Tamże, list 26, (tł. wł)
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chce, abyśmy doszli, czy to będzie długa czy krótka podróż (…) szybko lub
wolno, My z tobą zawsze będziemy bezpieczni”56. Dla niego droga była jasna;
mając jako przewodnika św. Józefa, który rozjaśnia całe jego życie duchowe,
jego myśli, aktywność i styl życia. Świadomy był od młodości, że życie nie jest
łatwą drogą, również 13 marca 1869 pisał: „o wielki nasz Patriarcho Józefie,
nie zapominaj o nas, którzy podążają na tym wygnaniu w stronę nieba”57.
Pierwsze znaki myślenia o założeniu zgromadzenia znajdujemy w
znanym liście 83,w którym przedstawia projekt Stowarzyszenia Świętego
Józefa 58 , złożony z osób świeckich, promotorów spraw Chrystusa. Święty
Józef jest przykładem drogi, ponieważ był pierwszym, który troszczył się na
ziemi o sprawę Jezusa: chronił Jezusa, jako niemowlę i troszczył się o Niego
tak, jak troszczy się ojciec o swoje dziecko przez 30 lat życia tu na ziemi. Ale
w innym liście 108 napisanym 4 listopada 1877 pisze szkic, w którym
wymienia stowarzyszenie braci, które będzie Zgromadzeniem ku czci św.
Józefa, poprzez przykład „życia ubogiego i ukrytego” 59 , on będzie dla nich
bezpiecznym przewodnikiem w celu bycia prawdziwym uczniem Jezusa.
Marello posiadał jasną myśl, że również posługa pastoralna tych braci,
powinna być ukierunkowana w stronę św. Józefa. Myśl ta dojrzewała przez
lata i wyrażona została w liście napisanym w młodości do swojego przyjaciela
Józefa Riccio: „Ty o Józefie, który po błogosławionej Maryi byłeś
pierwszy, aby uściskać w swoich ramionach Jezusa Odkupiciela, bądź
naszym wzorem w naszej służbie, która podobnie jak Twoja, ma być intymną
służbą z Boskim Słowem”60.
Dla Założyciela wielkość Józefa tkwi właśnie w jego intymnym związku
ze Słowem, składającym się z codziennych gestów służby, miłości, które są
również filarami konsekracji zakonnej, a więc dobrze być „klientami”
świętego Józefa i mieć jego pomoc, ponieważ Józef: „jest wielki przy Jezusie i
On niczego mu nie odmawia”61; stąd też, musimy zawsze być godni, należeć
do tej błogosławionej rodziny i otrzymać „codziennie pokarm od jego głowy”62.
A tymczasem dobrze prosić o odwagę i być „pod ojcowskim płaszczem św.
Józefa, schronieniem bardzo bezpiecznym tribulationibus et angustiis” 63 .
Droga z Józefem jest pielgrzymką wiary, głębokie bycie uczniem cichego
słuchania, wytrwałej nadziei, a zatem on: „powtarzał swoim synom: in
silentio et spe erit fortitudo vestra”64.
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Cnoty Świętego Józefa drogą jego uczniów
Założyciel, poprzez swoje nauczanie, ukazywał niektóre cnoty świętego
Józefa, które dla niego były najbardziej cenne i które pomagały mu żyć z
ojcem Jezusa.
POKORA
„Bracia studenci powinni mieć wielki szacunek dla osób
zaangażowanych w jakąkolwiek pracę, jak również dla tych, którzy pracują z
pokorą, naśladując pokornego Cieślę z Nazaretu św. Józefa patrona i wzór
Zgromadzenia” 65 . „On (Józef) w swoim życiu praktykował cnoty pokorne i
ukryte, ukazując się zawsze spokojnym, pogodnym, zachowując we
wszystkim doskonałą zgodność z wolą Boga” 66 . „Módlmy się i naśladujmy
Maryję i świętego Józefa, dla którego pokora była cnotą heroiczną,
wybierajmy go, jako przykład i wstawiennictwo w naszym życiu”67.
CZYSTOŚĆ
„Synowie św. Józefa winni starać się być miłośnikami czystości,
naśladować swojego patrona św. Józefa, który najbardziej był miłośnikiem
Lilii czystości”68.
POSŁUSZEŃSTWO
Z okazji odejścia br. Piotra, pisał uwzględniając ślub posłuszeństwa w
życiu zakonnym: „Smutno nam, że nie wszyscy bracia pozwolą osuszyć swoje
korzenie w tej cnocie, którą św. Józef chciał zakorzenić w naszych
duszach”69.
UBÓSTWO
Z okazji ustawienia figury św. Józefa w św. Klarze, pisze: „dziś rano
otrzymałem piękny rysunek św. Józefa i gratuluję wybitnemu autorowi, ale
rodzi się we mnie pytanie: czy ta statua nie jest zbyt piękna dla naszego
ubogiego domu? I czy wykonanie go w całej swej urodzie nie będzie
wymagało dla nas wysokich wydatków, co jest sprzeczne z ubóstwem św.
Józefa?”70.
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JEDNOŚĆ W DUCHU
„Potrzeba prosić św. Józefa o spokój i jedność ducha. On był zawsze
taki sam, mówił do Jezusa z mądrości ojca i tak samo wykonywał swój
zawód, zajmując się najbardziej pokornymi i szorstkimi pracami”71.
ZJEDNOCZENIE Z BOGIEM I JEZUSEM
„Św. Józefa prośmy o prawdziwą zażyłość i prawdziwe zjednoczenie
wewnętrzne z Jezusem”72.
„Korzyści płynące ze zjednoczenia z Bogiem są ogromne. Zobaczcie na
Jezusa, Maryję i Józefa – trzy największe osobowości, które żyły na świecie.
Co oni robili w Nazarecie? Nic wielkiego i nic nadzwyczajnego; troszczyli się
tylko o skromne i zwyczajne zajęcia, typowe dla biednej rodziny
pracowniczej. Posłuszni prowadzeniu przez Ducha modlitwy i zjednoczenia z
Bogiem, wszystkie ich działania nabrały ogromnej wartości i blasku w oczach
nieba. A więc w życiu nie są ważne wielkie i nadzwyczajne sprawy, lecz w
każdej chwili czynienie woli Boga. Czy małe, czy wielkie urzędy, które
otrzymujemy, wystarczy, że czynimy to, co należy w posłuszeństwie woli
Boga, a otrzymamy wielkie zasługi”73.
WOLA BOŻA
„Tak jak Maryja i św. Józef w domku w Nazarecie jesteśmy pogodzeni z
wolą Bożą we wszystkim, czym dysponujemy”74.
„Św. Józefowi nie brakowało niczego, nie chciał niczego oprócz tego,
aby czynić wszystko na większą chwałę Bożą”75.
„Maryja i Józef były to dusze, które najlepiej przygotowały drogi dla
Pana... Dlatego też najpierw musimy uważnie rozważyć ich zachowanie, a
następnie praktykować ich cnoty, które realizowali w swoim życiu, a
mianowicie: pokorę, cierpliwość, zjednoczenie z wolą Bożą”76.
„Módlmy się do św. Józefa, aby obdarzył wszystkich łaską poznania i
podążania za Bożą wolą”77.
ŚWIĘTOŚĆ W MAŁYCH RZECZACH
„Święty Józef nie czynił rzeczy nadzwyczajnych. Dzięki stałej praktyce
zwykłych i wspólnych cnót, osiągnął tę świętość życia, która wynosi go ponad
wszystkich innych świętych”78.
„Naśladujmy Maryję i św. Józefa w ich codziennym umartwieniu, oni
są naszymi przykładami”79.
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ŚWIĘTY JÓZEF, JAKO ORĘDOWNIK
Dla Marello Józef jest również naszym orędownikiem, gdyż: „jeśli
święty Józef nie uczynił tego, o co prosimy, nie byłby świętym Józefem”80. W
związku z tym: „nasz wielki Patriarcha da nam potrzebne łaski”81. I jeszcze
„święty Józef chce otoczyć swoich synów ojcowskim płaszczem”82.

„SŁYSZEĆ GŁOS ŚWIĘTEGO JÓZEFA”83W NASZYM ŻYCIU
Bycie uczniem w rytmie Józefa
Założyciel nauczał w stylu św. Józefa i dodawał odwagi, aby w każdym
dniu naszego życia postępować na wzór tego świętego: „Filius accrescens
Joseph, synowie św. Józefa muszą również wzrastać choćby w kulcie swojego
świętego patrona” 84 . Jego nauczanie było swoistym zaproszeniem do
realizacji doświadczenia ucznia, jak Józef uczeń–ojciec do Jezusa, na każdej
ścieżce powołania przez całe życie. Z pewnością w życiu są różne momenty
radości lub smutku, tak samo było w życiu Patriarchy z Nazaretu. Tutaj
podam kilka sugestii opartych na Mt 1,18–25, aby były nam pomocne w
przeżywaniu tego istotnego aspektu charyzmatu józeficko–marelliańskiego z
wiarą, że zawsze nowe inspiracje będą umocnione łaską działania Ducha
Świętego.
SPRAWIEDLIWY JAK JÓZEF (Mt 1,19)
Całe jego życie koncentrowało się na Bogu i na służbie Chrystusowi i
Maryi; na pokorze, aby szanować prawo i Maryję; na „tak” wobec powołania i
planów Bożych; na podróży do Betlejem; ucieczce do Egiptu; powrocie;
niebezpieczeństwach i przeszkodach; strachu i ciszy... Bóg może liczyć na
niego nawet wówczas, kiedy pojawia się zagrożenie życia. Józef sprawiedliwy,
człowiek Boży, człowiek święty posiadający bojaźń Bożą w sercu.
Jest to jasne zaproszenie do życia jak uczeń Józefa, aby dokonywać
wyboru Boga w naszym życiu, aby nasze życie „centralizowało” się w
Chrystusie i czyniło tylko Jego wolę. Dla nas, którzy, uczą się być uczniami,
konieczne jest wielokrotne rozpoczynanie od nowa, ale droga do świętości,
musi mieć jasny cel – czynić wolę Bożą. I Józef jest mistrzem na tej drodze.
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MISTRZ ROZSĄDKU (Mt 1,20)
Józef pyta się, czego Bóg pragnie od niego? Wiara, której poszukuje,
szuka odpowiedzi we śnie, czyli chwili wewnętrznego spokoju. Rozsądek nie
przychodzi w wewnętrznej burzy, Józef nie jest nieustraszony, szanuje
Maryję, szanuje Boga i prawo. Poczęcie w Duchu Świętym było absolutnie
nowością, które zmusiło Józefa do prawdziwego rozeznania w duchu. Tekst
mówił: „gdy myślał tak”, a więc kiedy rozważał, kalkulował, jak również
modlił się… dzięki temu mógł zobaczyć swoją rzeczywistość oczami Boga.
Przeżył swoją osobistą „kenosi”, ale bez przyjmowania rzeczy, jako
nieszczęście lub zwykłe wywyższenie w imię posłuszeństwa, gdyż wszystko w
nim było wynikiem wewnętrznej akceptacji Boga.
W naszym życiu osobistym, wspólnotowym, ale również wielu
momentach, kiedy musimy podjąć jakąś decyzję, potrzebujemy rozsądku.
Rozsądek to znaczy rozróżniać, oceniać, oddzielać, to co jest właściwe odtego
co złe, stosując kryteria wiary, modlitwy, słuchania znaków Boga, czytania
historii, orientacji duchowej. Spróbuj się zamienić miejscami z Józefem
zarówno w prostych wyborach jak i w najważniejszych, aby działać tak, jakby
on postąpił w danym momencie.
ŁAGODNOŚĆ CZYNIENIA WOLI BOŻEJ(Mt 1,19.24)
Ewangelia jest jasna i prosta: „kiedy obudził się ze snu (to znaczy po
rozeznaniu), Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański i zabrał ze sobą
Maryję”. Podobną sytuację u Józefa spotykamy w innych fragmentach
Ewangelii (Mt 2,14, 2,21). Nie pozwoliłby jakiekolwiek podejrzenia,
wątpliwości, pozostały w jego sercu – wbrew temu, co czasem nam się
przytrafia. Józef jest człowiekiem dojrzałym, gotowym do zaakceptowania w
swoim życiu, również rzeczy nie do pomyślenia. Tutaj objawia się prawdziwa
łagodność: pozwolić się prowadzić woli Bożej. Dla niego wiele rzeczy było
niezrozumiałych ale jest posłuszny i całkowicie akceptuje wszystko w imię
posłuszeństwa, to znaczy najpierw słucha, a później działa! Dla niego
słuchanie staje się działaniem: „Józef uczynił” (werset 24), jest to ta sama
gotowość, wyrażona tym samym czasownikiem, którego Łukasz użyje dla
Maryi podczas Zwiastowania: „Niech mi się tak stanie”(Łk 1,38).Zapytajmy:
co zrobiłby Józef w pracy, jaką mamy wykonać, z tym bratem, którego
powinniśmy miłować; z tym problemem, z którym mamy się zmierzyć; w tej
sytuacji, którą musimy rozwiązać; z tym nieoczekiwanym wydarzeniem, w
którym musimy podjąć decyzję... Gdybyśmy dokonali prawdziwego
rozeznania, moglibyśmy stać się posłuszni Bogu, tak jak Józef był posłuszny
podczas swojej ciemnej nocy. Naturalnie wszystko to wymaga od nas
treningu elastyczności i hojności, które mogą tylko przyjść poprzez wiarę i
modlitwę.
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JÓZEF ODWAŻNY(Mt 1,20)
Bóg może również prosić o heroiczne chwile w naszym życiu, o wiarę i
sprawę Królestwa i zawsze musimy być gotowi, na wielkie decyzje i
niespodziewane wydarzenia. To właśnie rzeczywistością dnia codziennego
mierzymy naszą odwagę. W wielkich rzeczach czasami łatwiej jest się
przejrzeć, ale w „niewidzialnych” i małych rzeczach, wręcz przeciwnie, trzeba
mieć odwagę wierności, nawet w obliczu niepewności, samotności i błędów.
Istnieje wiele obaw w życiu każdego z nas, spowodowanych różnymi
czynnikami: perfekcjonizmem; strachem przed złymi czynami; strachem
przed ludźmi; lękiem przed wyborem przyjęcia powołania; zaangażowaniem.
Strach może być przezwyciężony przez akceptacje naszej słabości, na skutek
modlitwy, tutaj wielką pomocą służą mnisi z pierwszych wieków
chrześcijaństwa.
Zapytajmy, więc: jak Józef przezwyciężał strach? Nie pomylimy się,
jeśli odnajdziemy odpowiedź w miłości do Jezusa i Maryi – tam było źródło,
które doprowadziło go do działania, przezwyciężenia niebezpieczeństw,
pokonania wszelkiego rodzaju strachu. Wierzę, że to jest również ważne dla
nas: bez wątpienia, obawę o życie można pokonywać dzięki psychologii, ale
przede wszystkim z miłości do Jezusa. Św. Józef Marello tak to ujął:
„Spójrzmy na ten wzniosły model i nauczmy się zachować spokój i pogodę
ducha we wszystkich okolicznościach życia”. „W miłość do Jezusa nie
możecie zwątpić: Tak więc odwagi!”85.
Podsumowując: uczeń-misjonarz Józef uczy nas i stawia przed nami
wyzwania profetyczne; milczenie w Panu Bogu, bez warunków; poszukiwanie
wyznania, bez niepokoju, zgodnie z Wolą Bożą; wierność i sprawiedliwość,
akceptacja zadanej misji; umiejętność podążania w ciemnościach, w
obecności Boga; mówienie odważnie „tak” w wolności i w dojrzałości,
wszystko pozostawiając harmonii ze Słowem Bożym, aby kochać Jezusa i
Maryję. Naucz nas żyć w miłości!

Żyć w rodzinie na wzór świętej Rodziny
Rodziny, jak również wspólnoty zakonne, parafialne są powołane do
słuchania głosu, który wychodzi od Józefa i Maryi, głosu z Nazaretu. Aby
powrócić do rodzinnego DNA, otrzymanego od Boga, potrzebujemy spoglądać
na przykład Nazaretu. Każdy członek rodziny może kontemplować Świętą
Rodzinę i być zainspirowanym, w celu poznania, jak się zachowywać, jakie
decyzje podejmować, by kultywować prawdziwą miłość.
Każdy mąż i ojciec może odnaleźć w Józefie światło, źródło inspiracji.
Od Niego może nauczyć się wierności w próbach heroicznej czystości, siły i
odwagi, życia w pracowitości, szacunku, troski o swoją żonę, matkę i dzieci,
uczestniczy w problemach rodzinnych.
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Każda żona i matka może odkryć w Maryi swój przykład: równości z
mężczyzną, pragnienia bycia protagonistką, umiejętności opuszczenia kręgu
rodzinnego w celu rozpowszechniania bogactwa bycia kobietą, takich jak
życie wewnętrzne, umiejętność ofiary, piękna, religijności, niewinności,
czystości, wrodzonej potrzeby dorastania do wielkich rzeczy i do Boga.
Dzieci, odnajdą w Chrystusie cudowną harmonię jedności w
różnorodności, dwie tendencje, które mogą ich niepokoić: z jednej strony
potrzeba potwierdzenia siebie, jako kolejnego pokolenia, które musi otworzyć
nowy rozdział w historii, a z drugiej strony potrzeba, konieczność schronienia
się w cieniu bliskich z szacunkiem i w posłuszeństwie.
Wielu nauczycieli również i dzisiaj promuje Świętą Rodzinę! Istota i
funkcje rodziny są ostatecznie definiowane przez miłość; rodzinie powierzono
misję sprzężenia, manifestowanie okazywania miłości, jako żywego i
partycypacyjnego odzwierciedlenia miłości Boga do ludzkości i miłości
Chrystusa do Kościoła jego Oblubienicy. Tak, więc: „wszystkie rodziny
chrześcijańskie winny upodabniać się do Świętej Rodziny, tego pierwotnego
„Kościoła domowego”. W niej bowiem „cudownym zamysłem Bożym... ukryty
przez długie lata Syn Boży: jest ona więc pierwowzorem i przykładem
wszystkich rodzin chrześcijańskich”86. Kontemplując Nazaret, rodzina staje
się uczennicą Jezusa i jest wezwana do świętości według planu Bożego. W
rzeczywistości Bóg w Trójcy św., „rodzina nieskończonej miłości”, kiedy
stworzył człowieka, myślał o rodzinie; gdy Syn wcielił się, przygotował dla
siebie rodzinę i żył z nią przez około 30 lat; po pierwszym cudzie na weselu,
Jezus podniósł Miłość małżeńską do sakramentu. Nazaret jest łącznikiem
ludzkiej i Boskiej miłości, która staje się rodziną, sakramentem, świętością.
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ROZDZIAŁ III
UKRYTOŚĆ
Nasza podróż w celu bycia uczniem Chrystusa w towarzystwie
Założyciela rozpoczęła się od jego punktu wyjścia: „Teraz rozpoczynamy”.
Podczas tej podróży Józef stał się dla naszego założyciela mistrzem i
przewodnikiem, aby w jego cieniu przeżyć tajemnice chrześcijaństwa. Trzeci
rozdział zanurzy nas w sercu, w sercu Józefa, który żył w swojej służbie
bycia uczniem w ukryciu, bez krzyku, ani oklasków, w cichej wierności, aż
do końca. Ukrytość jest swoistą syntezą miłości Józefa. Ukrytość to temat,
który ma swoje konsekwencje także w filozofii, teologii i innych dziedzinach
nauki. Tutaj zatrzymamy się generalnie na duchowości, a w szczególności na
charyzmacie marelliańskim. Zobaczmy, tymczasem, niektóre znaczenia,
według których słowo to jest używane dzisiaj.
Po pierwsze ukrytość jest definiowana, jako doświadczanie cierpienia w
życiu człowieka. Rzeczywiście, historia pokazuje nam, że ludzkość miała
problem z przyjęciem cierpienia, negacji, ciemnych obszarów życia. W
niektórych momentach historii, również współcześnie, myśli się, że Bóg ukrył
się przed światem; Martin Buber (1868 – 1965), Austriak, pochodzenia
żydowskiego, w swojej pracy z 1952 „Zaćmienie Boga”, potwierdza ową tezę
poprzez tragedię w Auschwitz.
Ale temat ukrywania ma swoje korzenie przede wszystkim w
duchowości chrześcijańskiej, gdzie można zrozumieć ukrywanie Boga
poprzez kontemplację Jezusa, który na krzyżu krzyczał: „Boże mój, Boże mój
czemuś mnie opuścił”(Mr 15,34; Mt 27,46). Oto, co pisze jedna z mistrzyń
duchowości naszych czasów na ten temat:
„Jest to moment, w którym Jezus doświadcza najgłębszej separacji,
jaką można sobie wyobrazić; doświadcza w ten sposób oddzielenia się od
Ojca, z którym był jednością. Jezus ofiaruje wszystkim ludziom nowe życie,
które ludzkość straciła przez grzech; ofiaruje jedność z Bogiem i z ludźmi, jako
uczestnictwo w swojej jedności z Ojcem i z nami. Tymczasem opuszczony
Jezus wydaje się nam być właśnie Bogiem naszych czasów, odpowiedzią
boską na oskarżenia o cierpienia wyryte w sercach ludzi przez ateizm, który
przenika współczesną kulturę; milionów wydziedziczonych; w poszukiwaniu
sensu i ideałów nowych pokoleń rozczarowanych i zdezorientowanych”87.
Pismo Święte rozpatruje ukrytość Boga z różnych punktów widzenia.
Cała historia zbawienia jest pokazana, jako Misterium; Bóg objawia się
małymi etapami, jednak nie jest daleki od każdego z nas. W nim żyjemy,
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poruszamy się i jesteśmy (Dz 17,27–28). Ten Bóg, który objawia się, mówił
przez proroków „w pełni czasów” (Hbr 1,2), przez Syna, Bóg staje się ukryty.
Jan na początku swojej ewangelii pisze: „Boga nikt nigdy nie widział,
Jednorodzony Syn, który jest Bogiem i który jest w łonie Ojca, [o Nim]
pouczył”(Jan 1,18). Od stworzenia, przez Wcielenie, aż do Misterium
Paschalnego cała historia zbawienia jest pełna obecności–nieobecności Boga,
ukrywania i ukazywania się. Tak nasz Bóg biblijny jest Deus absconditus,
Bogiem ukrytym (Iz 45, 15).
Ukrytość postrzegana w duchowości i Słowie staje się podstawą życia
duchowego. W życiu, jest to duchowa skłonność ucznia do ucieczki, na ile to
możliwe, od oklasków, od pokazania się, od pojawienia się, a nawet od chęci
okazywania duchowego wzrostu. Jest to postawa skrajnej pokory. Dzisiaj
natomiast, mówienie o ukrytości jako drodze duchowej byłoby mówieniem
podobnym do żeglowania w dziurawej łodzi i mogłoby to sprawić, że
współczesny świat będzie się z nas śmiał. Kultura, mentalność, media, a
nawet formacja ludzka i psychologiczna koncentrują się na sposobie
budowania poczucia własnej wartości, realizowaniu „moich” projektów w
celu zbudowania własnej osobowości, wychodząc od własnej historii
temperamentu i charakteru. Tak naprawdę można powiedzieć, że to słowo
zostało wyrzucone ze współczesnego słownika, jako słowo nieużyteczne. Jeśli
jednak dobrze zrozumiemy sens tego słowa, jak również dobrze przeżyjemy
treść tego słowa, to zobaczymy, że nie zmniejsza ono osobowości, ponieważ
osoba realizuje się, kiedy kocha i jest kochana, a przede wszystkim, dlatego,
że ukrytość polega na kochaniu i byciu kochanym przez Chrystusa. Ukrytość
to znaczy: żyjcie w Chrystusie, w rytmie Chrystusa, zanurzeni w Chrystusie,
pozwalając Mu zatroszczyć się o nasze istnienie; centralnym punktem
naszego istnienia staje się Jezus Chrystus. W celu zrealizowania tej
wewnętrznej podróży, konieczne jest poprowadzenie życiowego statku
przeciwko prądom świata, przeciwko temu, co nie jest Królestwem Bożym i
przeciwko wszystkiemu, co osłabia prawdziwą ludzką i chrześcijańską
osobowość. Nasz cel, sprawdza się tylko w Bogu. Jedynie ci, którzy żyją w
ten sposób, są chronieni przez Boga.
Dla nas jednak, skrytość jest syntezą naszej duchowości. Jest to nasze
odkrycie, które winniśmy lepiej zrozumieć i nią żyć. Jak wiemy w świetle
naszego charyzmatu józeficko–marelliańskiego, ukrytość rozumiemy, jako
coś pięknego, co wchodzi w skład Wielkanocnej Radości, jest normalne w
życiu chrześcijańskim dla tych, którzy żyją Zmartwychwstałym Chrystusem,
jak to było normalne w życiu św. Józefa, który oddał się w ręce Pana Boga.
Dla nas mówienie o innych aspektach charyzmatu, takich jak Boża
Opatrzność, wola Pana, zjednoczenie z Bogiem i tak dalej: jest jedynie
wyjaśnieniem tego aspektu i współdziałania z nim. Św. Józef i Maryja byli
pierwszymi adoratorami Chrystusa w życiu w Nazarecie. Św. Józef Marello

43

zaprasza nas do odkrycia również dzisiaj tego skarbu, biorąc przykład ze św.
Józefa. Oto słowa papieża Benedykta XVI, który potwierdza naszą prawdę:
”Postać tego wielkiego świętego, chociaż raczej ukryta, ma w historii
zbawienia fundamentalne znaczenie.(…)W tym wszystkim okazał się, na
równi z Oblubienicą Maryją, autentycznym dziedzicem wiary Abrahama:
wiary w Boga, który kieruje wydarzeniami historii zgodnie ze swym
tajemniczym zbawczym planem. Jego wielkość, na równi z wielkością Maryi,
jeszcze bardziej rzuca się w oczy, ponieważ wypełnił swoją misję w pokorze i
ukryciu domu w Nazarecie. Bóg sam zresztą, w Osobie swego Syna, wybrał tę
drogę i ten styl w swej ziemskiej egzystencji”88.

UKRYTOŚĆ W BIBLII
W całym Piśmie Świętym, poczynając od Abrahama, znajdujemy
sytuacje, które wydają się być w tajemniczy sposób naznaczone „ukrywaniem
twarzy Boga”. Pismo Święte nie używa często słowa „ukrytość” w sensie życia
wewnętrznego, ponieważ w tym celu przyjmuje inne wyrażenie, które można
streścić w słowie pokora. Jednakże jestem przekonany, że słowo „pokora”,
nawet, jeśli jest szeroko rozpowszechnione w Biblii i proponowane w
duchowości, w niewystarczający sposób oddaje sens słowa „ukrytość”,
zwłaszcza w temacie naszego charyzmatu. Tutaj rozpatrzymy jedynie kilka
aspektów biblijnych „ukrytości” i odnoszących się do niej słów: „ukryj” i
„ukryty”.
STARY TESTAMENT
„Ukrytość Boga” w Psalmach.
W psalmach można znaleźć wyraz natarczywych próśb o pomoc w
chwilach udręki, używając słów „ukrywanie”, poprzez ukrywanie, ochrona,
utrzymywanie, tajenie, zasłanianie.
Przykłady:
a. „w cieniu twych skrzydeł mnie ukryj” (Ps 17,8), tutaj w sensie
„ochrony”;
b. „Ukryj swoją twarz” (Ps 51,11; 13,2; 30,8; 104,29);
c. W formie pytania: „Dlaczego ukrywasz przede mną swoje oblicze?”(Ps
44,25; 88,15);
d. formie negatywnej „Nie ukrywaj przede mną Twojego oblicza”(Ps 27,9;
69,18; 102,3; 143,7).
W rzeczywistości wszystkie te stwierdzenia, są pytaniem lub
stwierdzeniem retorycznym, bez jakiegokolwiek tragicznego aspektu czy też
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nieodwołalnego i nieodwracalnego potępienia. Zobaczmy inny psalm, który
mówi: „Bo On nie wzgardził, ani się nie brzydził nędzą biedaka, ani nie ukrył
przed nim swojego oblicza i wysłuchał go, kiedy ten zawołał do Niego” (Ps
22,25).Psalmista jest tak pewny opieki Boga, że mówi ze zdumieniem: „a gdy
ukryłeś swe oblicze, ogarnęła mnie trwoga”(Ps 30,8).
Bóg ukrycia u Eliasza (1Krl 19,14)
W tej księdze znajdujemy Deus absconditus w doświadczeniu
spotkania Eliasza z Bogiem na górze Horeb. Imię Eliasz ma bogatą treść, to
znaczy: Eli = mój Bóg i Ia =Pan (YHWH), oznacza Bóg jest moim Bogiem. Na
górze, Eliasz znajduje Boga: w intymności ukrycia, w tajemniczym słuchaniu
w jaskini, Pan przechodzi obok niego. On jest żywym Bogiem, a nie bożkiem.
Przychodzący Pan nie jest obecny w wietrze, ani w trzęsieniu ziemi, ani w
ogniu, które są symbolami siły i mocy, ale w „głosie lekkiej ciszy”. Eliasz
słucha ciszy, zakrywając sobie twarz na uwielbienie i oczekiwanie i
odpowiada na „cichy głos” poprzez oddanie czci niewidzialnemu
Ukochanemu.
Bóg ukrycia u Izajasza(Iz 45,15)
„Prawdziwie Tyś Bogiem ukrytym, Boże Izraela, Zbawco!”. Zdanie to
oznacza bardziej objawienie Boga niż niemożność poznania, wyraża wielkość
Boga, którego nie możemy zrozumieć w całości. Możemy uczynić paralelę
między Izajaszem 45,15, a Księgą Rodzaju 28,16. Kiedy Jakub budzi się ze
snu o drabinie i mówi: „«Prawdziwie Pan jest na tym miejscu, a ja nie
wiedziałem»„. Według niektórych autorów obecny tekst Izajasza powinien być
tłumaczony w ten sposób: „Naprawdę jesteś Bogiem, a ja Cię nie widziałem.
Bóg Izraela i Zbawiciel”.
NOWY TESTAMENT
Tajemnica tak zwanego dzieciństwa Jezusa
Jezus, Józef i Maryja żyli w „ukryciu” około 30 lat w Nazarecie,
realizując swoją „naukę o miłości”, w miłości, dzieleniu się i pracy. Ich miłość
jest świętością i mistycyzmem, które sprawiają, że Józef jest naszym
maksymalnym charyzmatycznym paradygmatem „ukrywania się”. Na
niektórych kartach Pisma św. odnajdujemy głębokie znaczenie ukrywania w
słabości i głupocie (1 Kor 1,22–25),i w skandalu krzyża. Strony w Nazarecie
są pogrążone: „w klimacie głębokiej kontemplacji, Józef codziennie miał
kontakt z tajemnicą ukrywaną przed wiekami, która zamieszkała pod jego
dachem”89.
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Przypowieści
Mateusz przedstawia przypowieści Jezusa, jako wyjaśnienie „rzeczy
ukrytych od początku świata”(Mt 13,35). W samej swojej naturze
przypowieść jest sposobem mówienia, ale nie mówienia wprost, tylko poprzez
objaśnienia lub ukrywanie wyrażania danej rzeczy, które same w sobie
pozostają niewyrażalne. Tak, więc przypowieść jest najbardziej odpowiednim
sposobem komunikowania się w celu wyrażenia „tajemnic Królestwa”,
stwierdza jedynie o rzeczach ukrytych. Przypowieść o siewcy (Mt 13,1–23; Mr
4,1–20; Łk 8,4–15), o ziarnie gorczycy(Mt 13,31–32; Mr 4,30nn; Łk 13,18nn),
o zaczynie (Mt 13,33; Łk 13,20), o ziarnie (Mr4,26–29). Przypowieści mówią o
sile użytego ziarna, które owocuje w życiu, w sercach ludzi i strukturach
świata, i mówi do nas w ciszy, w pokorze, o najgłębszym ukrytym dziele, i o
Bogu.
Mateusz 6,4
„Aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w
ukryciu, odda tobie”. Odnajdujemy to samo przesłanie w rozdziale szóstym,
w którym mowa jest o poście(werset 16–18). Bóg widzi serce i nasze intencje.
Jałmużna, post i modlitwa są to klasyczne sposoby i gesty dla
praktykującego Żyda, natomiast dla Jezusa są bezużyteczne, jeśli nie są
wykonywane z pokorą i w ukryciu. Bóg widzi i to wystarczy!
Wdowi grosz (Mr 12,41–44, Łk 21,1–4)
Uboga wdowa wrzuca do skarbony w świątyni tylko dwie monety, ale
Jezus widzi to, co jest ukryte w sercu tej pokornej kobiety ludu, jak również
sercach celników.
Radość Jezusa (Łk 10,21–22, Mt 11,25–27)
Dwóch ewangelistów powtarza te same słowa; które były nie tylko
ważne, ale wypowiedziane bezpośrednio z ust i z serca Jezusa. Dwa
identyczne teksty pokazują radość Jezusa błogosławiącego Ojcu, który
wyjaśnia logikę ukrycia w planach Bożych: „W tej właśnie chwili Jezus
rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba
i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je
prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie”.
Boże mój Boże mój czemuś mnie opuścił? (Mt 27,46; Mr 15,34)
O tym uroczystym i tajemniczym krzyku Jezusa teologia i duchowość
na przestrzeni wieków napisały wiele prac naukowych. W Liście apostolskim
Salvifici Dolores Jana Pawła II, można przeczytać: „Wraz z tym straszliwym
brzemieniem, mierząc się z „całym” złem odwrócenia od Boga, jakie zawiera
się w grzechu, Chrystus poprzez Boską głębię synowskiego zjednoczenia z
Ojcem doznaje w sposób po ludzku niewyrażalny tego cierpienia, jakim jest
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odłączenie – odtrącenie od Ojca, zerwanie z Bogiem. Ale właśnie przez takie
cierpienie dokonuje Odkupienia – i może konając powiedzieć: „Wykonało
się!”90.To tak, jakby Ojciec był ukryty przed Chrystusem, „kenosis” boskości.
Porzucenie Ojca, ukrycie Ojca, jest największym i najbardziej tajemniczym
cierpieniem Chrystusa, ale bogatym w zbawienie i łaskę, ponieważ Jezus
ponownie oddał się Jemu (Łk 23,46) w jego rękach, dając swoje życie za
Kościół i nową ludzkość. Tak oto pisze św. Jan od Krzyża:
„To była zauważalnie największa słabość, jaką miał w życiu. Ale
również w tym dokonał największego dzieła, jakie wykonał w całym swoim
życiu, dokonując cudów i uczynków, zarówno na ziemi, jak i w niebie, którym
było pojednanie i zjednoczenie ludzkości dzięki łasce z Bogiem. Jak mówię, w
dzień i w noc, kiedy Pan został najbardziej zniszczony we wszystkim”91.

Tekst fundamentalny naszego charyzmatu
Kol 3,1–3
Analizę biblijną tego fragmentu przeprowadzi o. Mauro Negro osj, biblista.

STRESZCZENIE TEKSTU
A – Umarli w Chrystusie; umarli dla świata
B – Zepsucie świata
C –Fałszywość
D –Zmartwychwstanie z Chrystusem
A’ –Umarli w Chrystusie: życie ukryte
B’ – Manifestacja Chrystusa
Przesłanie
1. Centralizacja z Chrystusem. List do Kolosan, jak również pozostałe
listy pisane z więzienia, umieszczają w Chrystusie centralne miejsce
całego chrześcijańskiego doświadczenia. Jest to szczególnie związane z:
a. Poszukiwaniem wiedzy spekulatywnej nieopartej na objawieniu (por.
2,8).
b. Poszukiwanie ascezy wiązało się przynajmniej częściowo, z
zachowaniem żydowskiej legitymizacji (cf. 2,11.16.23); również na
abstynencji od napojów alkoholowych (2,16).
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Św. Jan Paweł II, List apostolski Sanvifici doloris, 18,
Św. Jan od Krzyża, Obras completas, (tłum. wł.)
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c. Przesada w kulcie aniołów jako istot rządzących żywiołami świata
(por. 2,18). Myśli, które powstrzymują się od elementów świata
(przedmiotem a i b) prowadzą do wiedzy, a zatem jest to owoc ludzkiego
wysiłku, są bardzo powszechne w starożytności. Temat aniołów i ich
domniemanej władzy nad światem jest stałym trendem. Paweł nalega
na zwierzchnictwo Chrystusa, w którym znajduje się Pełnia życia
Bożego (1,19; 2,9).
Wydaje się, że w 2 Liście do Kolosan (2,20–3,4) stanowi centrum całego
listu. Tutaj przedstawione są zagadnienia śmierci i zmartwychwstania. Słowa
– „jeśli jesteście umarli”(Kol 2,20) i „jeśli powstaliście z martwych”(3,1)
wskazują klucz do zrozumienia całego tekstu. Każdy z tych wersetów
rozpoczyna perykopę poprzez obecną cząstkę podrzędną lub hipotetyczną
„jeśli”, a więc:
Jeśli umarliście z Chrystusem
Zostawcie dzieła, które nie są Chrystusowe
jeśli powstaliście z martwych z Chrystusem
głoście Chrystusa: szukajcie tego, co w górze.
Opozycja. Wydaje się, że jest to najwyraźniej kontrast, który otwiera się
na kerygmatyczno–katechetyczną rzeczywistość opartą na życiu chrześcijan
poczynając od Chrystusa, która zakłada życie, które je przejawia. To życie
rodzi się ze śmierci Chrystusa. Jest to doświadczenie tożsamości i ciągłości:
śmierci z Chrystusem i zmartwychwstaniem w Chrystusie. Jeśli
zmartwychwstaliście z Chrystusem, głoście Chrystusa i głoście te rzeczy,
które są na górze. Wydaje się, że te rzeczy zostają wymienione w rozdziale 3,
12–17.
2. Ukryty. W wersecie 3,3 odnajdujemy słowa „ukryte z Chrystusem”,
które odnoszą się do życia chrześcijańskiego. Nie sądzę, że byłby to
akcent do tekstu 3,1–3 lub jego rozszerzenia 2,20–3,4. Ten tekst
pozornie jest odizolowany od całego tekstu. Być może w związku z
kontrastem między umarłymi, a zmartwychwstałymi, wydaje się, że
owe ukrycie jest konsekwencją włączenia się w śmierć Chrystusa, jako
znaku poszukiwania rzeczy, które znajdują się w niebie.
W każdym razie centralną myślą omawianego tekstu, jest: że umarli
przeciwstawiają się tym, którzy zmartwychwstaną w Chrystusie.
Ukrycie jest konsekwencją tej sytuacji, a ściślej mówiąc, zgodnie ze
strukturą rozszerzonego tekstu śmierci Chrystusa.
Tak, więc, tekst ma głębokie znaczenie. Słowa „ukryci w Chrystusie”
wcale nie oznaczają tego, że jest powstrzymany w obliczu
niesprzyjającej sytuacji i chroniony przez Kogoś, kto może udzielić
schronienia, lub sytuacji podobnej do uchodźców. Duchowość pobożna
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i fatalistyczna może ułatwić tę interpretację ze względu na to
wyrażenie. To znaczy zamiast tego: w sercu Chrystusa, w zażyłości
Chrystusa, umiłowany przez Chrystusa, oddany Chrystusowi,
opuszczony w Chrystusie. Chodzi o życie w Chrystusie, głębokie
doświadczenie
łaski
uświęcającej,
poszukiwanie
świętości
wielkanocnej, tak ten tekst możemy nazwać biblijnym doznaniem
mistycznym.
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UKRYTOŚĆ W NAUCZANIU ZAŁOŻYCIELA

LISTY I PISMA MARELLO
Założyciel nauczał, że: „na przykładzie oblubienicy z Pieśni nad
Pieśniami często będziemy musieli krzyczeć: <szukałem ukochanego i nie
znalazłem go!>. Oblubieniec niebiański już wiele razy zostaje ukryty z
powodu naszych błędów lub aby sprawdzić wartość naszej wiary”92 .I dalej
podpowiada, że Oblubieńca odnajdziemy na modlitwie, w skupieniu, a
następnie dodaje: „A nawet jeśli po naszych modlitwach, Bóg wciąż nie
pozwala się odnaleźć, znośmy to z pokorą i z cierpliwością”93.
Dla Marello przeciwności życia, cierpienia, przyczyniają się do tego, że
nadal Pan jest ukryty przed człowiekiem, ale zawsze w jego ustach i w jego
nauczaniu są słowa ufności, nadziei w Panu poprzez pokorę i oddanie
bezgranicznie Jemu. Pisał o tym argumencie w wielu listach do przyjaciół i
nie tylko. Wskazuje tam, przykład Jezusa, który: „w Najświętszym
Sakramencie daje nam przykład życia w pokoju: on zniża się bardzo aż do
tego stopnia, że chowa się pod skromnym wyglądem chleba i wina, aby do
nas przyjść, a my musimy iść do niego, aby on przybliżył nas do siebie,
poprzez tę samą drogę pokory, zachowując przez cały czas to, kim jesteśmy,
a jesteśmy niczym” 94 . W innym miejscu pisał: „w różnych momentach
smutku i cierpienia duszy, wydaje się, że Jezus śpi: nie, nie, On nie śpi. On
widzi wszystko. Mamy tylko Jemu zaufać! On jest pełen dobroci, chce nam
tylko pomóc. Z innej okazji cytuję świętą Katarzynę, która po swoich
cierpieniach, pytała Jezusa, gdzie on był: „gdzie byłeś o Jezu, kiedy prosiłam
was o pomoc, gdy wydawało mi się, że śpicie? Nie spałem – odpowiada Jezus,
ale byłem w twoim sercu; wspierałem Cię w twojej walce”95.
Dla Marello, św. Józef był zawsze „przewodnikiem i mistrzem życia
duchowego, przykładem życia wewnętrznego i ukrytego”96. Tę prawdę miał w
swoim sercu, jak również z tą prawdą żył i praktykował ją w swoim
codziennym życiu. „Weźmy przykład od św. Józefa: On również musiał
poświęcić się pracy i zajęciom zewnętrznym, aby wesprzeć Świętą Rodzinę,
dlatego też mógł niewiele się modlić, a w oczach świata nie był żadną wielką
osobą; ale wyobraź sobie, jakie były piękne dni św. Józefa przy boku Pana!
Praktykował on życie ukryte i pokorne, zawsze był spokojny, zawsze pogodny
i radosny, przestrzegając we wszystkim doskonałej zgodności z wolą Bożą”97.
„Był tak pokorny, że nie chciał otrzymywać większych wypłat, i zawsze
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M.Pasetti, Pisma, (tłum. wł.)
Tamże, (tłum. wł.)
Tamże, (tłum. wł.)
Tamże, (tłum. wł.)
Tamże, (tłum. wł.)
Tamże, (tłum. wł.)

50

pozostawał w cieniu, wyciszeniu, przypisując całą zasługę Maryi”98. To był
przykład, który chciał od samego początku wszczepić dla swojego
Zgromadzenia: jego członkowie powinni naśladować św. Józefa, w sposób
szczególny w życiu pokornymi ukrytym. Pisze do swojego przyjaciela, księdza
Delaude: „w naturze zdarza się, że jeśli musi pojawić się jakieś wielkie
zjawisko, musi być poprzedzone przez całkowicie negatywne oznaki
milczenia(...) Są to cisze dojrzałe, uroczyste chwile poprzedzające akcję –
tajemniczą, która przygotowuje najwspanialszą i najbardziej oszałamiającą
produkcję”99.
Założyciel używał często słowa ukrytość również w sensie pokory i
zjednoczenia z Bogiem. Tutaj na przykład to, co pisze o pokorze w sensie
bycia „ukrytym wewnątrz”: „jeśli chodzi o zachowanie pokory, środki
sugerowane przez św. Franciszka Salezego są dobre, to znaczy, nigdy nie
mówić osobie, ani dobrze ani źle, ponieważ nawet mówienie o sobie źle może
być efektem dumy”100. Zachęca również do zanurzenia się w nas, tak jak to
robią ryby: „ryby znajdując się na powierzchni wody nie czują się dobrze, są
bardziej narażone na złapanie na haczyk lub sieć, ale kiedy nurkują w głąb,
są w centrum, czują się dobrze; tak samo my, winniśmy zanurzyć się w
otchłań pokory, jeśli chcemy uchronić się przed każdą pokusą” 101 .
„Zostawmy to, aby świat cieszył się swoim przemijaniem i próżnością: my
cieszmy się i chwalmy jedynie ze służenia Panu”102. Prawdziwa wewnętrzna
radość polega na służeniu Bogu. Głębokim, ukrytym źródłem życia
wewnętrznego jest pokora. „Pokora jest korzeniem wszystkich cnót: korzeń
drzewa, chociaż go nie widać, ale jest tym, który sprawia, że roślina żyje i
wydaje owoce oraz sprawia, że cnoty istnieją i działają”103.
ŻYCIE ZAŁOŻYCIELA
Wżyciu Założyciela jest wiele przykładów jego życia ukrytego i
pokornego. Nigdy nie chciał być na pierwszym planie, ani szukać pochwał za
swoje słowa, nie szukał zaszczytów, pochwał z jego stylu życia. Ale im
bardziej się ukrywał, tym bardziej otrzymywał zaszczyty i nagrody. W tym
sensie popatrzmy na kilka epizodów z jego życia:
W roku 1862 zgodził się napisać dla swojego kolegi pracę na temat
poety Vittorio Alfierim. Kolega za pracę otrzymał pierwszą nagrodę… Marello
nie chciał, aby ktokolwiek wiedział, że autorem nagrodzonej pracy jest on
sam.

Tamże, (tłum. wł.)
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100 M.Pasetti, Nauczanie, (tłum. wł.)
101 Tamże, (tłum. wł.)
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103 Tamże, (tłum. wł.)
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Jako nowo wyświęcony kapłan, wykazywał wielką wolę pracy na
pierwszej linii duszpasterstwa parafialnego wśród wiernych, ale w imię
posłuszeństwa zaakceptował ukrycie się jako sekretarz biskupa i tym samym
zrezygnował z duszpasterstwa bezpośredniego.
14 marca 1878 założył Zgromadzenie w pokorze i bez pokazywania się
w Asti jako Założyciel. Przez cały czas kanonik Cerruti, przełożony Michelerio
rozporządzał pierwszymi braćmi jak chciał, jakby on był Założycielem i tutaj
pojawia się ciekawy fakt. Nowy biskup Asti – biskup Ronco trochę zmieszany
swoją niewiedzą, kto był przełożonym nowego Zgromadzenia, próbował
rozwiać wątpliwości, prosząc o wyjaśnienie „posługując się pewną
przebiegłością” Jana Medico, który był wówczas bratem zakonnym w
Zgromadzeniu. On, odpowiadając biskupowi, również „posługując się
przebiegłością”, powiedział, że pierwszym przełożonym jest biskup, a drugim
kanonik Marello.
Nasz Założyciel wybiera Józefa i jego „ukrytość” w Nazarecie, jako
inspirację i jako wzór Zgromadzenia i to był ideał, którego od początku
pragnie dla swoich Oblatów: naśladować Św. Józefa w jego skromnym i
ukrytym życiu. Przyjmuje różne posługi diecezji Asti poprzez posłuszeństwo i
w duchu służby. Między jedną a drugą posługą przemierzał miasto Asti,
wybierając drugorzędne drogi, aby uniknąć wywyższanie się.
Dużym problemem dla niego była nominacja na biskupa! Nominację
przyjmuje dopiero wówczas, kiedy kardynał z Turynu powiedział mu, że
papież pozostałby niepocieszony i zlekceważony, gdyby jej nie przyjął.
Ale przyjdzie czas kiedy to ten sam Papież Leon XIII będzie miał okazję
pochwalić go przy grupie z jego diecezji. Fakt ten wywołał u Marello
zawstydzenie; chociaż już za czasów seminarium, kiedy Marello otrzymał
najwyższe oceny z egzaminu, był już typowany jako przyszły biskup!
Nie możemy tutaj zapominać o wielkiej pokorze naszego Założyciela w
stosunku do wielkich oskarżeń wobec niego wystosowanych przez
przełożonego Małego Domu Cotollengo z Turynu ks. Ferrero. Zawsze Marello
pozostawał spokojny… Nawet wówczas, kiedy został nazwany złodziejem,
ukazywał się jako człowiek spokojny. Ten fakt ujrzał światło dzienne wiele lat
później.
Jego styl ukrycia był rezultatem drogi dojrzewania do tego dzięki
wewnętrznej modlitwie, miłości do Chrystusa i do Kościoła. Pragnął
realizować ów styl dążenia do świętości aż do schowania się do jednego z
klasztorów Trapistów, a swoich pierwszych uczniów nauczał, aby każdy z
nich podążał ową drogą ukrycia… Jego wielkość jest proporcjonalna do jego
stylu życia w ukryciu. Żył w świecie w sposób normalny, ale jego serce
należało do Boga, tak jak nauczał:
„W naturze istnieją substancje, które ze względu na swoją naturalną
jakość nie są zgodne ze zwykłym prawem, a po zanurzeniu w wodzie nie
zamokną i nie zostaną wrzucone do ognia, nie palą się; tak samo wy, choć
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jesteście na świecie, nie musicie być ze świata i nie musicie trzymać się jego
interesów, honorów, haseł i świąt”104.
NIEKTÓRE ŚWIADECTWA O ZAŁOŻYCIELU
W pierwszych
jakie byłoby biblijne
Marello odpowiadał:
jak to czynił św.
wspomnieniach:

dniach Zgromadzenia powszechne było, że na pytanie,
wyrażenie, które by podsumowało duchowość józeficką,
„wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu, na wzór
Józef”. Tak o tym pisał ojciec Cortona w swoich

„Tę myśl często powtarzał ojciec: istnieją w Kościele Zgromadzenia zakonne,
które mają za cel medytowanie boleści Matki Bożej, tak jak to czynią na
przykład Słudzy Maryi, inne rozważają mękę Pana, jak to czynią pasjoniści,
tak, więc Oblaci świętego Józefa winni uczynić studium, jak najwierniej
naśladować życie ukryte św.Józefa:Et vita vestra est abscondita cum Christo
in Deo”. Szczęśliwi ci, powtarzał, którzy zrozumieją zasługi ukrytego życia i z
pewnością dadzą chwałę Bogu, ponieważ dusza stęskniona za życiem
ukrytym ignoruje świat i pragnie jedynie służyć Bogu i szukać Go i oddać Mu
chwałę w swoim życiu. Oczywiście Jezus Chrystus, Mądrość Odwieczna,
przyszedł na ten świat, aby wychwalać swojego Ojca, a całe swoje życie
przeżył w ukryciu, ukazując się w życiu publicznym tylko tyle, aby
wypowiedzieć swoją naukę i założyć Kościół”105.
Ten sam ojciec Cortona, wspominając lekcje Założyciela do pierwszych braci
tak pisał w roku 1920:
„Szczególnie bardzo lubił rozmawiać ze swoimi synami na temat
ukrytego życia, tego wielkiego Świętego ukochanego przez Jezusa. Dlatego
często powtarzał, wszystkim o zasługach i wielkości św. Józefa. Stąd Kościół,
proponuje Go, jako przykład dla wszystkich wiernych. Święty Józef i Maryja
znajdują się sami w grocie w Betlejem; święty Józef żyje przez wiele lat
nierozpoznany w Egipcie, a później w ukryciu w Nazarecie. Jego życie jest
ciągłą samotnością; po śmierci pozostaje nieznany, dopiero, gdy Bóg
przygotuje odpowiedni czas, aby po 15 wiekach przygotować wielką
uroczystość obchodzenia Jego święta.
Jesteśmy zatem – kończył –w swoim świętym mówieniu, powołani do
życia ukrytego przed ludźmi, ale pod Bożą opieką; nieznani ludziom,ale
umiłowani przez Boga”106.
Ojciec Mario Martino potwierdza prawie to samo, mówiąc, że Założyciel
chcąc wyjaśnić swój ideał i charyzmat, przedstawił młodym profesorom
osobę św. Józefa, jako przykład życia ukrytego i owocnego. Tak jak czynił
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Józef z Jezusem, tak też każdy józefita powinien żyć w ukryciu tajemnicy
swojego serca, w obecności Boga, w towarzystwie Jezusa, aby poznać Go
coraz bardziej i kontemplować Go w wewnętrznej jedności poprzez miłość, a
następnie przekazać je światu. W swojej książce o. Dalmaso cytuje i
komentuje słowa ojca Garberoglio:
„Możemy wspomnieć to, co powiedział ojciec Luigi Garberoglio, podczas
procesu kanonizacyjnego: <<chciał poświęcić swoje Zgromadzenie temu
Świętemu, zachęcał wszystkim do zaufania do tego Świętego, ale szczególnie
podkreślał obowiązek naśladowania Go, szczególnie w Jego życiu ukrytym i
oddanym Bożej Opatrzności>>. Podkreślał dwa terminy duchowości, które
możemy nazywać terminami marelliańsko–józefickimi: życie ukryte i oddanie
się Bożej Opatrzności. Dwa terminy, które są obecne w naszych Konstytucjach
i zawsze wspomniane w jedności ze świętym Józefem, ponieważ każdy Oblat
musi ich się uczyć od swego patrona i praktykował je, tak jak on je
praktykował”107.
Na innym miejscu o. Dalmaso pisze:
„Powinniśmy dać współczesnemu człowiekowi fundament teologiczny
naszego życia józefickiego. Praktykowanie prostych i ukrytych cnót może stać
się w naszych oczach nieistotne, jeśli nie będziemy żyć nimi w świetle
tajemnicy Paschalnej, która jest tajemnicą śmierci i zmartwychwstania.
Ukrycie w domu w Nazarecie dla Jezusa było znakiem odkupienia, ponieważ
– jak mówi autor Naśladowaniu Chrystusa – „Wewnętrzne życie Jezusa
charakteryzowało się krzyżem i męczeństwem”. Uniżenie Chrystusa w domu
w Nazarecie ma paschalne znaczenie uniżenia i zbawienia, zgodnie z naszym
charyzmatem, jesteśmy zaproszeni do odkrycia zbawczej wymiany tajemnicy
Chrystusa, żyjąc tak jak Maryja i Józef żyli z Jezusem(...) Często podziwiałem
wielkie duchowe „otwarcie” w nowych grupach kościelnych lub w nowych
instytucjach Kościoła, w których wyczuwalny jest zapał o wymiar duchowy,
który to z kolei przyciąga ludzi do nowego stylu życia. Nie powinniśmy
zapominać, że to było również w zamysłach Założyciela i pierwszych braci
świętego Józefa, którzy mieli wizje chrystocentryczne i eucharystyczną
swojego życia, które skłoniły ich do poświęcenia się z całą siłą w domu
świętego Józefa, gdzie „naśladując ten wielki wzór ubogiego i ukrytego życia’’
będą mieli okazję realizować obraz prawdziwego ucznia Chrystusa. Tak więc,
ukrycie, jest dobrą bazą charyzmatyczną i biblijną charyzmatu józefickiego, w
aspekcie duchowym. Ważne jest, abyśmy nie wpadli w niebezpieczeństwo
sprowadzenia wszystkiego do pobożności i moralizmu józefickiego. Jeśli
pragniemy odnowić w naszym życiu tajemnice Chrystusa, tak jak żył Józef z
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Nazaretu, musimy unikać ryzyka postawienia działania przed modlitwą lub
działania przed życiem wspólnotowym”108.
Na koniec ojciec Tarcisio Stramare podkreśla:
„Nazwa, która kwalifikuje nas jako Oblatów świętego Józefa, oznacza,
że znamy Józefa i czcimy go poprzez naśladowanie, rozpowszechnianie do
Niego nabożeństwa. Wiedza, naśladowanie, ściśle są ze sobą powiązane: albo
się wzajemnie wspierają albo razem zawodzą(…) Wśród wielu aspektów
naśladowania tego wielkiego Świętego, potrzeba podkreślić: jedność z Bogiem,
pokora, ukrycie, pracowitość i poświęcenie się sprawom Jezusa, jako
uprzywilejowane miejsca do ćwiczeń duchowych i moralnych, mających
pomóc nam w zdobywaniu kolejnych cnót. A więc aspekt chrystocentryczny,
który dzisiaj jest pierwotny i obecnie bardzo poszukiwany, choć już występuje
w pojęciu „tajemnicy chrześcijańskiej”, a jeszcze bardziej jest widoczny w
art.7 naszej Konstytucji(…) Odnajdujemy tutaj pokorę i ukrycie(życie ubogie i
życie w cieniu), wytrwałość w pracy i troska o sprawy Chrystusa (aspekt
duszpasterski (…) Wszyscy, którzy są „Józefitami”, mają za zadanie
naśladowanie świętego Józefa we wszystkich swoich czynach, aby inni
widzieli w nich przekonujący i świetlisty model. Czy nie jest to funkcja
„charyzmatu” w Kościele?”109.

ŻYĆ NASZYM CHARYZMATEM
Podstawowa zasada: ukrycie jest częścią składową DNA naszego
charyzmatu.
Ale czy jesteśmy do tego przekonani?
„Jezus jest w centrum naszego życia i musimy żyć w sercu Chrystusa, a
w naszym życiu ukrytym jesteśmy w centrum tajemnicy Paschalnej, która jest
tajemnicą śmierci i zmartwychwstania, która jest fundamentalną tajemnicą
całego życia chrześcijańskiego, samo to wydarzenie jest wystarczające do
ukazania naszego życia duchowego, jako całkowite przylgnięcie do Chrystusa
umarłego i zmartwychwstałego; wszystko, to jednak winniśmy czytać w
kluczu Józefackim zgodnie z zamierzeniami Założyciela”110.
Jeśli coś jest ukryte, to jest czymś cudownym, ponieważ pozwala nam
zanurzyć się nie tylko w tajemnicy paschalnej Chrystusa, ale również w życiu
św. Józefa, które składało się ze smutku i radości, zawierzenia i miłości.
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Zastanówmy się: dla ukształtowania perły potrzeba „ukrycia” w
otchłani; wyprodukowania owocu, nasienie musi wpierw „zgnić w ziemi”; aby
się urodzić, dziecko potrzebuje „ciemności” dziewięciu miesięcy; aby zostać
misjonarzem świata, Jezus potrzebował życia ukrytego przez 30 lat w
Nazarecie z Józefem i Maryją. Także i my dzisiaj, aby w nas narodziła się
miłość, potrzebujemy życia wewnętrznego i ukrytego. Całościowym
rozwiązaniem do otrzymania wewnętrznego pokoju jest wstawienie
Chrystusa w miejsce „ja”, tak jak to czynił Józef, nasz przykład, który
obejmował Jezusa wraz z Maryją poprzez całego siebie i ukrywał się, i
ofiarował się dla Niego w Bogu.
Ukrycie jest więc, naszym źródłem pierwotnego charyzmatu w
perspektywie marelliańskiej i znajduje się w naszych Konstytucjach w
artykule 3 i 7.
art. 3 – Oblaci świętego Józefa, wierni charyzmatowi Założyciela, są wezwani
do odtworzenia we własnym życiu i w pracy duszpasterskiej misterium
chrześcijańskiego, tak jak żył święty Józef w jedności z Bogiem, w pokorze,
ukryciu, pracowitości, w poświęceniu się „sprawom Jezusa”.
art. 7 – Tak więc, Oblaci wybiorą się w „podążanie coraz bliżej za Mistrzem
poprzez praktykowanie rad ewangelicznych”, żyjąc „w ukryciu i pracowitości,
w naśladowaniu świętego Józefa, tego wielkiego przykładu życia ubogiego i
prostego”, poświęcają się w duszpasterstwie, które jest ich własne111.
Teksty te powinny stać się „konstytucją” życia dla każdego z nas, a nie
tylko jakąś normą, kawałkiem papieru, na którym pisze się cokolwiek.
Rzeczywiście, prawdziwe zrozumienie ukrycia, jest charakterystyczne dla
świętości, która jest obowiązkową ścieżką autentycznego życia ucznia i
misjonarza, który wydaje owoce na rzecz Królestwa Niebieskiego. Jest to z
pewnością bardzo trudne w świecie VIP-ów, sukcesów, tytułów, próżności,
gdzie ważniejsza jest etykieta niż treść. Ukrycie jest podstawą życia. Na
przykład: „umiejętność zrobienia czegoś, pozostawiając pochwałę innym;
cieszyć się, gdy widzę, że inni osiągają sukces i idą naprzód bardziej niż ja;
mieć pokorę słowa, które wychodzi z ziemi nie oznacza, że jedynie słuchają
oklasków, ale działają dla przybliżenia Królestwa Bożego pośród nas...Józef i
Maryja żyli właśnie w ten sposób; żyli również w ten sposób wszyscy święci,
wśród nich nasz Założyciel: żyli w głębokiej pokorze i w służbie dla Niego. Aż
po krzyż. Inna droga jest czystą iluzją. Zobaczmy kilka konkretnych gestów,
które są możliwe; nie ma znaczenia, że są małe, nieznaczące. Możesz odkryć i
doświadczyć w wielu innych miejscach ukrycia w swoim życiu duchowym,
zaczynając od kontemplacji życia Józefa w Jego bezgranicznym oddaniu się
Bogu.
W roku 2020 weszły w życie nowe Konstytucje Zgromadzenia, w których te dwa artykułu zostały połączone w
jeden (przyp. Tł)
111
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Musimy pamiętać, że wszystko, co dzieje się w naszym życiu dobrego,
wszystkie dary, to, co czynimy pięknego, wszystko to jest zawsze Łaską Bożą.
„Ta myśl pozostawia nas w pokorze, mocno stąpającymi po ziemi, bez
bałwochwalczego „ja” nie możemy uczynić żadnego aktu cnoty, jeśli nie jest
to dzieło Ducha Świętego”112. „Potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał”
(J 3, 30). Wybór drogi św. Jana Chrzciciela może również być moją i naszą
drogą! Rozważmy bardzo dobrze tę myśl: jeśli się ukryjesz, Bóg przyjdzie cię
szukać; jeśli chcesz się pokazać, Bóg ukryję się przed tobą. Mówi się tutaj o
doświadczeniu życia. Nie dajmy się ponieść publiczności: ona wprowadza nas
w błąd!
Dlaczego chcesz zawsze się pokazywać, być widocznym, podziwianym,
oklaskiwanym, otrzymywać honory? Moja radość nie zależy od tego, co inni
myślą o mnie lub mówią na mój temat, dla mnie ważne jest to, co Bóg myśli
o mnie. Radość jest we mnie, a nie w innych. W oczach świata, Józef był
„nieważny”, ale nie w oczach Boga! „kiedy czujesz się chwalony, śmiej się i
myśl, że Pan widzi „wnętrze:113 – napisał Założyciel.
Czy pomyślałeś już o jakiejś akcji (jakaś praca, uczynek miłosierdzia,
modlitwa, studium...) tylko dla Jezusa, unikając bycia widocznym przez ludzi
i tylko na chwałę Bożą? Ukrycie się to pokora, prostota, praca bez
pokazywania się przed ludźmi, chwalenia się. Umiemy tak kochać Pana,
oddać się Jemu całkowicie?
Czy zdarzyło ci się kiedyś zrobić coś pięknego, a ktoś inny został za to
pochwalony?
Wiemy, że tak stało się z naszym Założycielem. Jak się czuł? A ty
jakbyś się czuł?
Czasami może się zdarzyć, że czujemy się odsunięci, zapomniani,
niekochani. W tych chwilach dobrze jest stanąć przed Najświętszym
Sakramentem i poczuć, że on po cichu jest „ukryty w Tabernakulum”, jest
również pozostawiony na boku, zapomniany, niekochany... Przynajmniej
jesteśmy w dobrym towarzystwie!
Również poprzez osobiste cierpienia, braci, którzy cierpią,
niesprawiedliwości społeczne, a nawet w Kościele, w każdym bolesnym
wydarzeniu, a także w naszych słabościach i grzechach możemy zobaczyć i
poczuć ukrywanie Boga, który, jednak daje siłę na nowe życie, jakby byłoby
to nowe narodzenie duchowe. Żadne cierpienie nie jest stracone, wszystko
przekształca się w Miłość, życie Paschalne z Chrystusem w Bogu.
Wzorcem naszej życiowej refleksji będzie zawsze nasza perykopa
charyzmatyczna znajdująca się w Kol 2,20; 3,1–17.
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a) Aby żyć Wielkanocą, każdy chrześcijanin musi uczynić dwa kroki: pozwolić
umrzeć temu, co ziemskie (3,5–9);i przyoblec w nowe stworzenie, które jest w
Chrystusie (3,12–17).
b) Wszystko to, oznacza, że mamy żyć tajemnicą ukrycia: żyć z mentalnością
Zmartwychwstałego Chrystusa („szukać-wysilać się”, „myśleć”, „umierać”,
„odbudować”, „dziękować Bogu”; czynić wszystko w imię Chrystusa). Żyć w
ukryciu, to być ze Zmartwychwstałym Chrystusem w Bogu, dzięki Duchowi
Świętemu! Wszystko w stylu św. Józefa, który żył tym wszystkim w
Nazarecie.
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ROZDZIAŁ IV
BĄDŹCIE NADZWYCZAJNI
W RZECZACH ZWYCZAJNYCH
„Bóg ma dość wielkich królestw, nigdy małych kwiatów”. Tak pisał
Rabindranath Tagore (1861 – 1941). Poeta z Kalkuty, pisząc ten wers,
wyraził wielką prawdę o posmaku ”teologicznym”. Bóg męczy się ludzką
dumą, która wmawia człowiekowi, że jest sprawiedliwy i święty, lecz nie
męczy się ludźmi pokornymi, aż do tego stopnia, że sam staje się pokornym,
dzieckiem, biednym, prostym człowiekiem, niewolnikiem... czyli nikim.
Kantyk Maryi Magnificat, potwierdza: „Strąca władców z tronu, a wywyższa
pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia” (Łk 1,
52–53).
Podkreślenie małych rzeczy, oznacza przeciwstawianie się naszym
czasom, które wywyższają wielkie rzeczy, pozory, odblaski, zwycięstwa, a
wcale nie rozumieją pokory, prostoty, dobroci, a zwłaszcza tej małej i ukrytej.
Niebezpieczeństwo wielkości, spektakularnego sukcesu, cudownych wyników
może również przeniknąć duchowość i religię, żywiąc się zewnętrznymi
formami, wyrazami, które łaskoczą zmysły, ale nie „przebijają serca”: (Ap
2,37).Antoine de Saint Exupéry, autor Małego Księcia, pisze taką oto
modlitwę: „Nie proszę Ciebie o cuda lub wizje, ale o siłę do walki o codzienne
życie. Naucz mnie sztuki małych kroków”.
Postawa moralna osoby może być mierzona często poprzez zaskakujący
heroiczny gest, który jest z pewnością sygnałem odwagi, wolności, ale jego
prawdziwa głębia może również przejść przez spójność i wierność całej
egzystencji przemienionej przez miłość. Najtrudniejsze zadanie każdego
człowieka, polega na wierności heroizmowi codziennemu, anonimowości,
które przecież tak naprawdę trzyma świat na polu wiary, rodziny,
społeczeństwa, w codziennej walce i życiu, jako całości.
Nasz Założyciel kroczył ową ścieżką codziennego życia, poprzez małe
kroki; uczył tego poprzez słowa i swoje życie. Kształcił się w szkole
duchowości św. Franciszka Salezego, od którego czerpał wiele inspiracji, stąd
nazywali go „nowym Franciszkiem Salezym” i można stwierdzić z pewnością,
że był uważany za przykład świętości w drobnych rzeczach, drobiazgach,
które wymagają samokontroli, wewnętrznego spokoju, a przede wszystkim
równości ducha:
„Wiedzieć, jak zachować się w tej doskonałej równości ducha, która ma
tak wielką przewagę w życiu duchowym i zawsze zachować się w takim
usposobieniu umysłu, że znajdzie się gotowy na wszystko, nigdy nie
przeszkadzając. Jedność duchowa: ani zbytnio weseli ani zbytnio smuci;
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jedność twarzy: ani zbytnio surowi, ani zbytnio przyjacielscy: jednośćw
modlitwie: ani za szybko, ani za wolno”114.
Zarówno św. Franciszek Salezy jak i Marello byli prekursorami Soboru
Watykańskiego II, który przypomniał o powołaniu do świętości dla
wszystkich ludzi, w Lumen Gentium w numerze 40 tak to potwierdza:
„Pan Jezus, boski Nauczyciel i Wzór wszelkiej doskonałości, głosił
uczniom swoim jakiegokolwiek stanu – wszystkim razem i każdemu z osobna
– świętość życia, której sam jest sprawcą i wykonawcą: „Bądźcie wy tedy
doskonali, jako i Ojciec wasz niebieski doskonały jest”. Na wszystkich
bowiem zesłał Ducha Świętego, który miał ich wewnętrznie pobudzić, aby
miłowali Boga z całego serca swego, z całej duszy, i z całej myśli i ze
wszystkiej siły swojej i aby siebie wzajemnie tak miłowali, jak Chrystus ich
umiłował”115.
Również Katechizm Kościoła Katolickiego potwierdza: „wszyscy wierni
są powołani do życia chrześcijańskiego i dążenia do miłości. Wszyscy są
wezwani do świętości” 116 ; i możemy cytować wiele innych tekstów z
Nauczycielskiego Nauczania Kościoła.
Dzisiaj, ta koncepcja świętości jest „miejscem teologicznym”,
zaakceptowanym przez wszystkich, ale za czasów Marello nie była to
powszechna koncepcja. Dlatego też, dla nas dzisiaj, jedyną prawdą jest, że
świętość jest możliwa dla wszystkich ludzi i powołań; wchodzi do domów, do
rodzin, jest obecna w pracy, zostaje umieszczona w sercu młodych ludzi,
zakonników i zakonnic, biskupów, księży, dzieci i nie ma potrzeby cudów,
wielkich ofiar pokutnych i niezwykłych rzeczy, ale tylko pełnego
doświadczenia chrztu. To jest świętość codziennego życia, rzeczy małych i
prostych, które nie ukazują się, tak samo jak cegła nie ukazuje się
zabudowana w wielkim pałacu. Ten obraz ukrytej cegły, jest symboliczny dla
naszego świata, gdyż składa się z wyglądu, etykiet i efektów zewnętrznych,
świateł na pierwszy plan i zaprasza nas do bycia „niezwykłymi cegłami”w
budowie „pałacu Kościoła i jego Królestwa”.
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SŁOWO BOŻE
Cała historia zbawienia jest niezwykłym wydarzeniem, naznaczonym
stałą obecnością Boga wśród ludzi. Emanuel jest Bogiem z nami, miłością
która spełnia plan na rzecz Izraela, „dotyka źrenicy mojego oka” (Zach 2,12).
Bóg mieszka wśród swojego ludu (Zach 2,14) jest właścicielem „jego
dziedzictwa... I wybierzesz znów Jeruzalem” (Zach 2,16). Izrael „jest winnicą
Pana” (Iz 5,1–7), a zdanie „będziesz moim ludem, a ja będę twoim Bogiem”
jest wielkim refrenem wielu proroków(Jer 31,33;32,38...). Nadzwyczajnymi
wydarzeniami w Piśmie Świętym są stworzenie świata, wyjście z niewoli
egipskiej, otrzymanie przez Izraelitów Dekalogu, wejście do Ziemi Obiecanej,
powrót z wygnania babilońskiego, ale przede wszystkim w Nowym
Testamentem jest nim Wcielenie, kiedy Emmanuel „stał się ciałem i
zamieszkał między nami”(J 1,14) i misterium Paschalne, aż do
Pięćdziesiątnicy początku Kościoła… Jest to historia miłości, a w tym samym
czasie historia dramatyczna, ponieważ ukazuje miłosierdzie i czułość Boga,
która zawsze przewyższa słabość człowieka. Po tym wszystkim nadzwyczajną
rzeczą jest miłość Boga, jego miłosierdzie, nieskończona dobroć („emet” i
„hesed”); Bóg fascynujący, który w „pełni czasów” (Gal 4,4–7), stał się
Człowiekiem za sprawą kobiety. Ten sam lud rozpoznawał wwielkich
chwilach kontemplacji, w liturgii, w psalmach ową historię miłosną, którą
celebrują na cześć Pana (Ps8,32; 67; 77; 84; 88; 104; 106; 135; „Magnificat”
w Łk1,46–55).
Wszystkie te cuda Boga, nie powinny nam przesłonić prawdy, że ten
sam Pan Bóg kroczy drogami ludzkiej historii, złożonymi również z
anonimowych, spokojnych, prostych ludzi, którzy żyli z dnia na dzień,
poprzez zwykłe codzienne obowiązki, często bez pojawiania się, a nawet
działania w przeciwnym kierunku, grzechu ludzkiego, nędzy, krwi przelanej
w wojnach, których On nigdy nie pobłogosławił. Razem z wielkimi
osobowościami odnajdujemy sługi i służebnice Pana razem z wielkim Sługą
Pana (Iz 42; 49; 52-53), paradygmatyczny charakter Biblii w porównaniu do
pokornych, małych i biednych. I tak w cieniu Abrahama znajdujemy Agar,
matkę Izmaela, odrzuconą przez gospodarza(Rdz 16), ale nie przez Boga.
Spośród dużej grupy rodzinnej, która chce się pozbyć swojego irytującego
brata, pojawia się Józef, który jako niewolnik stanie się filarem i zbawieniem
całej grupy (Rdz 37–49). Z Mojżeszem wspominamy Aarona i Marię. Historia
kontynuuje się w tym kierunku, pokazując osoby na modlitwie i ciszy,
proroków i prorokinie, którzy pomagają ludowi, aby ten nie stracił zaufania i
nadziei w miłość Boga.
Ale także w Nowym Testamencie możemy znaleźć osobowości bardzo
niezwykłe i bardzo „codzienne”,które przez 30 lat żyją nieznane w Nazarecie
(J 1,45–46; Łk2,39–51). Święta Rodzina z pewnością jest najbardziej piękną
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ikoną nadzwyczajności w rzeczach powszednich: dom, praca, głęboka miłość,
dzielenie się, modlitwa w synagodze, wierność tradycji, prawdziwe ubóstwo,
wzrost syna w „mądrości, w latach i łasce” (Łk 2,52), ucieczka, niepewność,
utrapienie, a później pogoda, żyjąc w miłości i ukryciu. Nigdy nie
zrozumiemy w pełni tego bogactwa życia prostego, ale wspaniałego w oczach
Boga, jak tylko w źródle niezrównanym życia wewnętrznego.
Jezus syn Józefa i Maryi, podczas swojej misji, w drodze do Jerozolimy,
spotyka prostych, ubogich, grzeszników, rybaków, kobiety, dzieci, wszystkie
te osoby nie znaczyły nic w oczach wielkich, ale były prawdziwą masą w tym
czasie – możemy powiedzieć – bez prawdziwego życia. Podczas swojej drogi
misyjnej i głoszenia Ewangelii, Chrystus powołał rybaków, zelotów,
skarbników i również kobiety (Łk8,1–3); wybierze między nimi grupę, której
powierzy misję, po ludzku niemożliwą: zanieść Ewangelię światu! Szaleństwo!
Większość jego nauk była przekazywana tej wybranej grupie, a następnie
wszystkim ludziom była przekazywana niezwykle prostymi przykładami,
zaczerpniętymi z prostoty codziennego życia.
Nauczał, aby być „solą ziemi i światłem świata” (Mt 5,13–16); aby
usunąć belkę z naszego oka podczas naprawy drzazgi w oku naszego brata
(Mt7,3–5); ale wspomniał w sympatyczny sposób, że „nawet włosy na głowie
wszystkie są policzone” (Mt 10,29–31); i kochać i przyjmować dzieci (Mt 18,1–
5 i Łk 9,46–48); co to znaczy budować dom na skale i na piasku (Łk6,47–49);
i „wziąć swój krzyż każdego dnia”(Łk9,23–27);nauczył nazywać Boga Ojcem i
prosić go o chleb powszedni(Łk 11,1–4); przebaczać (Łk 15); i posiadać wiarę
(Łk17,5–6); doceniał ofiarę ubogiej wdowy, która była nic nie znacząca
(Mk12,41–43); uczył, jak czynić wolę Ojca(Mk 3,31–35); dla niego również
szklanka wody (co może być bardziej prostego i codziennego?) dana z miłości,
będzie wynagrodzona (Mk10,42); przypomina nam, że jesteśmy więcej warci,
niż lilie polne i ptaki na niebie, co otrzymują opiekę Ojca (Łk 12,22–23 i
Mt6,25–33); byśmy byli wierni w małych rzeczach(Łk 16,10). Wyjaśnia swoje
Królestwo przykładami z życia codziennego i prostego: siewca; kąkol i
pszenica; ziarno gorczycy; zaczyn, skarb i sieć; uczta weselna, synowie,
talenty, dobry Samarytanin, zagubiona owca i syn marnotrawny…
Podstawowym rdzeniem swoich przypowieści buduje na prostych rzeczach,
które w toku opowiadania przeradzają się wielkie sprawy. Co więcej, zamiast
nauki daje świadectwo: myje nogi (J 13,1–20); miłuje swoich nieprzyjaciół (Łk
6,27–36)... To są jego nauki, które są nadzwyczajnie proste, zwykłe a
zarazem nowe, tak jak On, zwykły człowiek, a jednocześnie Syn Boży. Z
pewnością wiele z jego nauk było zapamiętanych w jego ukrytym
trzydziestoletnim życiu, które było„ anonimowe w nadzwyczajnościzwyczajności” w Nazarecie.
W pozostałej części Nowego Testamentu, zawiera inne wskazówki na
temat tej duchowości, niezwykle nadzwyczajnej, ale zarazem zwyczajnej. Oto
niektóre przykłady: Hymn o miłości z Pierwszego Listu do Koryntian 13nn i
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fragment z Listu do Rzymian 2,7–14; znajdujemy w Liście do Kolosan: „I
wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko [czyńcie] w imię
Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego” (3,17). Wszystko! Również w
Liście do Filipian 4,8–9 autor mówi o tym samym. Jeszcze w 1Kor 3,4–9
Paweł przypomina, że wszyscy ewangelizatorzy wykonują swoją część, nawet
niewielką, ale tylko Bóg sprawia, że wzrastają; i w Liście św. Jakuba3,45
mówi bardzo mały ster, steruje dużym statkiem, mały płomień zapala las:
tak więc, język, jako mały członek ciała, może zrobić wielkie rzeczy, jeśli jest
używany z miłością.
Cała Biblia przypomina nam, że tylko miłość jest zawsze nadzwyczajna
i wspólna dla każdego czasu. Ponieważ to miłość sprawia, że nasze codzienne
życie jest wielkim sukcesem.

MARELLO: CZŁOWIEK
NADZWYCZAJNY W ZWYCZAJNOŚCI
Myśl Założyciela w jego pismach
Dla Józefa Marello rzeczy zwykłe, pospolite, które są codziennymi
czynnościami człowieka, zwłaszcza te, które nie błyszczą, mają niewielką
wartość, są „ukryte”, czyli przeżywane w radości wielkanocnej bez szukania
oklasków, w stylu Józefa z Nazaretu, jak również zrealizowane z
zaangażowaniem i z miłością.
„Nadzwyczajni w rzeczach zwyczajnych” zdanie to często się powtarza
w dzienniku siostry Albertiny Fasolis, pod datą1 czerwiec 1885.Mówił
Założyciel, odwołując się do świętego Ludwika „z łaską Bożą możemy uczynić
wszystko, sekret św. Ludwika był taki: Bóg może wszystko, a ja nie mogę nic;
czynisz rzeczy powszechne na sposób niecodzienny” 117 . Najsłynniejsze
wyrażenie dotarło do nas poprzez świadectwo o. Cortona. Ojciec Severino
Dalmaso w swojej książce pisze, że ojciec Cortona podczas swojej konferencji
wyjaśnia nauki Założyciela na temat tego zdania:
„Ktokolwiek rozważał wszystkie zalecenia wydane przez Ojca, widzi od
razu, że był miłośnikiem prostoty, cieszył się, że mógł nam polecić wspólne
życie, ale nie na sposób, jaki ofiaruje świat. „Bądźcie nadzwyczajni w
rzeczach zwyczajnych” była to jego maksyma, którą często nam
powtarzał”118.
Marello kochał również prostotę. Oto jak mówił o tej cnocie: „prostota
jest cnotą, która najbardziej przybliża się do doskonałości Ojca naszego
niebieskiego. Praca Ducha Świętego w naszych duszach jest zasadniczo
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pracą upraszczającą” 119 . Tutaj powracamy do przypomnienia pięknego
zdania Założyciela: „nieważne, że jesteśmy biedni, że nasze prace są takie
małe, gdyż przede wszystkim w Eucharystii Chrystus jest w naszych sercach
nieskończonym współczynnikiem... A my ubogie liczby, które są niczym,
możemy stopniowo pomnażać się, aż do wysokości nieskończonych liczb”120.
Istnieje wiele nauk Założyciela na temat „małych rzeczy”, które stają
się wielkimi czynami w oczach Boga w momencie, kiedy są czynione z
miłością. Oto przykłady.„Cnota polega na wypełnianiu woli Bożej, może i
powinna być wykonywana we wszystkich okolicznościach. Ilu świętych
zobaczymy w raju z aureolą cnoty, których być może nawet nie znamy, a nie
zobaczymy zaś tych cnót, które uważaliśmy za wielkie. Niepotrzebne jest,
abyśmy praktykowali zawsze cnoty krzykliwe i efektowne: wystarczy, że
spełniamy wolę Bożą w każdej sytuacji naszego życia. Oczywiście wiele razy
dobrze będzie dać innym przestrzeń, aby korzystali z cnót, które konkretnie
działają: tak czyniąc będziemy praktykować pokorę i miłość. Jezus Chrystus
powinien być naszym mistrzem w praktykowaniu cnót, a zarazem naszym
celem, do którego musimy kierować wszystko to, co robimy. Nie jest
konieczne, abyśmy w momencie praktykowania cnót nadymali się jako wielcy
ludzie lub przyjmowali pozę ludzi pobożnych: zamiast tego musimy
przyzwyczaić się robić z prostotą wszystko, co jest nam przedstawiane do
uczynienia z miłości do Pana Boga: a więc, że Pan daje swój raj tym, którzy
oddali nawet szklankę wody w imię Jego miłości, gdyż cnota nie polega na
robieniu wielkich i nadzwyczajnych uczynków, ale na dokładnym wykonaniu
codziennych drobnych czynów, aby wypełnić świętą wolę Boga”121.
Zgodnie z tymi zasadami święty Józef Marello zachęcał przede
wszystkim, aby szybko i bezpiecznie osiągnąć doskonałość potrzeba
ćwiczenia się w cnotach powszechnych i wspólnych, które im bardziej są
konieczne, tym bardziej są mało krzykliwe. Oto inne zdanie, które mówi o
tym: „czystość, pokora, posłuszeństwo i cierpliwość to 4 koła rydwanu, które
muszą nas doprowadzić do nieba”122.
Wszystko to dobrze pasuje do pokory jego życia. Według naszego
Założyciela musimy być wrogami zaszczytów i kadzideł świata, czynić dobro
nie będąc zauważonym, a gdy „usłyszymy, że nas chwalą, zacznijmy się
śmiać i myśleć, że Pan widzi wnętrze” 123 . To porównanie jest bardzo
aktualne: „lepiej być ostatnim zamiataczem w dzielnicy, ale kochać Pana i
ratować swoją duszę”124. Oto, o co prosi swoich braci w 1892 w VI rozdziale
Reguły: „aby zachować dokładną dyscyplinę religijną, zachowujmy
dokładność nawet w najmniejszych rzeczach” 125 . I prowadzi młodą Bice w
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poszukiwaniu świętości w małych rzeczach: „prośmy Boga o jego świętą
łaskę, a szczególnie w małych rzeczach; w rzeczach wielkich i
najważniejszych spontanicznie prośmy Go o pomoc, a z drugiej strony,
również my naturalnie odczuwajmy odrazę do popełniania poważnych
błędów. Ale to właśnie tych małych rzeczy nam brakuję, gdyż nie prosimy
wystarczająco o pomoc Boga; zapominając, że właśnie to czyni nas świętymi.
Bóg daje nam zawsze swoją łaskę; ale czasami nie rozpoznajemy Go i nie
reagujemy, dlatego z powodu naszej wielkiej słabości popadamy w tak wiele
drobnych błędów, które oddalają nas od Boga, ochładzają nas w Jego świętej
miłości i tłumią naszą gorliwość w praktykowaniu cnót. Weźmy przykład
Maryi, która tak doskonale praktykowała drobne cnoty, które następnie
doprowadziły ją do to tak wybitnej wielkości i świętości. Podziwiamy
niewysłowione piękno duszy Maryi, która jest niczym innym jak pięknym
obrazem, który składa się z wielu punktów, wszystkie są idealne. Piękno
Maryi w rzeczy samej składa się z wielu małych cnót, które wszystkie są tak
doskonałe, że podsumowując w jej pięknej duszy, uczyniło ją tak piękną, tak
wielką, tak ukochaną przez Pana. Rozważajmy miłość, pokorę, czystość,
szczerość, prostotę, które były obecne w Maryi i starajmy się naśladować Ją
tak daleko, jak to możliwe, umartwiając nasze sądy, naszą własną miłość,
nasze lenistwo itd.” 126 . Dla tej samej dziewczyny dawał rady: „Bądźmy
pokorni i prośmy Boga o wiele łask nadzwyczajnych, ale prośmy Go przede
wszystkim, aby zwyciężać w drobnych rzeczach, ponieważ z natury są małe i
nikt nie dba o nie, a one są potrzebne do naszego rozwoju duchowego”127. 26
kwietnia 1889 w swoim dzienniku Bicze zanotowała: „troszczymy się o
uświęcanie w małych rzeczach: mały akt pokuty z miłości w towarzystwie
właściwej intencji ma wielką wartość w oczach Boga.(...) Stańmy się małymi
uczniami Maryi i prośmy ją o łaskę naśladowania, naśladowania nie wielkich
i heroicznych cnót, lecz tych ukrytych, prostych i pokornych, które są
właściwe Maryi, i które nadają się do zaakceptowania w życiu
wspólnym” 128 .W uroczystość Wniebowstąpienia, podczas kazania w świętej
Klarze, ukazywał jak powinniśmy prosić Ducha Świętego o wielkie rzeczy,
które paradoksalnie polegają na czynieniu dobra w małych rzeczach, których
nikt nie widzi, mówił: „Nie męczmy się wzywać Ducha Świętego i nieustannie
błagać Go, aby przyszedł i zamieszkał w nas na stałe w naszych duszach. Nie
zadawalajmy się prośbą o niewiele, ale bądźmy odważni i prośmy o czynienie
wielkich rzeczy; nie czynić cudów, nie czynić gorzkich pokut i innych rzeczy,
które wpływają na oczy świata; o nie! To nie te rzeczy przysparzają świętości,
ale zwycięstwa nad miłością i naszymi namiętnościami, które kosztują tyle
przemocy i tyle wysiłku. Są to naprawę wielkie czyny, które choć ukryte w
oczach świata, czynią nas wielkimi w oczach Boga”129. 13 czerwca, w tym
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samym roku, daje przykład św. Alojzego Gonzagi, przez którego ukazuje
wartość naśladowania „cnót codziennych i wspólnych”: „szukaj zawsze
doskonałości we wszystkich rzeczach, nawet najbardziej małych i bądź uległy
natchnieniom Ducha Świętego”130.
Siostra Albina zostawiła nam niektóre rozważania Założyciela, które
spisała w swoim dzienniku. W roku 1881 po ukazaniu przykładu Świętej
Rodziny, który cytowaliśmy w rozdziale na temat św. Józefa, kontynuował:
„Nie mówi się o czynieniu wielkich i nadzwyczajnych rzeczy, lecz o
wypełnianiu w każdym dniu woli Bożej. Czy nam powierzają duże lub małe
posługi; wystarczy, że czynimy to z posłuszeństwa wobec woli Boga i poprzez
nie zdobędziemy wielkie zasługi. Św. Ignacy Loyola prowokował tak swoich
uczniów, kiedy powracali z jakiejś misji, która wyszła im bardzo dobrze,
wysyłał ich do kuchni, ażeby pomagali kucharzowi, mówiąc im, że w ten
sposób odpoczną. Naturalnie miłość własna czasami dawała się usłyszeć: jak
zasugerować to komuś, takiemu jak ja wielkiemu mówcy, który teraz musi się
zająć kapustą i ziemniakami? I tutaj pojawia się posłuszeństwo, które Ci
znakomici zakonnicy stawiali ponad własną miłość. Kiedy własna miłość
próbuje przekroczyć posłuszeństwo pod pretekstem czynienia większych i
bardziej godnych rzeczy, mówmy również i my, jak uczniowie św. Ignacego:
lepiej ocalić siebie poprzez pomoc kucharzowi, niż być wielkim głosicielem
Słowa. Miejcie tę maksymę w swoim sercu: nic nie jest podłe, ale wszystko
jest cenne, jeśli wypełnia się wolę Bożą”131.
Założyciel znał życie wielu świętych, podczas konferencji dawał
przykłady ich życia. Gdy 14 lutego 1886 wyjaśniał Ewangelię Mateusza
13,31–35 o ziarnku gorczycy, siostra Albertyna odnotowała:
„Ziarno gorczycy uważa się za najmniejsze z nasion wysianych w
ogrodzie, a na koniec rozwija się jako piękne drzewo; stąd też przykład ten
pomaga w zrozumieniu zdobywania małych cnót, z których może zaowocować
świętość. Rzeczywiście więc wielcy święci osiągnęli swoją świętość nie
poprzez praktykę nadzwyczajnych cnót, z których wiele jest bardzo rzadkich,
ale z powtarzającymi się i nieustannymi aktami małych cnót. Jak św. Józef
niczym nadzwyczajnym się nie wyróżniał, ale dzięki ciągłej pracy zwykłej i
powszechnej osiągnął świętość, która wznosi go ponad wszystkich świętych.
Również Jezus nie czynił zawsze nadzwyczajnych i heroicznych rzeczy,
takich jak np. odejście od matki i śmierć na krzyżu; ale czynił codziennie małe
akty cnót! Ile małych aktów posłuszeństwa, pokory, cierpliwości, możemy
również my praktykować! Te małe cnoty nieznane ludziom, ale cenne w
oczach Boga, sprawiają, że osiągniemy wysoką doskonałość i stworzymy
drzewo świętości, dzięki ziarnom, które były małymi ziarnami gorczycy.
Św.Ludwik, pragnął być tak jak Ksawery i nawracać niewierzących na misji.
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Ale Pan chciał od niego mniejszych ofiar, a on przy doskonałym
przestrzeganiu swojej reguły był w stanie zasłużyć na tron chwały(...), jest
prawdą, że święci praktykujący małe cnoty pragnęli wielkich rzeczy, ale
zawsze w zależności od woli Bożej. Malarz, który musi wykonać obraz,
podczas pracy zmienia wskazane kolory, ponieważ wydają się zbyt żywe lub
niepozornej gdyby postępował zgodnie ze wskazówkami, które posiadał na
początku, efekt końcowy nie byłby taki sam. Tak samo my, gdy podążamy
precyzyjnie za wytycznymi życia duchowego, jakie Pan nam przygotował, nie
zaniedbując naszych choćby najmniejszych obowiązków, troszcząc się nawet
o te najmniejsze cnoty, w ten sposób i w takich okolicznościach, jakie chce
Bóg, nie zmieniając niczego ani nic nie dodając, wówczas nasz obraz odniesie
sukces, taki jak chciał Boski Artysta i będzie podziwiamy i chwalony nie tylko
przez ludzi, ale także przez Boga, Jego aniołów i świętych. Miejmy zaufanie;
jeśli będziemy wierni w jednej małej rzeczy, Pan da nam nagrodę wielką w
niebie. Bardziej niż nadzwyczajne pokuty, takie jak dyscyplina i posty,
bardziej musimy praktykować małe umartwienia wewnętrzne i zewnętrzne.
Św. Teresa od Jezusa tak mówiła o tych, którzy nadmiernie kochali pokuty
cielesne: „Co mogą zrobić ramiona, jeśli język się ześlizgnie”132.
W przemówieniu podczas obłóczyn Córek Maryi w 1889 Założyciel tak
mówił, ukazując przykład św. Agnieszki: „męczeństwo jest drogocenną łaską
nieudzieloną nawet wszystkim świętym, również w tych czasach, to było
bardzo powszechne, kiedy św. Agnieszka otrzymała palmę męczeństwa,
przez całe swoje życie była zawsze wierna Bogu nawet w małych rzeczach.
Wielkie cnoty są nagrodą za naszą wierność Bogu w małych rzeczach, św.
Agnieszka mogła nam powiedzieć: Ile razy musiała walczyć w swoim
wnętrzu, ponieważ ona również podlegała wspólnemu prawu i cierpiała, z
cierpliwością i odwagą doświadczała konfliktów zewnętrznych i
wewnętrznych”133.
Przykłady życia
Założyciel nauczał przede wszystkim poprzez swoje życie i styl,w
uroczysty i niezwykły sposób, a zarazem bardzo prosty; zawsze robił na
wszystkich wrażenie. Nie potrzebujemy szukać w jego życiu cudów lub
wielkich rzeczy, ponieważ o jego wielkości mieści się w jego codziennym
życiu. Ojciec Fiorenzo Cavallaro osj, w artykule „Życie w Chrystusie świętego
Józefa Marello” zamieszczonym w czasopiśmie Marellianum bardzo wyraźnie
podkreśla ten styl życia Założyciela:
„Założyciel proponował swoim duchowym synom naśladowanie
Chrystusa nie na zmianę, nie ciągle, zarezerwowane na jakiś czas lub okresy
132
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szczególnego zapału, ale coś, co przeniknie do codziennego życia, do
najbardziej codziennych czynności. Naśladowanie Chrystusa nie ma „czasów
mocnych”. Św. Józef Marello często był przedstawiany jako „święty
zwyczajności, codzienności powszedniej”. Wszystkie te definicje są poprawne,
dobrze pasują do jego sylwetki, ale zasługują na wyjaśnienie(...), to, co może
wydawać się na wierzchu, świętość w małych rzeczach, okazuje się
ćwiczeniem cnót na wysokim poziomie, które wymagają ciągłej pracy nad
sobą(...). Jeśli porównamy „powszechność”, „zwyczajność”, „życie codzienne”
z sumieniem chrześcijańskim Marello w relacji z Chrystusem, to treść wyżej
wymienionych terminów wydaje się znacznie bogatsza, niż mogłoby się
wydawać,
bo
inaczej
można
wpaść
w
ryzyko
banalności
i
powierzchowności”134.
Posiadamy wiele „kwiatków” z życia Założyciela, zebranych w różnych
dziełach lub zawartych w różnych świadectwach życia. Są to niezwykle
proste fakty, podkreślają jednak jego niezwykły styl w zwykłym życiu. Oto
niektóre z nich:
Pewien stary fryzjer nie miał już klientów, ponieważ oprócz strzyżenia
włosów i brody robił „znaki” na włosach i blizny na głowie. A więc? Jaki jest
problem? Marello nadal będzie chodził do tego fryzjera i polegał na tych
„właściwościach fryzjerskich”, aby osoba znajdująca się w trudnej sytuacji
mogła nadal honorowo zarabiać i czuć się ważna; w końcu, dając mu szansę
na pracę, ów biedak, może zarobić na swoje utrzymanie.
W Asti, jeśli ktoś chciał wiedzieć, jak sprawuje się liturgię zgodnie z
przepisami liturgicznymi, wystarczyło zaobserwować, jak ksiądz Marello
odprawiał i wszystko było jasne. Nawet i jego przyklęknięcia przemawiały do
ludzi!
Założyciel, nigdy nie lubił być zauważany na ulicach, dlatego też, gdy
poruszał się po Asti, zawsze wybierał ulice mało uczęszczane, drugorzędne!
Ksiądz Riccio przyjaciel i kolega z seminarium zauważył, że tylko jeden raz
Marello przeszedł całe Corso Alfieri, miało to miejsce w 1923 roku, kiedy jego
trumna przeszła przez miasto, ze stacji do domu Świętej Klary.
Nowy kandydat (w przyszłości ojciec Patrizio Garberoglio) nie mógł
wyjechać na wycieczkę z innymi do Strevi? Żaden problem: biskup Marello
„traci czas”, zmusza kandydata, aby wsiadł na osła, a sam łapiąc wodze u
zwierzęcia idzie z nim, tak, jakby miał czas wyłącznie dla niego.
W Acqui aresztowano księdza za przestępstwo kryminalne. Biskup
Marello przez cały czas pobytu w więzieniu codziennie wysyłał mu jakieś
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rzeczy, podpisując: Od przyjaciela. Więziony ksiądz dopiero po śmierci
Marello dowiedział się, od jakiego „przyjaciela” dostawał codziennie paczkę.
Człowiek, który troszczył się o jego dom, chciał któregoś dnia dłużej
pospać rano. Dla Marello nie był to problem – zamykał dobrze okna, aby ów
człowiek mógł się dobrze wyspać.
Sekretarz narzeka na ból głowy? A więc namawia go, by poszedł na
spacer, aby odpoczął... Dla niego wszystko to było normalne!
Ojciec Dalmaso właśnie w rozdziale poświęconym naszemu tematowi
„nadzwyczajni w rzeczach zwyczajnych” pisze:
„Dekret o heroiczności cnót odnoszący się do wyrażonego, autorytatywnego
osądu, przez biskupa Ronco w 1888 zaświadcza: obdarzony niezwykłą
sprawnością, umiał łączyć spokój ze stałością; wypełniał wszystkie swoje
urzędy ze spokojem i równą stanowczością, zyskując uznanie i szacunek
wszystkich, jednocześnie nie zbaczając ze ścieżki obowiązku. Powściągliwy,
pokorny, skromny. Zawsze był ostrożny w ocenianiu i osądzaniu bliźnich.
Pomimo częstych kontaktów zarówno z duchowieństwem, jak z osobami
świeckimi, nikt nigdy nie widział go, aby był zirytowany ich zachowaniem,
zawsze ukazywał się łagodny na duszy i na ciele. Człowiek wielkiej wiary
wyrażał to w modlitwie i budującym zachowaniu, które przyjął we wszystkich
swoich funkcjach”135.
Prawdą jest to, co mówił wielki oblat ojciec Antonio Geremia, że była to
teologia małych rzeczy lub ascetyzm małych rzeczy. I nie są to głupstwa.
Jeśli ktoś tak myśli, to zapraszam go do doświadczenia życia, w tym
nadzwyczajnym stylu jeden dzień, miesiąc, całe życie, a zobaczy, że nie są to
na pewno sprawy błahe. Spontanicznie przychodzi podziękować Panu
słowami Jezusa, które są zawarte w dwóch identycznych tekstach u
Mateusza i Łukasza, wiem, że niektórzy autorzy nazywają to Magnificat
Chrystusa: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy
przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż
takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie
zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn
zechce objawić” (Mt 11, 25–27 lub Łk 10,21). Marello wchodzi w skład tej
grupy, którą można zrozumieć tylko w perspektywie miłości.
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ŻYĆ NASZYM CHARYZMATEM
Czy w naszym życiu umiemy żyć nadzwyczajnie? Tak! Oto niektóre
podpowiedzi.
Staraj się czynić wszystkie dzieła, nawet te najbardziej pokorne i te,
które są w programie dnia, takie jak: jedzenie, picie, z miłości do Boga. Są to
„kamienie”, które budują królestwo Boże.
Akceptuj z miłości małe i wielkie cierpienia, każdego dnia. Konieczne
jest jedynie skorzystanie z drobnych poświęceń, które są od nas wymagane w
normalnym życiu, bez potrzeby szukania innych pokut.
Często nie doceniamy pewnych prostych, małych działań, takich jak
np.: rozmowa z drugą osobą, napisanie listu, wysłanie wiadomości e-mail i
za pomocą wszystkich dostępnych środków społecznego przekazu,
wykonanie telefonu do kogoś, zwrócenia uwagi na nieznajomego...
Zapominamy, że w jednej osobie możemy znaleźć, w pewnym sensie, całą
ludzkość, dlatego przeprowadzona dobrze rozmowa, może zmienić, a także
odnowić wiele innych rzeczy...,nie wspominając już o tym, że każdy mały gest
uczyniony z miłości do drugiej osoby, jest skierowany do Jezusa, jak sam to
powiedział (Mt 25,40). Tym, co będzie nadzwyczajne, w tym wypadku to,
jakość serca, jakim wykonujemy to dzieło: słuchanie do końca, wykonywanie
każdego działania całościowo całą duszą, powiedzielibyśmy mocno stąpając
po ziemi, całą intensywnością.
Styl życia nadzwyczajnego jest niewątpliwie treningiem do
doświadczenia Boga w innych momentach, gdy pojawiają się trudności, takie
jak: choroba, samotność lub kiedy wszystko wydaje się zmierzać w
przeciwnym kierunku, i chwilach, kiedy nie mamy ludzkiego wsparcia, a być
może odczuwamy gorycz niewdzięczności.
We Francji występuje wyrażenie użyte w znaku drogowym ”roulez
doucement”, co oznacza: „prowadzić spokojnie”, czyli jedź łagodnie, bez
pośpiechu, bez przemocy. Możemy ten znak zastosować w naszym życiu,
przetłumaczyć to w ten sposób: żyj spokojnie, tak w prostych rzeczach jak i
wielkich. W ten sposób życie staje się uroczyste i niezwykłe, ponieważ jest
bogate w człowieczeństwo i chrześcijańską miłość. Filozof i imperator Marek
Aureliusz zapewnił, że życie przez trzydzieści lub trzysta lat niewiele się
zmieni, ponieważ wszystko zależy od tego, jak się żyje.
Wszystko to dla nas jest prostą filozofią życia, ale również wielkim
doświadczeniem Bożym: żyj świątecznie w życiu codziennym lub jak
powiedział Emmanuel Mounier: „Upewnij się, że łaska wyjątkowa, staje się
codzienną łaską”. W rzeczywistości miłość barwi i rozwesela monotonne życie
i „rutynę” i uczy nas nie tylko czynienia dobra, ale robienia tego dobrze, to
znaczy, gdy codzienna proza staje się poezją i boską przygodą.
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ŻYĆ WG STYLU MARELLO
Tonino Lasconi w swojej książce „Wywiad w raju”, postanowił opisać
życie Marello, które tutaj opisujemy. Autor wyobraża sobie, że przeprowadza
wywiad ze św. Józefem Marello w niebie.
Kapłan nawet nie będąc proboszczem, jak mi się przydarzyło, może
rozwijać się w formacji ludzkiej i duchowej, żyjąc w powierzonej misji z takimi
samymi odczuciami, jak proboszcz w stosunku do swego ludu. Och,
oczywiście proboszcz, który jest naprawdę przyjacielem, bratem i ojcem
swojego ludu. Nie wystarczy być proboszczem, aby zachowywać się jak
proboszcz.
Musisz mi wyjaśnić konkretnie, jak udało ci się być osobą z kurii, który
miał serce proboszcza. Tzn. jak to robiłeś, aby być proboszczem tak samo dla
duchowieństwa, jak i dla osób świeckich, którzy przychodzili do kurii z
różnymi dokumentami, z pretensjami, z problemami ekonomicznymi,
domagając się pomocy na remont dachu kościoła, na odbudowę dzwonnic, po
świadectwo ślubu...
Mówiąc wprost: Starałem się żyć zwykłymi rzeczami w nadzwyczajny
sposób, i to próbowałem powtarzać wszystkim a szczególnie moim duchowym
synom.
Możesz to wyjaśnić?
Bardzo chętnie, ponieważ jest to podstawowy punkt, aby zrozumieć, co
to znaczy być świętym. Zobacz? Możesz być w biurze, ograniczając się do
stemplowania Lub robienia tego z uśmiechem. Możesz zadowolić się
mechanicznie podpisanym dokumentem lub rozdawaniem uśmiechów; możesz
wydawać dokumenty w sposób oderwany i zimny lub dołączając do nich
dobre słowo, poradę lub zachętę. Możesz poradzić sobie z usługami
biurokratycznymi lub ofiarować samego siebie. Świętość jest darem samego
siebie, gdziekolwiek Boża Opatrzność wskazuje ci się udać, do życia bez
„żadnych pytań i bez żadnych rezygnacji”, jak kochał mówić święty
Franciszek Salezy. Jeśli nie zrozumiemy tego, nie zrozumiemy nigdy, czym
jest świętość lub posiadać będziemy w sobie błędną i mylącą wizję.
Pamiętasz, co ci powiedziała jedna osoba tamtej nocy, kiedy podeszła do
spowiedzi?
Pamiętam bardzo dobrze i cały czas słyszę te słowa: „Ojcze, czynię
wszystko to, co mogę. Z pewnością nie jestem świętą. Ale gdybym chciała być
świętą, powinnam zostać siostrą zakonną!”.
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I tutaj dostrzegamy problem, ponieważ myślimy, że świętość polega na
robieniu niezwykłych rzeczy. Zgasiliśmy w ludziach pragnienie bycia świętymi
i zobowiązanie do bycia jednym z nich. Ograniczyliśmy świętość do pewnej
grupy księży, braci i zakonników. A przecież prawdziwa świętość musi być
słodka, rozwijająca się, uniwersalna; możliwa dla wszystkich, dostosowana
do wszystkich stanów i warunków, ponieważ Bóg powiedział wszystkim:
bądźcie świętymi, jak ja jestem święty. Pomyśl, ilu chrześcijan dzisiaj w
twoim czasach żyje za... drzwiami, w województwach, gminach, na dworcach,
na poczcie, hipermarketach. Większość z nich uważa, że nie mogą być lub
czują się zwolnieni z bycia świętymi. Ponieważ są przybici przez osiem godzin
dziennie w tej przestrzeni, w której niezwykłe rzeczy nawet nie posiadają
żadnych cieni. Później wracają do domu i również nie znajdują rzeczy
nadzwyczajnych, ale żony, mężów, dzieci, rodziców, podeszły wiek
teściów...Wszystko to powinno być przeżywane na sposób nadzwyczajny, a
więc na sposób ludzi świętych.
Łatwiej byłoby powiedzieć biskupowi: „nie przyjmę tej posługi, chcę
inne miejsce”.
Byłoby najprościej. Myślisz, że o tym nie pomyślałem? Nawet św. Józef
myślał o wycofaniu się z Bożych planów, ale później pozostał, ufając Panu.
Nie jesteśmy w stanie zrozumieć planów Bożej opatrzności, ale wiemy z
doświadczenia, że wiara działa wtedy, gdy jesteśmy jej posłuszni i wówczas
czynimy największe cuda. Być posłusznym w Bożej Opatrzności, nigdy nie
ufając własnym kryteriom: oto fundament życia chrześcijańskiego i sekret
świętości. O nic nie pytaj i nic nie odrzucaj! Czy już zapomniałeś? Bądź
posłuszny z prostotą! W ten sposób wiara będzie czyniła wielkie i
nadzwyczajne rzeczy. W kancelarii kurialnej w Asti, wszyscy, ale przede
wszystkim młodzi kapłani, nie znaleźli we mnie rozproszonego i znudzonego
pracownika,
ale
przyjaciela,
brata,
przyjaciela,
ojca
uważnego
i zainteresowanego. I co myślisz?
Nie myślę. Wyobrażam sobie. Nie, marzę. Gdyby we wszystkich
naszych gałęziach społeczeństwa i naszego kościoła byli tak zaangażowani...
A więc wybaczysz mi, że nie zostałem proboszczem?
Przebaczenie przyznane136.
Z pewnością byłaby to aktualna myśl Marello również w naszych
czasach. Teraz to kwestia wprowadzenia jej w życie, każdy w swoim
otoczeniu. Aby osiągnąć ten styl życia, musisz przyzwyczaić się do
wychwytywania wewnętrznego aspektu małych rzeczy, które są wielkie
duchowo i patrzeć na nie w odpowiednim świetle, pamiętając, że kategorie
136
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„małe” i „duże” są kategoriami ludzkimi, Bóg ma inne kategorie, bardziej
prawdziwe i głębokie. Święty Paweł mówi: „dla nas, którzy się wpatrujemy nie
w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To, bowiem, co widzialne,
przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie” (2 Kor 4,18). To, co nadaje
spójność każdemu z tych działań i czyni je niezwykłymi, to duch wiary,
miłość do Boga, umiłowanie poddania się Jego woli, intencji – nawet
domyślnej – bycia z Nim. Można powiedzieć, że działania są ciałem, częścią
materialną, a intencją jest dusza, która ożywia i kieruje wszystkim.
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ROZDZIAŁ 5
ZJEDNOCZENIE Z BOGIEM
Zapewne możemy odnieść się do takich dni, podczas których głęboko
doświadczyliśmy obecności Boga. Mogłoby to być w ciemnościach kościoła
lub w urokliwym krajobrazie, na plaży lub w kontemplacji gór, wodospadów
lub przy okazji pięknego lub smutnego wydarzenia, w szczególnym momencie
naszej historii, w spotkaniu z ukochaną osobą... Czuliśmy, że w pewien
sposób spotykamy Boga w naszym życiu. Tak, był tam i byliśmy tak
pochłonięci, że prawie moglibyśmy Go widzieć. To właśnie w jednym z takich
momentów, zaczerpniętych z mojego doświadczenia noszonego w sercu,
zrodziło się głębokie uczucie, które stało się kontemplacją i poezją.
JAKA BĘDZIE WIECZNOŚĆ?
Otwieram oczy i na skrzydłach fantazji
daję się ponieść emocjom:
i czuję się uśpiony,
przede wszystkim miłosierdziem.
Otaczają mnie zaufanie i wdzięczność...
Eksploduje radość!
Ale jaka będzie wieczność?
Bardzo trudno w rzeczywistości mówić o zjednoczeniu z Bogiem,
ponieważ, nie można go zdefiniować, raczej jest poszukiwane, pożądane i
przeżywane. Tylko ci, którzy pragną i żyją w całej kruchości człowieczeństwa
mogą coś z tego zrozumieć. W każdym razie spróbujemy owe zjednoczenie
określić.
Zjednoczeniem z Bogiem może być:
- cel długiej, mistycznej ascetycznej podróży, odbytej w radościach i bólach,
która ostatecznie prowadzi do tajemniczej głębokiej obecności Boga w
odczuwaniu duszy;
- duszą każdego gestu naszego życia, każdego pragnienia i oddechu duszy;
- tęsknotą za tymi, którzy są w stanie porzucić wszystko dla Wszystkiego;
- antycypacją nieba, ponieważ On jest obecny w naszym życiu;
- doświadczenie czystej miłości i potrzebującego brata lub po prostu brata,
który przechodzi obok nas;
- praca Ducha Świętego w nas.
Zjednoczenie z Bogiem jest nie do opisania. To może wydawać się zbyt
wiele, ale jest to coś znacznie silniejszego, bogatszego, niezwykle
ważniejszego niż doświadczenie dziecka w łanie matki; coś bardziej
74

intymnego, niż związek małżeński lub coś bardziej pięknego, niż głęboka i
trwała przyjaźń. Jest to „coś”, co sprawia wrażenie siły, której nie można
nawet wyjaśnić ani wyrazić. Zacytujmy słowa świętego Bonawentury:
„…jeśli pytasz, jak to się może stać, pytaj o łaskę, a nie o naukę;
pragnienie, a nie o inteligencję; pragnienie modlitwy, a nie o naukę; o pana
młodego, a nie mistrza; Boga, a nie człowieka; ciemności, a nie jasności; nie
światła, ale o ogień, który pali wszystko i prowadzi do Boga poprzez
namaszczenie zachwytu i żar miłości. Tym ogniem jest Bóg”137.
Natura, daje nam skuteczny przykład: wszczepienie. Dwie gałęzie,
wycięte i otwarte, które w kontakcie z obiema żyjącymi częściami stają się
jedną i są symbolem włączenia naszej osoby w Boga (dzięki łasce
uświęcającej z chrztu), w jedność, która powoduje eksplozję siły życia i
świętości. Duchowość nazywa ten „ruch” – „drogą jedności”. W sposób
jednoczący przeważnie dominuje działanie Boże, które dokonuje się poprzez
dary Ducha Świętego, w szczególności przez dar mądrości, intelektu, siły
rady, pod wpływem, którego dusza jest zwykle bierna, w tym sensie, że
zamiast determinować, stosować, działać na sposób ludzki, dusza jest
„poruszona”. W rzeczywistości Duch Święty działa bezpośrednio, ponieważ
dusza staje się w pełni córką Boga, jak to napisał święty Paweł: „Albowiem
wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi” (Rz 8,14).
Daleko od nas jest myślenie, że zjednoczenie z Bogiem powoduje
usunięcie i odrzucenie życia wspólnotowego i społecznego. Przeciwnie:
możemy powiedzieć za wszystkimi mistykami, że gdybyśmy żyli w jedności z
Bogiem, tylko w naszej intymności, aby zaspokoić nasze samolubne
„łakomstwo”, nie moglibyśmy być prawdziwie zjednoczeni z Bogiem,
ponieważ osiągamy to zjednoczenie, wówczas, kiedy kochamy naszych braci,
tak jak czynili to wszyscy święci, zaczynając od naszego Założyciela. Miłość
do Boga przechodzi przez miłość do braci, ponieważ oni są mostem, drogą
prowadzącą w kierunku Boga. Możemy powiedzieć, że trójmian „ja, brat,
Bóg” realizuje się poprzez zjednoczenie z Bogiem: zamek zewnętrzny i zamek
wewnętrzny idą w parze.

ZJEDNOCZENIE Z BOGIEM W BIBLII
Temat jedności z Bogiem w Biblii jest bardzo rozbudowany i pogłębiony
teologicznie. W tym miejscu, dla naszych potrzeb, zaprezentujemy
najważniejsze fragmenty.
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Początkowy plan Boga
Konstytucja Soboru Watykańskiego II Dei Verbum ukazuje w bardzo
piękny sposób plan Boga:
„Spodobało się Bogu w swej dobroci i mądrości objawić siebie samego i
ujawnić nam tajemnicę woli swojej (por. Ef 1,9), dzięki której przez Chrystusa,
Słowo Wcielone, ludzie mają dostęp do Ojca w Duchu Świętym i stają się
uczestnikami boskiej natury (por. Ef 2,18, 2 P 1,4). Przez to zatem objawienie,
Bóg niewidzialny (por. Kol 1,15, 1 Tm 1,17) w nadmiarze swej miłości zwraca
się do ludzi jak do przyjaciół (por. Wj 33,11, J 15,14-15) i obcuje z nimi (por.
Bar 3,38), aby ich zaprosić do wspólnoty z sobą i przyjąć ich do niej”.(2)138
Pierwszy plan miał swój początek wówczas, kiedy Bóg stworzył
mężczyznę i kobietę na „swój obraz i podobieństwo” (Rdz 1, 27) i Bóg
„przechadzającego się po ogrodzie, w porze kiedy był powiew wiatru” (Rdz
3,8). Grzech zakończył ten wielki plan Boga i zobaczyli, że byli nadzy (Rdz
3,11), w momencie, kiedy zjedli owoc, to znaczy odrzucili zjednoczenie i
miłość Boga. Ten tekst można uznać za „wzór” postępowania Boga z
ludzkością. W Starym Testamencie, Bóg często będzie próbował odnowić
jedność ze swoim wybranym ludem, poprzez Przymierza, ale będzie
„systematycznie” odrzucany przez „swój” lud.
Przymierze
Hebrajskie słowo Berit może oznaczać, sens porozumienia między
przyjaciółmi, aktu podmiotu z królem, sojuszu między dwoma narodami.
Przymierze czynione w sposób uroczysty. Historycznie stajemy w obliczu
przymierza z Noem, które staje się uniwersalnym zasięgiem (Rdz 9,1–17);
następnie przychodzi przymierze z Abrahamem (Rdz 17), z Mojżeszem i
ludem na Górze Synaj (Wj 19,24). Doświadczenie obłoku podczas
wyprowadzeniu ludu z Egiptu przez Mojżesza przestawione w Księdze
Wyjścia 40,36–38 i Liczb 9,15było jak pewność, że Bóg jest sojusznikiem
wśród swego ludu, ale wymagał od ludu czujności, aby on dostrzegł obecność
Boga w ich życiu. Przymierze zostanie odnowione w Moabie (Pwt 29–30) i w
Sychem (Joz 24). Klauzula: wierność, miłość, bojaźń Boża, przylgnięcie do
Pana, którego należy kochać w sposób wyłączny, nie dopuszczając innych
bogów. Nieco później znajdujemy Przymierze Boga z Dawidem (2 Sam 7).
Wszystkie przymierza zawiodły, z powodu niewierności i kruchości ludzi. Ale
Pan nie zrezygnował z Przymierza, jakie podjął w stosunku do ludzi. I w ten
sposób otworzył drogę do Nowego Przymierza – definitywnego,
eschatologicznego, mesjanistycznego (Jer 31,31–34;33, 14–22; Ez 36,22–32).
Patrząc na Stary Testament można powiedzieć, że termin Przymierze
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wspaniale służy ukazaniu relacji człowieka z Bogiem i Boga z człowiekiem.
Jest to centralna kategoria w Biblii.

Chrystus
Nowy Testament przedstawiał Chrystusa i jego dzieło, jako Nowe
Przymierze, w przeciwieństwie do Starego. Nowe Przymierze ukazuje
zdecydowanie działanie Ducha Świętego (2 Kor 3,6nn); i tworzone przez
wolnych ludzi (Gal 4,21); jest lepsze od starożytnego Przymierza (Hbr 7,32).
Centrum Nowego Przymierza jest Jezus, prawdziwy Mojżesz, ten, który w
swoim czasie był w centrum przymierza Starego Testamentu. Zatrzymajmy
się na chwilę w tym temacie.
Duch Święty posłany przez Chrystusa (J 16,7.13.14), Duch Chrystusa,
to ten, który realizuje głębokie zjednoczenie między Bogiem a człowiekiem.
Rzeczywiście, Bóg posłał Ducha Świętego do serc (Gal 4,6); pomaga nam (Flp
1,19), w chrzcie powoduje głęboką zmianę u każdej osoby. Wcieleni w
Chrystusa przez chrzest (Rz 6,11) chrześcijanie są „umarli dla grzechu, ale
żyjący dla Boga w Chrystusie Jezusie”(Rz 6,11); i tak uczestniczą w życiu
Zmartwychwstałego (Kol 2,12) i stają się świątynią Bożą, świątynią Ducha
Świętego, ponieważ „Duch Święty mieszka pośród nas” (1 Kor 6,19; 3,16).Co
więcej stajemy się „mieszkaniem Boga w Duchu Świętym” (Ef 2,22).Być
mieszkaniem Boga to teologia a także mistyka, która zmotywowała wielu
autorów do napisania wspaniałych tekstów o komunii Boga z człowiekiem:
mieszkanie, obecność Boga w ludzkich sercach. A więc chrześcijanin buduje
„dom duchowy” (1 Pt, 5),żyję we wspólnocie z Duchem Świętym i jest z Nim w
jedności, jak potwierdza to wiele razy Jan używając słowa „pozostawać” w
tekście o krzewie winnym (J 15, 1-8). Duch Święty Chrystusa mieszka w
każdej osobie i daje specjalne dary, do tego stopnia, że chrześcijanin może
powiedzieć, że Bóg jest „we mnie”, czyli może powiedzieć, że przynależy do
Niego (Rz 8,9), aby być „Synem Bożym” (Rz 8,16). Tę prawdę widzimy w
krzyku „Abba Ojcze”(Rz 8,15; Gal 6,4), czyniąc się uczestnikami „Boskiej
natury” (2 Pt 1,4). Duch Święty jest źródłem życia w nas (J 6,63), a życie to
przede wszystkim: „miłość Boża rozlana w sercach naszych przez Ducha
Świętego, który został nam dany” (Rz 5,5). Jego owoce są w nas (por. Gal
5,22)i owocują dobrymi czynami, które są w nas (Ef 5,9). Duch Święty w
końcu: „przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego” (1 Kor 2,10) i
jest w nas.
Te podstawowe fragmenty Nowego Testamentu pokazują nam jasno, że
Emmanuel, Wcielenie i Odkupienie ludzkości zamieszkało w domu, pośród
nas i że Bóg jest z każdym zjednoczony, a ta jedność z Bogiem jest źródłem
naszego poszukiwania świętości. W Chrystusie i w Duchu początkowy stan
staje się rzeczywistością. Deklaracja Augustyna staje się wyrazem
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chrześcijańskiego mistycyzmu: „Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek mógł
stać się Bogiem”. Nie ma komunikacji między ludzkością a Bogiem inaczej
niż przez Chrystusa. Syntezą tego wszystkiego, co do tej pory powiedzieliśmy
o zjednoczeniu z Bogiem mogą być słowa zaczerpnięte z Apokalipsy: „Oto
stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do
niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną”. (Ap 3,20).

ZJEDNOCZENIE Z BOGIEM
WEDŁUG ŚW. JÓZEFA MARELLO
Pisma Założyciela
Zjednoczenie z Bogiem jest to ciągły, mozolny, codzienny wysiłek.
„Kiedy rozmawiamy musimy uważać, aby odpowiadać spokojnie i z
godnością, aby nasze serce było zawsze zjednoczone z Bogiem” 139 . Tak
siostra Albertina Fasolis napisała w swoim dzienniczku (zdanie nie ma daty),
zbierając rady swojego ojca duchowego ks. Marello. I rzeczywiście jest to
propozycja życia, jak odpoczywać w Panu.
„Odnawiajmy Ducha w każdej chwili i odpocznijmy w miłosierdziu
Pana, który pochłania wszystkie słabości naszej chorej natury”140. Ta „każda
chwila” podkreśla ciągłość i wierność, które wyznaczały życie naszego
Założyciela we wszystkich okolicznościach.
„Sadzimy, nawadniamy, ale przede wszystkim zwracamy nasze oczy do
wielkiej Boskiej Gwiazdy, z której pochodzi korzystne nadprzyrodzone ciepło,
które użyźniania wszystko”141.
„Odraza do dobra jest efektem naszej natury, która pociąga nasdo zła,
a ty wiesz, że mamy trzech wrogów, którzy są nieustannie w stanie wojny –
Szatan, świat i ciało: nikt nie może usunąć ich nękania, ale nikt, kto
przylgnie do Pana, nie może pozostać przytłoczony”142.
„Kierujemy nasze serca nieustannie w kierunku Boga i ani na chwilę
nie chcemy odejść od tego słodkiego azylu; jednak gdy czasami zostaniemy
zmuszeni przez nasz obowiązek, do czynienia ze światowymi ludźmi i bawiąc
się obojętnymi i ziemskimi sprawami, również z poczucia miłosierdzia,
rezygnujemy z pragnień innych, choć są one w przeciwieństwie do naszych.
Stwórzmy mały pokój w naszym sercu, miłe małe miejsce, gdzie zawsze może
zamieszkać Jezus, gdzie możemy nawet pośród zawirowań, wstrząsów świata
gromadzić się w Bogu i od czasu do czasu dokonywać ubogacenia
duchowego”143.
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Krzyże i trudności są najlepszymi momentami, aby zjednoczyć się z
Bogiem.
W jedynym liście zaadresowanym do siostry Albertyny właśnie Marello
to potwierdza: „cierpienie jest zasadą w połączeniu z wieczną miłością,
jednakże śmierć jest jedyną, która może uczynić ją doskonałą i
nierozerwalną”144.
W innych tekstach znajdujemy bardzo świadomą wewnętrzną
akceptację codziennych zmagań, które wzmocniły jego wiarę i zjednoczenie z
Bogiem:
„duch walki, ale także duch rezygnacji –szukaj chwały Bożej, ale
jednakowo według jego woli –pragnij dużo, ale bądźcie zadowolony z małych
rzeczy – aby promować triumf Kościoła i nie odrzucać naszych osobistych
porażek, codziennych umartwień naszego szacunku do samego siebie: więc
żyjmy i uczmy się żyć w ten sposób –aby być w jedności z naszym Boskim
Mistrzem. Jeśli ciało jest oblegane przez tysiąc kłopotów, dusza jest zawsze w
obecności Boga – tam – gdzie wszyscy powinniśmy podążać w każdym
momencie i odnawiać swoje siły”145.
W książceVia Perfezione ojciec Angelo Rainero osj,w rozdziale IV, pisze
o zjednoczeniu z Bogiem. Autor wyjaśnia, że w najwyższym punkcie
zjednoczenie z Bogiem powinno prowadzić do całkowitego ubóstwa lub
wywłaszczenia samego siebie. Ojciec Rainero cytuje wielu autorów, również
Założyciela, który mówił: „Aby cieszyć się pokojem, którym cieszą się niektóre
dusze, potrzebne jest wywłaszczenie, które jest czymś więcej niż tylko
umartwieniem”146.
Wszystko musi być podporządkowane zjednoczeniu się z Bogiem.
„Wszystkie pozostałe rzeczy muszą być podporządkowane tej jednej, w
taki sposób, aby sama chęć w nabywaniu cnót nie mogła nas spowalniać, gdy
zrozumiemy, że cnotliwe ubranie jest środkiem, a nie celem, a ten, kto
znajduje się w ciągłej walce ze swoimi nieuporządkowanymi skłonnościami,
trzymając je w swoim sercu i pokornie błagając o zwycięstwo Tego, co posiada
wiele cnót, jest bardziej zjednoczony z Bogiem i może zapomnieć oddać Panu
hołd wdzięczności proporcjonalnie do swojego stanu”147.
Miłość pomaga w zjednoczeniu z Bogiem.
Miłość jest tym, co musi ożywiać wszystkie nasze działania; umacnia
wiarę, zwiększa nadzieję i jednoczy nas bardziej z Bogiem.148Kochaj – serce
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tych, którzy czują miłość, jest rajem. Posiada w sobie Boga, ponieważ Bóg jest
miłością.149
Kiedy ktoś naprawdę okazuje miłość bliźniemu, musi wierzyć, że płonie
wielką miłością do Boga, bo nie może być inaczej. Święty Wincenty a Paulo,
który na wiele różnych sposobów pokazywał miłość bliźniego, podsycał w
swoim sercu bardzo żarliwy płomień miłości Boga, który popychał go do
odwzajemnienia, z korzyścią dla bliźniego, tak jak Pan dla niego uczynił.
Musimy okazywać miłość wszystkim ludziom, nie pytając, kim są i skąd
pochodzą, ale czynić to tylko dlatego, że reprezentują Jezusa Chrystusa.
Nawet pustelnicy, wraz z miłością Boga, mieli miłość bliźniego.150
Eucharystia jako pomoc w zjednoczeniu z Bogiem
W Komunii świętej, Jezus staje się naszym gościem lub w
rzeczywistości to my stajemy się jego gośćmi; Założyciel bardzo dobrze to
rozumiał. „Jezus dał nam samego siebie w Najświętszym Sakramencie,
pozwalając nam iść każdego dnia do Niego, aby Go przyjąć. On daje nam
bogactwa ziemi, polegające na spokoju sumienia, i niebiańskie, które są
łaską i miłością. Rzeczywiście Eucharystia jest tym Sakramentem, który
jednoczy nas z Bogiem i niebo zstępuje na ziemię, przybywając i radując się
niewysłowioną radością z wybranych dusz, które przyjmują ją z wielką
czystością i żarliwością” 151 . „Eucharystia jednoczy nas z naszym Bogiem i
kieruje nasze drogi w stronę raju”152.
Przyjmujemy Jezusa do naszych serc, a Jezus przynosi nam swoją
łaskę. Trzymajmy zawsze w naszych ramionach tę słodką obietnicę,
ponieważ nie zawsze będziemy mogli pozostać w świątyni z Maryją, aby
cieszyć się duchowym błogosławieństwem, zanieśmy Chrystusa do naszych
zajęć, nawet najbardziej materialnych.153
Przypowieść o zaczynie, który zakwasza całe ciasto jest symbolem tego,
co Chrystus działa w nas, kiedy przyjmujemy go w Komunii świętej; On
nasyca naszą duszę swoimi mocami i zdolnościami, przekształcając ją,
rozszerzając i przekazując jej boski smak.154
Bracia są zjednoczeni bliskimi więzami, ponieważ ta sama krew płynie
w ich żyłach, mając ojca, matkę, rodzinę, dach, stół. Ale są to naturalne
ograniczenia. My natomiast jesteśmy zjednoczeni jeszcze bliższymi więzami
nadprzyrodzonymi i boskimi: z Jezusem Chrystusem. W Komunii świętej
Jezus czyni nas braćmi poprzez Najświętszą Krew. Dlatego powinniśmy mieć
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wspólne radości i smutki, nadzieje i pomysły, posiadając jedno ciało i jedną
duszę; duszę Jezusa Chrystusa155.
Prawdziwe zjednoczenie z Bogiem nastąpi w niebie.
W liście do przyjaciela kapłana we wrześniu 1875, Józef Marello pisał:
„Wracając do twojego listu, powtórzę to, co musimy zawsze czynić:
zjednoczyć naszą wolę z wolą Bożą, jest to jedyna nasza praca tutaj na ziemi,
aby nasze zjednoczenie było doskonałe w celu spotkania się w niebie”156.
To zjednoczenie z Bogiem w formie pokoju można już realizować tutaj
na ziemi. Ojciec Rainero w swojej książce cytuje Założyciela: „To jest
właściwe dla tych dusz, które są obojętne na wszystkie rzeczy na ziemi i na
wszystko, co ich dotyczy, aby troszczyć się tylko o chwałę Boga tutaj na
ziemi, w niezmiennym spokoju ich serc”157.
Konkretne przykłady zjednoczenia się z Bogiem to: Jezus, Maryja i
Józef.
Korzyści płynące ze zjednoczenia z Bogiem w świętym skupieniu są
ogromne. Popatrzcie na Jezusa, Maryję i Józefa trzy największe osobowości,
które żyły na ziemi. Co robili w Nazarecie? Nic wielkiego i nadzwyczajnego z
wyglądu; czekali tylko na skromne i zwykłe zajęcia typowe dla biednej
rodziny robotniczej. Ale, gdy zostali pobudzeni duchem modlitwy i
zjednoczenia z Bogiem, wszystkie działania nabrały ogromnej wartości i
blasku w oczach nieba…”158
„Świętego Józefa prośmy o Ducha rodziny i wewnętrzne zjednoczenie z
Jezusem”.
Życie Założyciela
Z pewnością pisma są bardzo ważne w życiu Świętego, ale jego styl
życia mówi i „pisze” o wiele więcej. Z pism Marello możemy dojść do jego
życia, jego serca, do jego codziennej egzystencji, ponieważ naprawdę tak jak
pisał, nauczał, tak też żył od najmłodszych lat. Rzeczywiście, czy to w nocie
Norma agendorum z 15 listopada 1866, czy też w Regule Życia z datą 12
styczeń 1867 znajdujemy prawdziwą troskę o zjednoczenie z Bogiem od
samego rana. Modlitwa jest bezpiecznym środkiem do doskonałości. Należy
zatem uznać modlitwę za podłoże wszystkich naszych działań. Od samego
rana nasze myśli powinny kierować się w stronę Boga(...) jest to swoista cisza
ścisła dla umysłu i serca. Age quod agis. Ubierz się i stań w obecności Boga
przez cały czas, który jest poświęcony modlitwie. Regularnie wykorzystuj
naukę, abyś nie zaniedbywał obowiązków szkolnych i czerpał rygorystyczną
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część z okruchów czasu, poświęcając je studiom na jedną osobę.159Pisał to
młody student teologii; i jesteśmy przekonani, że nie można pisać pewnych
rzeczy bez życia odpowiadającego słowom w wytrwałym i wiernym wysiłku.
Droga do świętości to taka, która zostawia działanie Panu Bogu, ale
przy współudziale wiary i modlitwy. Kryzys młodzieńczy Marello mógł
powstać poprzez brak modlitwy i osłabienie pobożności; z drugiej strony
duchowa odnowa była głębokim przekonaniem dojrzałości do wypowiedzenia
swojego tak. Marello stał się swoistym pasjonatem modlitwy, która stanie się
w przyszłości jego życiową siłą, stawiając Chrystusa w centrum swojego
życia. Marello żył z Jezusem, przynależał do Niego i chciał stworzyć jedność z
Nim. Oto ważne świadectwo ojca Cortona, cytowane przez ojca Dalmaso o
swoim pragnieniu wstąpienia do trapistów w 1873 roku:
„Dał z siebie wszystko dla świętego skupienia i modlitwy, więc tak
bardzo wzrastał w miłości Boga, że teraz jego umysł i serce były zajęte tylko
przez Boga. W tym czasie czuł silną potrzebę stania się trapistą. Gdy miłość
jest wielka, szuka się samotności, ponieważ chciałoby się, aby nigdy nic nie
przeszkadzało mu myśleć o ukochanej osobie. Te rzeczy, które widzimy w
miłości, w świecie, spotykamy jeszcze bardziej w świętej miłości.
Towarzystwo staje się nudne, obce myśli go męczą, nie widzi ani nie kocha
niczego oprócz tego, kto wypełnia mu serce: nie może mówić o niczym innym
niż o Panu Bogu, o swoim Bogu i do swego Boga. Dlatego zdarza się, że wraz
ze świętymi ci, którzy kochali najbardziej, mieli wielką potrzebę dla ukrytego
życia. I taką potrzebę posiadał ksiądz Marello, stąd postanowił porzucić
świat, aby schronić się jako trapista.160
Dla niego, być zjednoczonym z Bogiem było wewnętrzną potrzebą w
stylu bycia trapistą, żyć z zjednoczony z Bogiem w świecie przez całe swoje
życie, dlatego też ten wzór przekazuje swojemu Zgromadzeniu.

JEDNOŚĆ Z BOGIEM DZISIAJ
Zjednoczenie z Bogiem jest wielkim celem, dla którego człowiek został
stworzony... Żyć w jedności z Bogiem to doświadczenie osobiste, właściwe dla
każdego. Jest niepowtarzalne. Jednakże tutaj podkreślimy niektóre aspekty,
które pomagają żyć w owym zjednoczeniu z Bogiem, w stylu marelliańskim,
aby „prawda mieszkała wewnątrz człowieka”161. Zobaczymy, że wszystkie te
aspekty mają coś wspólnego ze sobą i zapraszają do zanurzenia się w pełną
miłość Bożą.
159
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Eucharystia jest całkowitą i maksymalną jednością z Bogiem
Nikt, kto posiada wiarę, nie może wątpić, że Eucharystia jest
największym możliwym zjednoczeniem z Jezusem na tej ziemi. W Eucharystii
uczestniczymy w bóstwie. Zwykły przykład z codziennego dnia pomaga w
zrozumieniu tej prawdy: posiłek, jaki spożywamy każdego dnia staje się
naszym ciałem i staje się „nami”, ponieważ go przyswajamy; tak, więc
Eucharystia, którą przyjmujemy każdego dnia nie przekształca się w nas,
lecz to my przekształcamy się w Niego, gdzie jednoczymy się z Nim, jesteśmy
zasymilowani, wchłonięci przez Niego. Tego właśnie uczy wielki Augustyn na
tej niezapomnianej stronie swoich „Wyznań”.
Wieczna Prawdo! Prawdziwa Miłości! Umiłowana Wieczności! Tyś
Bogiem moim, do Ciebie wzdycham dniem i nocą. Gdy po raz pierwszy Cię
poznałem, Tyś mnie do siebie przygarnął, żebym zobaczył, iż powinienem coś
ujrzeć, a także – iż nie jestem jeszcze zdolny do ujrzenia tego. Schłostałeś
słabość mego wzroku, przemożnym uderzywszy we mnie blaskiem, aż
zadrżałem z miłości i zgrozy. Zrozumiałem, że jestem daleko od Ciebie – w
krainie, gdzie wszystko jest inaczej. I zdało mi się, że słyszę Twój głos z
wyżyny: „Jam pokarm dorosłych, dorośnij, a będziesz mnie pożywał; i nie
wchłoniesz mnie w siebie, jak się wchłania cielesny pokarm, lecz ty się we
mnie przemienisz”162.
Celebracja Eucharystii to chwila, w której możemy naprawdę
powiedzieć, że jesteśmy świętymi, to znaczy konkretnie realizujemy plan, jaki
Bóg miał dla każdego z nas od stworzenia świata: że jesteśmy „święci i
nieskalani w miłości” (Ef 1,4). Pamiętajmy również przykład kropli wody św.
Teresy.
Co więcej! Gdy przyjmujemy Jezusa w Komunii świętej stajemy się
jednym między nami i żyjemy w świętości wspólnej, kościelnej, otwartej na
świat.
I w Eucharystii, przez ową jedność osobistą i wspólnotową, realizujemy
prawdziwe małżeństwo z Jezusem, który jest naszym Oblubieńcem. Możemy,
więc te fragmenty Pisma św. wziąć za własne i w pełni żyć, a mianowicie: J
3,29–30; Ap 3,20; 19,9; 21,9–11; Mt 9,14–17; 22.1–14; Księga Pieśni nad
Pieśniami. Spójrzmy prawdzie w oczy: jest to coś, co wywołuje duchowe
zawroty głowy, ale jest w zasięgu każdego z nas.

162
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Mistyka zjednoczenia u Marello
Zatrzymamy się na chwilę nad innym tekstem Założyciela, który
spisała w 1888 jego duchowa córka Bice Graglia: Duch Święty inspiruje
człowieka, kiedy chce i tak, jak chce, a my musimy jedynie być posłuszni jego
inspiracjom. Kiedy więc, znajdujemy się w obecności Boga, który nas
pochłania, koncentruje i czyni nas tak pasywnymi, że prawie nie jesteśmy w
stanie sformułować jednej myśli, nie martwmy się, ponieważ nie jesteśmy w
stanie ani modlić się ani czynić medytacji, ale bądźmy ulegli na działanie
Ducha Świętego i pozostańmy w tym stanie aż do momentu, kiedy poczujemy
się wypełnieni Jego mocą. To więc jest prawdziwa modlitwa, podczas gdy
modlitwa ustna i medytacja są jedynie pomocą w osiągnięciu tego celu. Kiedy
ogień płonie, nic więcej nie potrzeba: więc kiedy czujemy się tak pochłonięci
Bogiem, modlitwa ustna nie jest już potrzebna ani żadne rozważania, aby
wstąpić do Boga163. Tekst ten może być nazwany tekstem „fundamentalnym”
Marello i bez wątpienia sprawia, że delektujemy się tą samą modlitwą i
wspólnym doświadczeniem Teresy z Avila i Jana od Krzyża. Rzućmy okiem
na kilka szczegółów.
Na pierwszym miejscu Marello mówi o uległości wobec natchnieniom
Bożym: być całkowicie otwartym na Boga.
Dla Niego (tak samo jak dla Jana od Krzyża i Teresy z Avila) Bóg jest
protagonistą procesu zjednoczenia z Sobą i nazywa Marello ów proces
pasywnością.
Ta pasywność jest relatywna, ponieważ Bóg działa, ale współdziałamy
również my z Bogiem.
Mówi o zgodzie na to, aby Bóg działa, pracuję w moim duchu; pozwolić,
aby Bóg był Bogiem ze mną, bez żadnego niepokoju, mierzenia czasu,
ponieważ tutaj odbywa się czas „łaski”!
To jest już zjednoczenie z Bogiem, prawdziwa modlitwa zjednoczona,
która pochłania nas i zastępuje inne formy modlitwy, tak jak to się czyni z
ogniem, który dobrze się pali i nie dorzuca się do niego drewna.
Życie wewnętrzne
Bardzo dobrym sposobem na przeżycie bezinteresowności, ofiarności
jest przeżywanie kontemplacji jako ścieżki zjednoczenia z Bogiem.
Powinniśmy mieć – tak jak mówi poeta Gabriel Garcia Lorca –„un corazón
caliente y nada más”, oczywiście w odniesieniu do Boga. Czyli, w każdym
momencie możemy żyć w jedności z Bogiem; dlatego też, zwróćmy uwagę na
te spostrzeżenia:
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a. Postrzeganie Rzeczywistości
Rzeczywistość z wielkiej litery, to odczuwanie, dostrzeganie obecności
Boga we wszystkim. Skoncentrujemy się na tym, co jest rzeczywiste w
momencie, w którym żyjemy: zachody słońca, gwiaździste niebo,
przechodzące dziecko, biedni, kwiaty, morze, piękna muzyka przemawiająca
do serca… (każdy ma swoje ulubione piosenki), osoba chora, piękno jakiejś
osoby… Wszystko to, co jest konkretne, każdy moment, również ten
obecny… Skoncentrujmy się lub łatwiej, żyjmy ową rzeczywistością
najpełniej. Dojście do jedności z Bogiem poprzez konkretne życie.
b. Patrzeć
Nasze patrzenie jest inne niż naukowców, filozofów lub teologów.
Patrzeć oznacza wejść w tę rzeczywistość, którą posiadamy, uchwycić ową
rzeczywistość (intus=wewnątrz). Patrzeć to zakochać się, zaangażować się w
całą istotę w tej konkretnej rzeczywistości. Patrzeć z miłością, tak jak Bóg
patrzy: z czułością, afektem, gościnnością… Pamiętamy gest Chrystusa
wobec bogatego człowieka – tekst Mk 10,21: „Jezus spojrzał na niego z
miłością”, tzn. spojrzał na niego z głębokości serca i pokochał go.
c. Sposób przedłużony
Czas tutaj nie jest „Chronis”, ale czas łaski „Kairos”! Kiedy kochasz
kogoś lub coś nie liczysz czasu! Kto jest z Bogiem, nie liczy godzin!
d. Kochający sposób
Rozważanie obecności Boga, to przesłanie przekazywane przez to
wszystko, co do tej pory stwierdziliśmy; czuć, że On również wyzwala od zła,
grzechu, pochłania je i unicestwia w Swoim nieskończonym miłosierdziu.
Akceptowanie walk, trudności… Kochać wtedy, gdy wszystko idzie po mojej
myśli, jak również wówczas, kiedy pojawiają się cierpienia i trudności. Kiedy
Jan od Krzyża radził pewnej siostrze karmelitance, aby ta umieściła miłość
tam, gdzie brakuje miłości, to właśnie to miał na myśli.
Jedność z Bogiem poprzez kontemplację
Kontemplacja! Słowo, które dla niektórych oznacza ucieczkę, alienację,
stratę czasu. Kontemplacja, jednakże, to życie w każdym momencie
intensywne. Karol Mesters potwierdza, że kontemplacja jest postawą tych,
którzy zanurzają się w wydarzeniach, aby odkryć i cieszyć się w nich twórczą
i aktywną obecnością Pana, a także uczestniczyć w procesie transformacji,
które Słowo Boże dokonuje w historii. W Biblii kontemplacja występuje
razem z czasem natury, czasem ciszy i tajemnicą, czasem „kenosi” lub
ogromną darmową łaską Boga. Życie z mądrością! Mądrość biblijna rodzi się
z prostych rzeczy znajdujących się w domu, w życiu, w codziennej
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rzeczywistości, wyraża się w walce, w nadziei i w fatydze człowieczeństwa;
otwiera się na nadzieję, odmienność. Jest poezją, marzeniem, odwagą, siłą
duszy… Poprzez kontemplację spoglądamy na świat w inny sposób, w życiu
widzimy nowe horyzonty. To tak jakbyśmy dotykali tajemnicy Bożej i
realizowali marzenie widzenia Boga „twarzą w twarz”, twarzą Mojżesza,
Eliasza i innych proroków (Ez 3,1–22; 19,9; Dt 34,10–11; Iz 43,15). Za
Hiobem możemy powiedzieć: „dotąd Cię znałem ze słyszenia, teraz ujrzało Cię
moje oko” (Hb 42,5). Lub jak Hagar, niewolnica, która została wygnana przez
Abrahama i Sarę możemy powtórzyć: „Tyś Bóg widzialny”. Pana, z którym
rozmawiała, prosi o imię: ponieważ mówiła: „«Wszak tu widziałam Widzącego
mnie, a jestem żywa»” (Rdz 16,13). Hagar w swoim życiu przeżywała głębokie
doświadczenie kontemplacji. W rzeczywistości, w modlitwie kontemplacyjnej
nie myśli się o Bogu, o Jezusie; tutaj mamy to czynienie z czymś więcej niż
kontemplacja, ponieważ ta modlitwa jako centrum wyznacza „Ja”, które
rozważa o Bogu. Kontemplacja przeciwnie, stawia Boga, Jezusa w centrum i
pozwala, aby nas kochał, aby On mógł być Bogiem dla nas, aby On mógł być
z nami zjednoczony w nas. To jest pełnia!

CELA SERCA
Ojcowie pustyni i starożytni zakonnicy mówili, że cela jest niebem,
miejscem, gdzie Bóg mieszka lub „valetudinarium”, czyli lekiem na wszystkie
choroby. Z pewnością, cela jest również naszą intymnością, naszym sercem,
siedzibą obecności Boga, łaską uświęcającą, Duchem Świętym, Jego życiem
w nas (Rz 5,5; 8,1–17). Cela serca, jest to jakby ziemia święta, gdzie Bóg
mówi do nas, gdzie On staje się naszym przyjacielem, oblubieńcem naszego
życia. Owa obecność w nas Trójcy św. jest ukierunkowana na uwielbianie
człowieka; uwielbianie wymaga od nas stworzenia w pełni komunii życia w
formie wiedzy, miłości, przyjaźni. Negowanie życia w misterium trynitarnym
w naszym życiu oznacza nierozumienie, na czym polega życie
chrześcijańskie. Tajemnica trynitarna zajmuje pierwsze miejsce w życiu
każdego świętego, ale nie trzeba być mistykiem, aby doświadczyć tego, gdyż
doświadcza tego każdy z nas na każdym etapie życia. Święci piszą piękne
strony i mówią o głębi tego doświadczenia jedności z Bogiem w nas i
definiują to jako „głębia duszy” lub „mała iskra duszy”. Kiedy dojdziemy do
życia w tej głębokiej więzi wewnętrznej, możemy powiedzieć, a nawet
wyśpiewać piękną poezję św. Teresy z Avila: „Nic Cię nie niepokoi – nic Cię
nie przyciąga, wszystko znika – Bóg się nie zmienia, z cierpliwością –
wszystko ci kupuję, nie brakuję ci niczego – jeśli masz Boga w sercu: Jego
miłość wystarczy”164.

164Św.
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NAPEŁNIENIE
Wszystko to, co do tej pory powiedzieliśmy można podsumować jednym
terminem teologicznym a jednocześnie całkowicie doświadczalnym:
zamieszkiwanie. Wyraźnie ustalmy w naszym życiu, że zjednoczenie z
Bogiem nie jest „siedmiogłową bestią”, ale czymś, czym normalnie żyjemy,
dzięki łasce i cudownej sile chrztu, bierzmowania i innych sakramentów, a
ich wierzchołkiem jest Eucharystia. Bóg mieszka we mnie, ja mieszkam w
Bogu i żyjęw pełni zjednoczony z Nim. Tak właśnie powiedział Paweł w swoim
wykładzie na Areopagu w Atenach. Jego słowa mogą nam służyć do
zamknięcia tego tematu: „W nim żyjemy, poruszamy i jesteśmy” (Dz 17,28).
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ROZDZIAŁ VI
WOLA BOŻA
Czy wola Boża idzie w parze z wolnością człowieka? Czy plany Boże nie
kolidują z planami ludzkimi, które są doskonałe ze względu na ich
autonomię i niezależność? Czy Bóg nie jest dla nas tylko tym, który
zaprogramował życie, a my jedynie musimy „odtworzyć scenariusz”, który był
wcześniej przygotowany? Są to pytania, które stawia wielu, ponieważ chcą
tworzyć własną historię, samodzielnie, bez Boga, który przybywa, aby zabrać
spokój i powiedzieć, co mają robić. Wola Boża w dzisiejszych czasach ma
gorzki smak autorytaryzmu lub czegoś gotowego i wycofanego,
zapakowanego.
Niemniej jednak wola Boże zawsze była drogą do świętości dla wielu w
każdej szerokości i długości geograficznej wszechczasu. A więc, jak pogodzić
wolę Bożą z autonomią i wolnością człowieka?
Niech się dzieje wola nieba: wyrażenie, które jest na ustach naszego
społeczeństwa i które zapewne wszyscy kilka razy w życiu wypowiedzieliśmy.
W momentach trudnych, w bólu, niespodziewanych, sytuacjach bez wyjścia,
kończymy zawsze akceptując wolę Bożą, bez zrozumienia, co mówimy i czego
oczekujemy. Dobrze jest zapytać: czy naprawdę jest w tym przypadku taka
wola Boża lub czy jest to jedynie rezygnacja, nawet jeśli jest ona
chrześcijańska?
Jeśli Bóg tak chce: jest to kolejne powszechne zjawisko, które często
kryje w sobie więcej pragnienia, by coś się wydarzyło, niż spokojne przyjęcie
woli Boga. Akceptacja nieuniknionego lub pragnienie czegoś dobrego może
być jedynie zdrowym rozsądkiem, ludzką mądrością, pewnym „filozoficznym”
sposobem patrzenia na życie, ale z pewnością nie akceptacją woli Bożej.
Czynić wolę Bożą jest trudnym przedsięwzięciem, które wymaga
wielkiej wnikliwości, mnóstwa informacji, wielu zdolności, przyjmowania
cierpienia, wielkiego otwarcia duchowego. Korzeń woli Bożej jest umocowany
w głębokiej wierze w Boga, który jest dla człowieka Ojcem i Matką, nie jest
żadnym monarchą absolutnym, który rozkazuje swoim poddanym bez
miłosierdzia. To jest sekret, klucz rozwiązania problemów, których wielu
ludzi nie rozumie.
Istnieją:
a) wola Boża, którą możemy nazwać globalną, powszechną dla
wszystkich ludzi, która jest Bożym planem zbawienia świata;
b) wola Boża wobec ludzi, która jest konkretyzowana w teraźniejszości
każdej osoby ludzkiej i której nie można oddzielić w żaden sposób od
pierwszej.
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Bóg jest Ojcem i Matką, my jesteśmy jego dziećmi, braćmi między
sobą; a to całkowicie zmienia panoramę życia, ponieważ wtedy jego wola
wcale nie jest zdeterminowana, zaprogramowana, gotowa i zamknięta, ale
pragnienie Boga Miłości rozwija się cudownie każdego dnia, przy współpracy
wolności człowieka. Widziane, przez ten pryzmat, życie staje się zawsze nową
i nieskończoną ludzko-boską przygodą, harmonią, która nie jest sprzeczna z
Bogiem, ani z istotą ludzką. Osoba ludzka staje się protagonistą Królestwa, z
jego swobodnym przylgnięciem i jednocześnie związanym z łaską Boga.
Ważne jest podążać w promieniach woli Bożej, aby pozostać w słońcu Jego
miłości. Żyć w tym świetle i w tym promieniu jest jak świt nowej historii
każdego dnia.
Tylko dzięki takiemu rozumieniu sensu nabiera fragment modlitwy
Ojcze nasz – bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Niech się tak
stanie, zrealizuje się, przyjdzie. W tym wypadku, wola oznacza plan zbawczy
Boga, który jest zawsze naszym dobrem i od tego pochodzi nadzieja
chrześcijańska, która z kolei bazę ma w pewności, że: „Bóg z tymi, którzy Go
miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra” (Rz 8,28); a jednocześnie
wola Boża nie realizuje się bez wkładu ludzkiego. Nasze „amen” musi być w
relacji Ojciec–dziecko, a nie tylko zwykłym poddaniem się przestraszonych
służących. Tylko w Chrystusie, Jedynym Synu Ojca niebieskiego, wznosi się
do Boga nasze „amen” adoracji, życia z miłości (por. 2 Kor 1,19–21). W celu
eliminacji wszelkiej wątpliwości i mając pełne zaufanie do Boga, nasz
Założyciel przypominał, że „Pan zawsze czyni nasze największe dobro” 165 .
Interesujące nieprawdaż?

WOLA BOŻA W BIBLII
Cała Biblia jest wielkim przejawem woli Bożej, którym zawsze jest
miłość do ludzkości i całej historii. Bardzo bogaty i głęboki jest tekst
„błogosławieństw” z Listu do Efezjan 1,3–14, gdzie wyraźnie ukazuje się ten
Boski plan, który obejmuje wszystko od stworzenia do Paruzji, ze słowami:
„Niech będzie błogosławiony” (w.3), „wybrał nas” (w.4), „przeznaczył nas”
(w.5), „szczodrze ją na nas wylał”(w.8), „w Nim… dostąpiliśmy” (w.11),
„naznaczeni pieczęcią Duchem Świętym” (w.13). To jest z „miłości według
postanowienia swej woli” (w.5), „tajemnicę swej woli” (w.9), „według
postanowienia, które przedtem w Nim powziął” (w. 9), że wszyscy ludzie
winni stać się „świętymi i nieskalanymi przed Jego obliczem z miłości” (w.4),
„przybrani synowie” (w.5), „udział” (w.11), „chwale Jego majestatu” (w. 12 i
14). Tymczasem stworzenie świata, a szczególnie stworzenie człowieka (Rdz
1,26;2,7–8), aż do „przyjścia Jezusa Chrystusa” w Apokalipsie (22,20), wola
165
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Boża obejmuje i angażuje każde stworzenie i historię ludzkości. Tutaj
pokażemy w telegraficznym skrócie najbardziej znaczące teksty w Biblii
mówiące o woli Bożej.

Stary Testament
Wszystkie wielkie osobowości Starego Testamentu począwszy od
Abrahama, patriarchów (w sposób szczególny Józefa), Mojżesza, proroków,
byli oni posłuszni wezwaniu Bożemu i czynili wolę Pana. Ich życie było
swoistym „tak” Panu Bogu również w słabości. Obecnie przedstawię inne
postacie i teksty, które wskazują na realizowanie woli Bożej w historii.
Dawid jest postacią kluczową w Starym Testamencie i w całej Biblii,
reprezentuje postać Jezusa Chrystusa. Paweł podczas swojego przemówienie
przed Żydami, pokazując całą historię Starego Testamentu aż do Chrystusa,
przedstawił postać Dawida jako tego, który czynił wolę Bożą: „Znalazłem
Dawida, syna Jessego, człowieka po mojej myśli; który we wszystkim wypełni
moją wolę” (Dz 13,22: por Ps 89,21; 1Sam 13,14; 16,7).
„Jakakolwiek zaś będzie wola w Niebie, tak niech się stanie”: są to
ostanie słowa bohatera Judasza Machabeusza(1 Mach 3,60), w mowie tej
Judasz wskazuję, że jest gotów zginąć za sprawę Bożą i za religię ojców, chcę
walczyć o tę sprawę, która nadaje sens jego życiu i ma świadomość, że jego
wybór może skończyć się jego śmiercią.
Nie zawsze jednak królowie i zarządcy czynili wolę Bożą, autor Księgi
Mądrości, mówiąc do potężnych, nazywając ich sługami Królestwa Bożego,
narzeka: „Nie poszliście za wolą Boga” (6,4). W tej samej Księdze Mądrości
czytamy: „Do was więc zwracam się, władcy, byście się nauczyli mądrości i
nie upadli. Bo ci, co świętości święcie przestrzegają, dostąpią uświęcenia, a
którzy się tego nauczyli, ci znajdą słowa obrony” (6,9–10). Ludzkość zawsze
fascynowała siępróbą odkrywania, rozpoznawania woli Bożej, ale tylko dzięki
ludzkiej sile nie można tego faktu osiągnąć: „Któż bowiem z ludzi rozezna
zamysł Boży albo któż pojmie wolę Pana?”(9,13) – zadaje pytanie Księga
Mądrości.
W księdze Tobiasza spotykamy Rafała: „jednego z siedmiu aniołów,
którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański” (12,15), który
zapewnia swoich rozmówców, że: „Gdy byłem z wami, to nie byłem dzięki
mojej życzliwości, lecz z woli Boga” (12,18).
Hiob inna figura Chrystusa, akceptuje konsekwencje nieszczęścia,
które padają na jego głowę jako wolę Bożą: „Pan dał, Pan wziął, niech będzie
błogosławione imię Pana” (1,21).
Psalmy są bogatym doświadczeniem modlitwy za naród żydowski i
przedstawiają nam prawdziwy duchowy plan rozpoznania woli Bożej: „Panie,
naucz mnie Twojej drogi, prowadź mnie ścieżką prostą” (27,11). Drogę Pana,
a bardziej jego wolę, Psalmy wielokrotnie utożsamiają z „Torą”, czasami jest
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to głoszeniem cnót i działań Pana, z miłością „zasymilowaną w sobie”: Oto
przychodzę; w zwoju księgi o mnie napisano: Jest moją radością, mój Boże,
czynić Twoją wolę” (40, 8–9), również w Liście do Hebrajczyków 10,7 mówiąc
o atrybutach Jezusa. Psalm 119 – Doskonałość Prawa Bożego (wola, słowa,
dekrety, statusy, przykazania) jest z pewnością najbogatszym w treści.
Rozpoczyna pochwałą szczęśliwości: „Szczęśliwi, których droga nieskalana,
którzy postępują według prawa Pańskiego” (w.1), ponieważ: „będę się
radował z Twych ustaw” (w.16) i: „daj mi łaskę swojego prawa” (w. 29),
którego Bóg może nauczać, a psalmista przestrzega: „z całego serca” (w. 34),
„biegnę drogą twoich przykazań, ponieważ powiększyłeś moje serce” (w. 32).
Dlatego nawet jeśli zuchwali obrażają człowieka, który podążą za Prawem
Bożym, psalmista stwierdza, „nie odwróci się on od woli Bożej” (w. 70).
Rzeczywiście, wolą Boga jest dla niego „zachwyt” (w. 92); więc on ją kocha i
medytuje przez cały dzień (w. 97), a nawet może ryzykować dla niej życie (w.
109), ponieważ wolą Boga jest „prawda” (w. 142). Na końcu psalmu znajduje
siędeklaracja miłości: „Kocham twoje prawo” (w. 163).

NOWY TESTAMENT
To, o czym się marzyło w Starym Testamencie, realizuje się w Nowym,
w pełni w Chrystusie. Przeprowadzamy szybki przegląd, zaczynając od
Ewangelii, a następnie przechodząc do Pawła i innych tekstów. W
Ewangeliach znajdujemy katechezy pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej
według stylu, zamysłu i możliwości poszczególnych autorów Ewangelii. Wola
Boża –podchodzi się do niej na różne sposoby, takie jak forma i styl danego
ucznia, z naukami, przypowieściami i tym samym świadectwem o życiu
Jezusa.
Dla Mateusza czynić wolę Bożą i realizować ją oznaczają te same
słowa. We fragmencie 7,21–27 kreśli horyzont eschatologiczny, w którym
wypełniając wolę Ojca – jak w 6,10: „bądź wola Twoja jako w niebie tak i na
ziemi” – mamy ścieżkę, która prowadzi nas do życia. Nie wystarczy
prorokować, wyganiać demony, czynić cuda w imię Jezusa, ale konieczne jest
słuchanie Słowa i praktykowanie go, czynić wolę Bożą i budować swój dom
na skale. Mateusz deklaruje również otwierając się na czytelników, że nowa
rodzina Jezusa (mama, bracia) to ci, którzy realizują: „wolę Ojca mojego,
który jest w niebie” (12,50). W przypowieści o dwóch synach (21,28–31),
ukazuje dwie postawy wobec woli Bożej: jeden z synów reprezentuje
historyczny lud Izraela, który powiedział Panu tak, ale nie realizuje woli
Bożej lub pokolenie z czasów Jezusa, który nie zaakceptował Jana
Chrzciciela; drugi syn może być przedstawicielem „grzeszników”, którzy
przyjęli zaproszenie Jana Chrzciciela lub pogan, którzy jednoczą się z
Chrystusem i jego Królestwem. Różnica polega na spełnianiu woli Bożej
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otrzymanej w sercu i życiu. Ale to, co się wyróżnia to świadectwo Jezusa,
najwyższy przykład: w Mt 26,39–42 akceptuje wypicie kielicha i
zrealizowanie woli Ojca aż do końca. Na przykładzie Jezusa możemy dodać
bez wątpienia u Mateusza, przykład Józefa (1,18–25), sprawiedliwego z
Nazaretu, który w ciszy krzyczy poprzez swoje życie, swoje tak woli Bożej.
Również Marek podejmuje temat nowej rodziny, która zdefiniowana jest
jako ta, która wypełnia wolę Boga Ojca. Było rzeczą normalną, a nawet
rygorystyczną, że za czasów Jezusa wolę Ojca winno się wypełniać, w tekście
możemy zadać pytanie: kto lepiej niż Maryja wypełniał wolę Ojca?
Tymczasem: „kto wypełnia wolę Boga, jest mi bratem, siostrą i matką” (3,32–
35).
Łukasz umieszcza w ustach Maryi, posłusznej uczennicy,
najpiękniejsze „tak” w wypełnianiu woli Boga, po Jezusie: „Niech się stanie
według słowa Twojego” (1,38). Przedstawia również przypowieść o domu
zbudowanym na piasku i skale (6,47–49) i inny tekst nowej rodziny (8,19–
21); chociaż te dwa teksty mówią o Słowie, możemy, a nawet musimy je
czytać i rozumieć jako wolę Boga. U Łukasza jest jasne, że aby żyć
przykazaniem miłości i realizować miłosierdzie, potrzeba żyć według prawa i
czynić wolę Boga (zobacz przypowieść o dobrym Samarytaninie: 10,25–37).
Jan jest niezwykle oryginalnym teologiem o szerokich horyzontach
orła. Jego Ewangelia koncentruje się na Jezusie: opowiedzieć się za Jezusem
lub przeciwko Niemu. Grzechem u Jana jest nieprzyjęcie Jezusa! Temat woli
Boga u Jana ukazany jest w sensie dawania świadectwa samemu Jezusowi i
jego naukom. On realizuje wolę Boga, Dzieło, chwałę Ojca. W 4,34 –
Spotkanie z Samarytanką – czytamy: „Moim pokarmem jest wypełnić wolę
Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło”. Dzieło, wola tego, który Go
posłał w celu, aby: „nic nie stracił z tego wszystkiego, co Mi dał, ale żeby to
wskrzesił w dniu ostatecznym”, czyli życie wieczne (6,39–40). Jan
przedstawia Jezusa, który całkowicie zwrócił się do Ojca i jest całkowicie
oddany Jego woli. W 7,17 Jezus pyta i rzuca wyzwanie: „Jeśli ktoś chce
pełnić Jego wolę, pozna czy nauka ta jest od Boga, czy też Ja mówię od
siebie”. Wypełniać wolę Boga oznacza realizację jego „Chwały!”. Teksty, które
najbardziej przedstawiają Chrystusa jako namiętnego miłośnika woli Ojca, to
rozdziały 15-17, przede wszystkim modlitwa kapłańska (17). Oddaje ducha,
mówiąc: „Wykonało się” (19,30), tj., dzieło, które Ojciec mi dał to
zrealizowania. Jezus jest w centrum woli Boga!
Znajdujemy świadectwo Pawła w różnych jego listach. Paweł czuje, że
został powołany do specjalnej misji i rozpoczyna pisać, podkreślając, że jest
apostołem „z woli Bożej” (1 Kor 1,1; 2 Kor 1,1; Gal 1,1; Ef 1,1; 1 Tm 1,1).
Powołanie otrzymane w sposób nadzwyczajny (Dz 9,1–21; 22,4–16; 26,9–18
jak również Gal 1,11–16; 1 Kor 15,8–10), „Co mam czynić Panie?” dla Pawła
jest to wyraźna wola Boża. Cała teologia Pawła jest naznaczona wielkim
planem Bożym w stosunku do ludzkości, która została poddana upadkowi,
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ale która teraz, przez pierwociny Ducha w Chrystusie, żyje w klimacie
nadziei, czekając na „przybranie za synów – odkupienia naszego ciała” (Rz 8,
23). Wolą Ojca naszego jest, aby: „wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do
poznania prawdy” (1 Tm 2,4). W tym kontekście, chrześcijanin winien:
„rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe
(Rz 12,2), aby rozeznał „pełne poznanie Jego woli” (Kol 1,9), aby żyć nowym
życiem (Rz 8,4) i chrześcijanin winien być „synem”. Jeżeli synem, to i
„dziedzicem z woli Bożej” (Gal 4,7). Paweł więc ostrzega: „Nie bądźcie przeto
nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana” (Ef 5,17), „jako
niewolnicy Chrystusa, którzy z duszy pełnią wolę Bożą”(Ef 6,6). I wszystko to
dlatego, że „albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie” (1 Tes 4,3).
Mamy także inne fragmenty Nowego Testamentu, które mówią o woli
Bożej. Św. Piotr w swoim pierwszym liście, mówi z siłą: „jeżeli taka wola Boża
– cierpiąc, czyniąc dobrze, aniżeli źle czyniąc” (1 P 3,17)i pokazuje przykład
Chrystusa, który „bowiem również raz jeden umarł za grzechy, sprawiedliwy
za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić” (1 P 3,18). List do
Hebrajczyków idzie dalej i pogłębia ten temat teologiczny, mówiąc, że
jesteśmy teraz konsekrowani w Chrystusie: „Na mocy tej woli uświęceni
jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze” (Hbr 10,10).
Biblia kończy się Apokalipsą, z wizją nowego nieba, nowej ziemi i nowej
Jerozolimy. Wielki plan Boży, zaczynając od Stworzenia, zrealizowany
poprzez Chrystusa, kończy się triumfem jego chwały. Wola Boża, marzenie
Boga, jest zanurzone w historii, brakuje jedynie naszego tak, naszej osobistej
akceptacji „ku chwale Jego majestatu” (Ef 1,12-14), wiedząc, że „świat zaś
przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na
wieki!” (1 J 2,17).

WOLA BOŻA W PISMACH I NAUCZANIU ŚW. JÓZEFA MARELLO
Myśl o woli Bożej pojawia się jasno, zarówno w listach, jak i pismach
Założyciela. Czytanie ich jest jak wchodzenie w jego serce i przesiewanie jego
ideałów świętości.
Listy
Co więcej, zawsze pozostaję wierny tej zasadzie, która jest odpowiednia
do naszych warunków i czasów: żyć z dnia na dzień, starając się rozpoznać
wolę Pana w każdym przypadku166. Pracować z czystą intencją – trwała, ufna
modlitwa – pełna jednolitość z wolą Boga, oto nasza dewiza167.
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Dlatego też mógł modlić się słowami: „Panie (…) daj mi tę łaską, abym
mógł zawsze adorować dekrety Twojej woli” 168 . To był projekt życia, jaki
Marello niósł przez całe swoje życie. 20 marca 1890 z Acqui pisał do o.
Cortona: „Człowiek proponuje, a Bóg odpowiada… Tak więc radzę czynić
wolę Bożą”169.
Marello przedstawia się jako wielki mistrz duchowości, kiedy pisze w
swoich listach: „Zjednoczenie naszej woli z Bożą wolą przebywania tutaj na
ziemi, to nasze jedyne dzieło jako nowicjat doskonałej jedności, która
zostanie pochłonięta w niebie. Wszystkie inne rzeczy powinny być
podporządkowane tej jednej”170. I dalej: „Jednolitość osiągnięta w woli Bożej:
jest to świetny sposób, aby iść naprzód drogą doskonałości; ale to z kolei
oznacza koniec w stosunku do środków, które musimy zastosować, aby go
uzyskać”171. Dobrze jest zatrzymać się i zastanowić nad „jedyną pracą”, tak
jakby dla Marello oznaczało to, że przecież sekret świętości jest tutaj.I nie ma
nikogo lepszego niż święty Józef, aby uzyskać „łaskę poznania i podążania za
wolą Bożą” 172 . Tymczasem, „Wołajmy z całą pewnością codziennie: Fiat
voluntas Dei in omnibus, a wmiędzy czasie medytujmy o wydarzeniach, które
następują po sobie, za Boskim pozwoleniem”173.
A więc zapraszam do medytacji, kontemplacji wydarzeń, w świetle woli
Bożej. To było stałe w jego życiu i w swoich listach doradzał zarówno
przyjaciołom, jak i naszym pierwszym braciom, aby żyli zgodnie z tym.
Pisma
Zawsze dobrze jest pamiętać, że pisma Założyciela obejmują szeroki
zakres osobistych, autobiograficznych tekstów, porad duchowych, kazań,
notatek itp. Nie zostały napisane w sensie jakiegoś wykładu lub czułego
listu, który często ma charakter spontaniczny, ale czasami są to teksty
bardziej przemyślane lub przefiltrowane przez ludzi, którzy słuchali jego
wskazań, ale trzeba podkreślić, że zawsze mają wielką wartość, ponieważ
przedstawiają najgłębsze myśli naszego świętego Założyciela.
Siostra Albertina Fasolis zebrała to nauczanie Założyciela: „…Nie
szukajmy Jezusa tak, jak szukali Go Maryja i Józef, dopóki nie raczy
pozwolić, by się odnalazł. Szukamy go w świątyni jak Maryja i Józef, to jest w
modlitwie i wewnętrznym skupieniu, ale szukajmy go przede wszystkim w
dziełach, które doskonale wypełniają wolę Bożą: i Jezus w końcu nas
pocieszy”174.

168
169
170
171
172
173
174

Ibid, List 210
Ibid, List 211
Ibid, List 97
Ibid, List 54
Ibid, List 321
Ibid, List 263
M. Pasetti, Pisma i Nauczanie.

94

Oto inna myśl, która została zapisana w dzienniczku pod datą 10 lipca
1884: „Nasze uświęcenie polega na wypełnianiu woli Bożej”175. Byłoby dobrze
połączyć tę myśl z myślą św. Pawła zawartą w 1 Tes 4,3: z pewnością
wszyscy święci podpisaliby się pod nią. I jeszcze: „Niestety jeśli nie
wypełniamy woli Bożej, powinniśmy prosić o skrócenie naszego życia”176. Jak
zawsze Założyciel wskazuje św. Józefa i Maryję jako przykłady do
naśladowania: „Jak Maryja i św. Józef w domu nazareńskim jesteśmy
poddani woli Bożej we wszystkim, co nam proponuje”177. I na innym miejscu:
„Zachęcam do codziennej medytacji nad wolą Bożą”178, to jakby powiedzieć,
aby wola Boża była drogą świętości, tak jak była u Maryi i Józefa, musimy
zawsze pośredniczyć w niej, kontemplować ją i modlić się o wolę Bożą.
Wyjaśniając Ewangelię o ziarnie gorczycy (Mt 13,31-35), w przekazie siostry
mamy następujące punkty:
Rozwiązaniem, które musimy podjąć, jest wzięcie pod uwagę drobnych
cnót, zrobienie tego, co dzień po dniu chce od nas Bóg, w danym czasie, które
określił i bycie spokojnym i cichym sercem, przekonanym, że tak jak Pan
poprowadził innych do świętości, będzie nas prowadził, o ile tylko będziemy
zdolni do Jego woli i będziemy kroczyć ręka w rękę z Jego łaską, nie czyniąc
kroku ani krótszego, ani dłuższego, ponieważ w obu przypadkach istnieje
ryzyko, że źle postąpimy wbrew woli Boga179.
W wyjaśnieniu Ewangelii o fałszywych prorokach (Mt 7,15–21) Marello,
stwierdza, że kiedy się modlimy do Boga: „niech się stanie Twoja wola”, to:
Wiele razy Pan mógłby wziąć naszą modlitwę jako zniewagę lub kpinę,
ponieważ to tak, jakbyśmy mu mówili: niech się stanie Twoja wola, ale jak mi
się podoba; niech się stanie Twoja wola, jednakże w pewnym sensie i nie
więcej niż to co myślę. A przecież wola Boża, winna być realizowana
całkowicie i zawsze przez wszystkich: jeśli zjednoczymy naszą wolę z wolą
Bożą, to wówczas czynimy prawdziwe sprawy; jeśli zamiast tego opieramy
się, wyrządzimy szkodę i zagrozimy zbawieniu naszej duszy(…) Odwagi,
więc, poświęćmy się służbie Bożej i wypełnieniu Jego woli180.
Nie należy poszukiwać woli Bożej, ale żyć nią w codziennym życiu:
„Jeśli staramy się wypełniać wolę Boga we wszystkim, co nam przedstawia,
wówczas miłość własna, nie znajdując pastwiska, stopniowo skończy się
głodem”181.
Nie potrzeba wielkich pokut:
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Nie jest konieczne podążanie za nadzwyczajnymi pokutami, wystarczy
praktykować zwyczajne pokuty, które polegają na codziennym cierpieniu,
jakie Bóg ofiaruje, na przestrzeganiu dokładnie Bożych praw i obowiązków
naszego państwa; i to nie tylko czasami, ale ciągle (…) A więc winniśmy
akceptować wszystko to, co Bóg daje, będąc w pełni podani Jego woli182.
Młoda Bice Graglia przekazała nam również inne cenne nauki Marello.
Oto, co radził w momentach gniewu: „diabeł często wykorzystuje chwile, w
których ogarnia nas gniew, abyśmy upadli z małego zła na większe zło (…), w
takich momentach winniśmy prosić Pana i poddać serce rozumowi, a rozum
świętej woli Bożej”183.
Wola Boża winna królować ponad naszą osobę. Z pewnością, Założyciel
próbował pobudzić serce tej dziewczyny, która podlegała wzlotom i upadkom,
ponieważ kilka dni później nadal przypomina:
Prawdziwa cnota polega na utrzymywaniu nas stanowczo i mocno
wobec woli Bożej w wyższej części duszy, nawet jeśli ta słabsza część jest
przygnębiona i smutna. Uczucie smutku nie szkodzi, gdy pozostajemy wierni
Bogu (…) Czyńmy w każdej chwili świętą wolę Boga; podążajmy wiernie za
śladami Jezusa184.
Nauczanie to niesie z sobą obecną chwilę, jako cudowny środek do
życia z wolą Bożą i pomaga w uświęcaniu. Na zbliżające się święta Bożego
Narodzenia w 14 grudnia 1888 pisał:
Nauczmy się od Niego – Dzieciątka Jezus – tej świętej prostoty i pokory,
które powinny kierować naszymi czynami, a także zaparcia się samych sobie,
polegającego na tym, że nigdy nie pragniemy niczego z nadmiernym
pragnieniem, które też nie podoba się Bogu, nawet w dobrych rzeczach…
Trzymajmy się zawsze tej świętej obojętności, którą Pan tak bardzo lubi,
zawsze niech będzie w naszym sercu wszystko dla Boga, nasze chcenie, nasz
osąd i nasze pragnienia wszystko winno być ukierunkowane na wypełnienie
boskiej woli185.
12 stycznia 1889, w czasie, kiedy Marello, otrzymał niedawno
nominację na biskupa Acqui, Bice odczuwa smutek, ale jeszcze spisuje jego
nauczanie w tym dniu:
Musimy opanować naszą wolę, oddzielić się od naszego osądu, od
naszej opinii, od naszej własnej miłości, dla czynienia tego, co chce od nas
Pan w różnych okolicznościach i w konkretnych momentach życia. Szczególnie
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w tym czasie, kiedy ludzie nie chcą się podporządkować woli Boga, ale
buntują się przeciwko Niemu i obrażają Go tak poważnie, że musimy
naprawić jak najwięcej skandali, starając się uczynić siebie bardzo uległymi i
posłusznymi woli Bożej186.
Kiedy czynić wolę Bożą? Oto co radzi nasz Założyciel:
Kiedy zdumiewają nas liczne myśli i zajęcia, które uniemożliwiają nam
skupienie, pozostajemy równie spokojni, z duszą, która zaufała w woli Bożej:
„Dzisiaj uczynię to, co chcesz Boże, jutro również, w czasie i w sposobie, i
okolicznościach, w jaki Bóg wskaże”187.

ŻYĆ NASZYCM CHARYZMATEM

Wola Boża jest ważnym aspektem naszego charyzmatu, ponieważ św.
Józef czynił w swoim życiu tylko wolę Bożą, a św. Józef Marello uczynił wolę
Bożą swoim motto, swoim stylem duchowym.
Jest to dziedzictwo, które winniśmy przechowywać, a co więcej żyć
nim, na co dzień. Jak? Przedstawimy tutaj kilka prostych przykładów, mając
świadomość, że Duch Święty w swojej nieskończonej kreatywności, zadziała
w każdym z nas. Żyjąc wolą Bożą, możemy mieć nowe i głębsze zrozumienie
Józefa i Maryi. W Józefie podziwiamy najdoskonalsze stworzenie, które żyło
na ziemi po Maryi. Stał się być w pełni dyspozycyjny wobec woli Bożej, tak
jak mówi Mateusz: „Józef uczynił tak, jak powiedział mu anioł” (Mt 1,24).
Wola Boża objawia się najbardziej w miłości. Kochać Boga i bliźniego,
każdego bliźniego, który przechodzi koło nas, nie jest sentymentalizmem, ale
czymś konkretnym. Tak, więc, kochanie Boga to czynienie każdego dnia Jego
woli. Jest to droga otwarta dla każdego z nas, w każdym etapie życia,
ponieważ wszyscy możemy kochać w danym momencie. Nigdy nie
popełniamy błędów, jeśli naprawdę kochamy.
Wiemy, że woli Bożej nie można wypełniać z rezygnacją, prawie z
fatalizmem. Wola Boża względem nas nie jest to coś nieuniknionego, ciężar,
ale coś wybranego przez Ojca, który zawsze chce dla nas jak najlepiej; ale
wymaga od nas posłuszeństwa i jedności naszej woli z wolą Boga. Wola Boża
jest więc powiedzeniem miłości naszego tak, miłości dziecka do rodzica. To
rodzi się tylko w wierze, przede wszystkim w sytuacji ekstremalnej, która
budzi wątpliwości i trudności. Ale to atut świętości.
Bóg może przedstawić swoją wolę poprzez kierownictwo duchowe, a w
sposób szczególny w rozeznaniu powołania lub wewnątrz innych ważnych
decyzji życia. Św. Józef Marello jasno i mocno wypowiada się na temat
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posłuszeństwa, jako ścieżki życia duchowego i dotyczy to również
posłuszeństwa
kierownikowi
duchownemu:
„Posłuszeństwo,
ślepe
posłuszeństwo, nie ufać własnym osądom i własnym kryterium: oto sekret
życia chrześcijańskiego, oto talizman świętości” 188 , „Posłuszeństwo może
zabrać wszystko i przynieść niezawodny wynik” 189 . Słowa przemyślane i
przeżyte, ponieważ Założyciel, posłuszny swojemu ojcu duchownemu,
biskupowi Savio, pozostał w diecezji i nie wstąpił do Trapistów, i założył
Zgromadzenie.
W życiu pojawiają się wątpliwości, kiedy trudno rozpoznać wolę Bożą;
w tym wypadku możemy wykorzystać wolność dzieci Bożych, aby słuchać
tego Głosu, który jest wewnątrz nas, Łaski Bożej, głosu Ducha Świętego. W
ten sposób zawsze będziemy pogrążeni w woli Boga i mamy dwa sposoby,
aby rzeczywiście słuchać tego Głosu.
Wola Boża wyrażona jest dla nas w przykazaniach, w obowiązkach
wypływających ze statusu życia, a także poprzez prawo cywilne, np. w prawie
drogowym. Jest to wola Boga, ponieważ jest już dla nas wyznaczona, na co
dzień w normalnym życiu. Prawo i posłuszeństwo nie jest czymś zimnym,
lecz czymś konstruktywnym i pięknym, które muszę odkryć jako wartość, a
nie narzucenie, i muszę widzieć w świetle wspólnego dobra i miłości do
wszystkich. Mówi się tutaj, abyśmy ofiarowali Bogu wszystkie nasze
działania, jako pierwsze owoce dnia: modlitwę, Mszę św., pracę; trochę jak
czynił to Józef i Maryja w Nazarecie, w rzeczach codziennych.
I istnieje wola Boża, tzw. „zgody”, rozumiem przez to wszystko to, co
może się nagle wydarzyć, nie naznaczone obowiązkami tego konkretnego
dnia: będzie jakieś nagłe spotkanie, kontuzja, nieoczekiwana radość, nowe
okoliczności, zmiany w zobowiązaniach… Co wymaga od nas pełnej
dyspozycyjności do zmiany naszego programu, kiedy On przedstawia nam
tak te sprawy, pamiętając, że „to, co może czasem wydawać się tragedią,
choroba, wywróceniem wszystkiego do góry nogami, śmiercią, może stać się
łaską”190.
Pierwsi zakonnicy mówili, że istnieje dobre kryterium rozpoznania woli
Bożej. Jeśli dana sytuacja niesie z sobą pokój, życie, wolność, to z pewnością
pochodzi od Boga. Możemy sobie wyobrazić dwie alternatywne opcje i
obserwować je: gdzie mogę znaleźć więcej spokoju, więcej harmonii, więcej
akceptacji, więcej pokoju? To jest wola Boga. To jest wnikliwość Ducha
Świętego: w szczerym poszukiwaniu Boga mogę rozróżnić Boga od bożka,
między wolą Boga, a moim ego: w ten sposób wchodzimy w naszą najgłębszą
istotę. Pozwólmy, aby Bóg działał w nas, pozwólmy, aby Bóg był Bogiem, a
odkryjemy, że Jego wola identyfikuje się z moim prawdziwym ja i mogę
przygarnąć ją jako prawdziwe dobro, a nie jako zagrożenie mojej wolności.
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„Słuchanie” woli Bożej najpełniej dokonuje się na modlitwie. Innymi
słowy: dokonywanie wyborów bez modlitwy, bez pytania o zgodę Pana Boga
jest jak podróżowanie bez wiedzy, dokąd się zmierza. Oto nauczanie
Założyciela, kiedy znajdujemy się w trudnych sytuacjach, wewnętrznych
burz, depresji:
Miejmy odwagę: posiadamy środek bezpieczny, z którym możemy
wrócić do naszego pogodnego stanu, który był wcześniej, tym środkiem jest
modlitwa, która sama potrafi rozrzedzić i rozproszyć te groźne chmury i wraz z
pogodnym światłem sprawić, że promienie boskiego słońca świecą na nasze
dusze, a tym słońcem jest Jezus191.
Niektóre modlitwy, jakich nauczał Założyciel, mogłyby stać się
„naszymi”, jeśli je zasymilujemy w naszym życiu i sercu. Nauczył Bice Graglie
tak się modlić:
Mów Panu: „Ja jestem cała Twoja i nie pragnę niczego innego niż, aby
we mnie wypełniła się Twoja święta wola, również kosztem poświęceń, nawet
bez pocieszenia, nawet w pełni udręk: oto jestem gotowa Panie; uczyń ze mną
to, co chcesz”192.
Modlitwa ta jest bardzo prosta, krótka i dodaje odwagi, aby żyć na
nowy sposób. Podczas rekolekcji, które głosił w Instytucie Milliavacca,
Założyciel mówił: „Mówmy więc Panu, tak jak św. Paweł: Panie, co chcesz,
abym czynił? Daj chęć zrobienia tego, co chcesz ode mnie, bez żadnych
zastrzeżeń” 193 . U podstaw prawdziwej modlitwy leży słuchanie, uległość,
posłuszeństwo miłości, czy to w wielkich rzeczach, czy też w małych, w
każdym dniu. Wszystko wymaga zawsze jednego „Amen”, jednego „Oto
jestem!”
To co już widzieliśmy, to co Jezus powiedział w Ewangelii, że „Moim
pokarmem jest czynić wolę tego, który mnie posłał i wypełniać Jego dzieło” (J
4,34). Uczy więc, nie tylko czynić wolę Bożą, ale także ją przyswajać,
identyfikować się z nią, ponieważ kawałek chleba identyfikuje się z nami i
staje się „nami”. Ten sposób życia Jezusa może stać się naszym sposobem
życia. Wiemy, że w każdej epoce, nawet w każdym dniu, Ewangelia jest
zawsze nowa i nadzwyczajna; tak więc, Ewangelia będzie zawsze pierwszą
drogą ucznia. Dzieje się to poprzez Słowo Boga razem z Jego wolą, w pewnym
sensie to, co dzieje się z Eucharystią, to czyni nas jednym i utożsamia nas z
Nim, jeśli wykonamy Jego wolę w doskonały sposób, chwila po chwili. Wola
Boża w ten sposób staje się dla każdego z nas wieczystą Paschą.
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ROZDZIAŁ VII
KARTUZI I APOSTOŁOWIE
Modlitwa lub działanie? Życie aktywne czy życie kontemplacyjne?
Marta lub Maria (Łk 10,38–42)? Samarytanin (Łk 10, 29–37) lub
Samarytanka (J 4, 1–42)? Nazaret (Łk 2,51) lub droga ku Jerozolimie (Łk
9,51)? Chrystus, który spędza noce na modlitwie (Mk 6,46–47) lub Chrystus,
który rozmnaża chleb (Mk 8,2)? Zakonnik klauzurowy czy misjonarz?
Często pojawiają się te pytania i wywołują wątpliwości, prawie tak
jakby były dwa różne sposoby życia przygody chrześcijańskiej, jakby byli oni
przeciwnikami, przeciwieństwami, generatorami polemik duszpasterskich w
Kościele. Są więc tacy, którzy stawiają wszystko na modlitwę jako
rozwiązanie dla świata, i są tacy, którzy myślą, że w Kościele brakuje
działania i dynamizmu. Ryzykowne jest, czytanie bardzo powierzchowne
fragmentów wymienionych powyżej – ikony Marty i Marii, Samarytanina lub
Samarytanki, raz faworyzując jeden aspekt, innym razem drugi.
Nasz Założyciel nie widział żadnej sprzeczności, ani nie myślał o
oddzieleniu wiary od życia. Ani nie myślał, że byłoby możliwe być apostołem
bez modlitwy, modlitwy bez bycia w tym samym czasie apostołem. Dla Niego,
kartuzi w domu i Apostołowie poza nim, modlitwa i apostolat były jedyną
rzeczywistością, będąc jedno przedłużeniem drugiego. Nie było w jego sercu
zamieszania; uczył naszych pierwszych braci w Michelerio tego motto, aby
zjednoczyć dwie rzeczywistości w jedną drogę do świętości, tak jak to
opisywał o. Cortona w swojej książce Wspomnienia w rozdziale III.
Musimy teraz przyjrzeć się historii, aby dobrze zrozumieć zdanie
Założyciela: „kartuzi w domu”. Różne formyżycia zakonnego powstały w XI
wieku i wszystkie z nich zasadniczo koncentrowały się na następujących
punktach:
poszukiwaniu
Boga
w codzienności,
ubóstwie,
życiu
apostolskiemu i życiu wspólnotowemu. Jedną z takich form życia zakonnego,
była reguła przedstawiona przez św. Brunona z Kolonii, założyciela Kartuzów
w 1084. Nazwa pochodzi od miasta, w którym został założony w Alpach
Francuskich. Każdy klasztor tego zakonu nazywał się „Certosa” w języku
włoskim; i stamtąd jest zaczerpnięte zdanie Marello „Kartuzi i Apostołowie”.
Jednakże ze zdaniem „kartuzi w domu”, Założyciel przekazywał, takie
wskazania: w naszych domach zakonnych powinno się żyć jako ludzie
modlitwy i życia wewnętrznego, na wzór zakonników Kartuzów. Wiemy
dobrze, że Założyciel był oczarowany życiem monastycznym i odwiedził
Kartuzów w Pavie i Trapistów w Rzymie w roku 1870, dopóki nie znalazł
wytycznych dla swojego Zgromadzenia, jak to zaznaczył o. Dalmaso w swoim
dziele, cytując ks. Antonio Mazzetti i jego świadectwa podczas procesu
kanonizacyjnego:
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W celu zapewnienia dobrego kierunku swojego Zgromadzenia, Sługa
Boży nie wierzył własnym zmysłom i doświadczeniom, ale odwiedzał domy
zakonne Marianów, Trapistów i Braci Szkolnych i myślę, że również inne
zgromadzenia194.
Bóg chciał, aby jego pragnienie bycia zakonnikiem zrealizowało się
przez całe jego życie, ale w nieco w inny sposób, łączenie modlitwy i
działania, kontemplacji zakonnej i apostolstwa, w imponującej syntezie,
która doprowadziła go do świętości. Tej syntezy uczył pierwszych braci i
wiemy o niej poprzez świadectwo o. Cortona: nie odnajdujemy tego w
pismach Marello, ale możemy powiedzieć, że znajdujemy to w jego
codziennym życiu. I z pewnością świadectwo jego życia jest najbardziej
wyraziste.

SŁOWO PANA
Niektóre teksty Starego Testamentu jak i Nowego, przedstawiają
jedność, która jest pomiędzy modlitwą, a misją. Zobaczmy najbardziej
znaczące teksty Pisma św.
Stary Testament
Wyjścia 3,1–15
Ten fragment znany jest jako fragment o płonącym krzewie, który
płonie, ale się nie spala, jednak w rzeczywistości jest to powołanie Mojżesza,
który żyje głębokim doświadczeniem Boga, wezwaniem Boga (w.4); gest
zdjęcia sandałów (w.5); Bóg, który się objawia (w.6–14); powołanie, które
otrzymuje Mojżesz by wyzwolić lud z niewoli(w.8). Bóg działa w pierwszej
osobie, ale wysyła Mojżesza (w. 10) i obiecuje mu swoją siłę i pomoc (w. 12).
Bez tej siły Boga, bez tego głębokiego doświadczenia, Mojżesz nie mógłby
zrealizować swojego zadania.
Wyjścia 17, 8–16
Fragment opisuje wielkie zwycięstwo Narodu Wybranego nad
Amelekitami. Jozue zwyciężył Amelekitów w krwawej walce; Mojżesz, Aaron i
Chur wchodzą na wzgórze: „Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do
góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał miał przewagę Amalekita”
(w.11). Aaron i Chur podtrzymywali jego ramiona, aż do zachodu słońca
(w.12) i tak „Jozue pokonał Amalektę i jego lud ostrzem miecza” (w.13). Jest
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to skuteczny przykład pokazania mocy modlitwy, dzięki której Bóg pomaga
nam w codziennych zmaganiach.
Prorocy
Prorocy toczą walkę przeciwko władzy, przeciwko religii legalistycznej i
czysto zewnętrznej religii, na korzyść relacji serca i głębokiej duchowości,
która jednoczy całe życie, czyli wiarę i życie, jak byśmy dziś powiedzieli.
Nawet jeśli wszystkie księgi mogą być czytane w tym świetle, chciałbym
wyszczególnić niektóre fragmenty tj.: prorok Eliasz, gorliwy prorok Pana,
troszczy się o czystość religii wobec proroków Baala, żywi się tajemniczym
chlebem i ma głębokie doświadczenie Boga na Górze Horeb (1 Krl 18–19);
Izajasz w rozdziałach: 1; 2; 5; 9; 11; 29; 57; 58; 59; 61; 66; Jeremiasz w
rozdziałach: 3; 31; 33; Ezechiel w rozdziałach: 2; 6; 8; 36; 37; Daniel w
rozdziałach: 3; 9; 12; Ozeasz: 1–3;10–11; itd.

Nowy Testament
Mostem porozumienia między człowieczeństwem, a boskością jest
Jezusa Chrystus, jego Wcielenie, Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie.
Chrystus przyszedł na ziemię, aby ustalić swoje Królestwo i jest największym
Prorokiem, Zbawicielem, Odkupicielem, Głosicielem Ewangelii. Jego życie
jest harmonią między służbą Królestwu a miłością do Ojca. Lata ukrycia i
kontemplacji w Nazarecie, w towarzystwie Maryi i Józefa, były tak owocne jak
życie publiczne. Dla lepszego zrozumienia, możemy nazwać lata w Nazarecie
jako lata Jezusa Modlącego się, który stopniowo odkrywa swoją misję i Ojca i
z dnia na dzień wzrasta „w mądrości, w latach i w łasce” (Łk 2,52), aby być
„prowadzonym przez Ducha Świętego” (Łk 4,1), a w konsekwencji odkryje
plan Ojca względem jego osoby (Łk 4,14–22) a w synagodze w Nazarecie
wypełni słowa Pisma skierowanego do Niego jak również będzie służyć
tłumom (Mk8,1nn), troszczyć się o chorych, ubogich i kobiety, którzy były
niczym w oczach świata (Mt 12,41–44; Mk 6,55; 7,24–30). Również wybór
dwunastu był dokonany wewnątrz tych samych najważniejszych
parametrów: bycie z Nim, głoszenie i pójście na misję, to znaczy zjednoczenie
z Jezusem, duchowość, miłość, życie wewnętrzne i służba apostolska (por.
Mk 3,13–19). W sercu Jezusa te dwie rzeczywistości tworzą jedną całość.
W rezultacie, również lata w Nazarecie były apostolskie; lata życia
publicznego zawsze były przemodlone i pełne momentów zjednoczenia z
Ojcem, zaczynając od Chrztu (Mk 1,9–13), przechodząc przez Przemienienie
(Mk 9,2–8); momentu głębokiej wewnętrznej modlitwy jak u Mk 6,46–47; Łk
11; Mt 5–7; J 13–17. Również męka i śmierć Jezusa były momentami
zjednoczenia wewnętrznego z Ojcem, poprzez realizowanie swojego
posłannictwa aż do krzyku „Eli, Eli, lemà sabactàni? (Mt 27,46). Jezusa jako
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Nauczyciel, Prorok, zwraca się do Ojca, pełen Ducha Świętego jak również
zwraca się do świata. Przypowieści, nauki i cuda Jezusa są przepełnione z
jednej strony człowieczeństwem Chrystusa a z drugiej strony głębokim
życiem Bożym, widać to w rozmowach o miłosierdziu Ojca, Jego miłości,
braterstwie i miłości między braćmi, o przyjęciu dla wszystkich, o życiu,
prawdzie, sprawiedliwości przeciwko kłamstwom i oszczerstwom, miłości do
biednych i zapomnianych.
Wśród wielu tekstów chcemy zwrócić uwagę na dwa teksty biblijne.
Marta i Maria (Łk 10,38–42)
O tym fragmencie posiadamy bardzo bogatą literaturę egzegetyczną,
wiele tekstów z zakresu duchowości oraz wiele interpretacji. Wspominam
tutaj tylko Biblię Pielgrzyma, chcąc przytoczyć interpretację owej perykopy
zaczerpniętą od autora.
Mamy dom, który przyjmuje i gości kaznodzieję. Tak jak w dawnych
czasach, kobieta bierze inicjatywę goszczenia proroka Elizeusza (2 Krl 4,8–10;
por. Dz 16,14–15). I tym razem również kobieta gości wswoim domu Jezusa.
Jak go przyjmuje? Każdy człowiek, który opowiada i pisze, pragnie być
przede wszystkim wysłuchany i zrozumiany: czy to jest próżność? Lub czy to
jest docenienie tego, który ofiaruje gościnę? I co jest ważniejsze: dawanie czy
otrzymanie? (Dz 20,35), służba czy słuchanie? Ówcześni uczeni w Prawie nie
wyjaśniali Prawa kobietom. W przypadku Jezusa, On przybył, aby dać życie i
nauczanie. To Jego życie, jest jedyną konieczną rzeczą; a jego doktryna winna
być wysłuchana. Jeśli utrzymanie jest konieczne, do dla życia najważniejsze
jest „to, co wychodzi z ust” Jezusa, jego nauczanie. Tak jak zmartwienie może
zagłuszyć ziarno, tak też entuzjazm może utrudnić słuchanie. Tradycja, trochę
upraszczając, uczyniła dwie siostry z przypowieści symbolami życia
aktywnego i kontemplacyjnego, jako różne formy uzupełniające egzystencję
chrześcijańską195.
Te dwie „formy uzupełniające się” jasno pokazują, że dwa aspekty,
aktywny i kontemplacyjny, uzupełniają się i przenikają w jednym
doświadczeniu ucznia miłości. Rzeczywiście Ewangelia nie ma na celu
uczynienia jednego aspektu nadrzędnym nad drugim, ale pokazanie, że
ponad tymi dwoma, które są również ważne i nierozłączne, potrzebna jest
tylko jedna rzecz: miłość. Dowodem na to jest to, że u Łukasza ta perykopa
umieszczona jest zaraz za dobrym Samarytaninem.
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Samarytanka (J 4,1–42) i Samarytanin (Łk 10,29–37)
Mamy do czynienia z dwoma tekstami, które ukazują doświadczenie
ucznia Chrystusa. Teksty te dzielą się na fascynacje Chrystusem
(Samarytanka) i na zamiłowanie do gestów ludzkich (Samarytanin).
We fragmencie mówiącym o kobiecie z Samarii, w wersecie 4, Jezus,
idąc z Judei do Galilei „musiał przechodzić przez Samarię”. W języku greckim
czasownik „przechodzić” ma również określenie „przejścia”. W tym przypadku
przejścia Chrystusa ze śmierci to życia. A więc przejście przez Samarię może
oznaczać Paschę! Miejsce, w którym Chrystus spotkał się z Samarytanką
było świadkiem licznych spotkań młodych ludzi, które kończyło się
małżeństwem, tak jak to miało miejsce w życiu Rebeki, Racheli. Jezus w
prośbie do kobiety: „daj mi wody” (w.7), przedstawia się jej jako potrzebujący
pomocy, spragniony pielgrzym. Spotkanie będzie nowym początkiem życia
kobiety, w momencie,kiedy kobieta identyfikuje Chrystusa słowami „widzę,
że jesteś prorokiem” (w.19). W tym momencie kobieta otwiera się przed
Chrystusem i ich rozmawia ożywia się. Wówczas kobieta mówi wszystko, co
wie o Mesjaszu, a Jezus jej objawia: „Jestem nim Ja, który z tobą mówię”
(w.26). Jest to moment głębokiego spotkania, kontemplacji. Pragnienie
otrzymania wody życia na chwilę ustało. Kobieta staje się, w pewnym sensie,
wodą życia, głosicielką Mesjasza (w.28-29). Wzniosłe spotkanie, które
zmienia nawet Jezusa, który nie czuje się już zmęczony ani głodny, ponieważ
może powiedzieć: „Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który mnie
posłał” (w.34). Nikt nie może wiedzieć, co tak naprawdę czuła Samarytanka i
Jezus w tym spotkaniu miłości, symbolu wielu spotkań mistycznych na
przestrzeni wieków. Owe spotkanie Jezusa z Samarytanką jeszcze dzisiaj, dla
nas jest nieodkrytą kopalnią modlitwy, kontemplacji, która zamienia się w
działanie. Tam przy studni Sychem powstało inne małżeństwo: małżeństwo
Jezusa z każdą zakochaną w nim osobą ludzką.
Przypowieść o dobrym Samarytaninie to inna ikona chrystologiczna.
Tekst rozpoczyna się od rozmowy „człowieka kulturalnego” z Jezusem.
Człowiek ten wie, że trzeba przestrzegać Prawo (Pwt 4,1; 5,33; 8,1; 16,20;
30,16); i sam podsumowuje wszystkie 613 przykazań w dwa: miłości do Boga
i bliźniego (Pwt 6,5; Lb 19,18). Prawda to? Z pewnością! Ale pojawia się
problem bliźniego, ponieważ dla doktorów Prawa bliźni to ten, który
przynależy do Narodu Wybranego, brat, przyjaciel, sąsiad, wyłączając
człowieka grzesznego (Prz 25,17; 27,9.14; 17,17; Syr 37, 1–6). Ale tutaj Jezus
ukazuje swoją nowość: bliźni to każdy człowiek. I czyni to poprzez
przypowieść ukazującą miłość i cnoty ludzkie. W tej przypowieści są dwie
najważniejsze postacie: pewien człowiek i Samarytanin. Pewien człowiek,
anonimowy, bez ojczyzny, bez pracy, bez żadnej identyfikacji, który
reprezentuje każdego człowieka; i Samarytanin, poganin, dyskryminowany –
bycie Samarytaninem w tamtych czasach było wstydem (J 8,48); ale właśnie
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ten Samarytanin współczujący lub „dobry”, tak będę nazywali go następne
pokolenia. Pojawiają się także inne osoby: kapłan i lewita, ludzie kultu. W
Biblii często pojawia się opozycja między religią, a sprawiedliwością: tutaj
wyraźnie widać ową opozycję. W przypowieści pojawia się nowa praktyczna
koncepcja „bliźniego”; i wychodząc od wielkiego Samarytanina w historii,
którym jest Jezus, który „zstąpił” nie tylko z Jerozolimy do Jerycha, ale z
nieba na ziemię, aby zamieszkać w całym ludzkim bólu, chrześcijanin nie
może dłużej robić wyjątków od ludzi, ale musi być blisko każdej cierpiącej
istoty ludzkiej.
Samarytanka i Samarytanin: dwa zamiłowania, które się jednoczą w
jedną, czyli zamiłowanie do poszukiwania Boga, niknie pragnienie
posiadania wody życia na rzecz osobistego spotkania z Chrystusem, ale to
samo pragnienie niknie poprzez miłość do bliźniego. Również i to jest żywym
spotkaniem z Chrystusem. Dzięki spotkaniu z Chrystusem, Samarytanka
staja się apostołem, to znaczy modlitwa i apostolstwo się w niej łączą;
Samarytanin, poczynając od apostolskiej miłości i służby „bliźniemu”,
realizuje projekt proroków, którzy widzieli prawdziwą religię w doświadczeniu
sprawiedliwości. I to jest również projekt Jezusa, zakochany w Ojcu i
Samarytanin świata. Jezus żyje w tych dwóch rzeczywistościach poprzez
miłość i służbę, od Betlejem do Paschy. Był największym „kartuzem i
apostołem”. Jedna z piosenek opisuje moment spotkania Jezusa z
Samarytanką w ten sposób: „Błogosławiona studnia na skraju drogi, która
przybliża zmęczonych i szukających wody bliżej siebie”, ale również możemy
śpiewać: „Błogosławiona droga, którą schodził, błogosławione spotkanie na
skraju drogi”.
NAUCZANIE ZAŁOŻYCIELA
Św. Józef Marello jak wiemy, powtarzał wielokrotnie owe motto
„kartuzi i apostołowie” swoim pierwszym braciom, tak jak to zaświadczył
później o. Cortona. Jednakże możemy znaleźć w jego stylu życia, w jego
pismach i listach: uczyń życie modlitwą, a modlitwę życiem. Od młodości
Marello żył intensywnym życiem modlitwy, nie zapominając o codzienności, o
historii Włoch i Kościoła. Jego modlitwa była złączona z życiem. Obecnie
przedstawmy kilka jego myśli na omawiany temat.
Pisma
Rozpoczniemy od „Norma Agendorum” z 1866, która została napisana
przez Marello 15 listopada o godz. 11.30 (nawet godzinę napisał na
dokumencie). Widzimy tutaj życie duchowe, klimat modlitwy, która nadaje
sens w każdym dniu młodemu człowiekowi w jego formacji w seminarium,
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podczas obiadu, na spacerze, w nauce, ale przede wszystkim nadaje ton jego
sercu. Odnajdujemy tę samą głębię w „Regule życia” z 12 stycznia 1867:
Modlitwa jest pewnym środkiem poprawy. Dlatego należy to uznać za
podłoże wszystkich naszych działań196.
Termin „podłoże” oznacza, że każde działanie musi być impregnowane,
nasycone modlitwą. Marello podkreślał, aby każde działanie było
„ukształtowane” przez modlitwę na podobieństwo z „Norma Agendorum”.
Czynił tak wiele razy, jak w 1868 w „Notatce sumienia” (w oryginale jest
napisane w języku łacińskim, języku perfekcji), gdzie mówi:
„Kiedy dusza jest zebrana sama w sobie i prosi tylko o to, co stanowi jej
prawdziwy interes, staje się bardziej zdolna do wytrwania w podjętych
postanowieniach(…) To wystarczy, aby iść do przodu. Oprócz tego, potrzebuje
pracowitości! Nasze sumienie nigdy nie jest bardziej bezpieczne niż wtedy,
gdy jesteśmy zajęci pracą197.
To było podstawową jego życia: wystarczy zobaczyć Spowiedzi z 21
stycznia 1868 i Porady z 23 lutego tego samego roku, gdzie pokazuje jak ma
wyglądać „dzień kleryka”. Święcenia się zbliżały, zarówno on i jego przyjaciel
Delaude, przygotowywali się razemdo„wejścia w kapłaństwo” w duchu
Chrystusa.
Tę samą podstawę modlitewną u Marello znajdujemy w tekstach
Modlitwy dla wszystkich i Myśli duchowe z 1867–68. Jego modlitwa ogarnia
cały świat: bogatych, zrozpaczonych, zmarłych, samego siebie i całą
„pielgrzymującą rodzinę Adama”. W swoim Testamencie z 6 lipca 1873 pisał,
że po swojej śmierci będzie potrzebował więcej modlitwy niż uroczystości
pogrzebowych, z powodu, że jest „ubogim grzesznikiem”. W pierwszym liście
pasterskim zaadresowanym do księży i wiernych diecezji z Acqui, na
zakończenie listu prosi o modlitwę w różnych intencjach i kończy tymi
słowami: „Teraz kończę mój list modlitwą, która zawsze musi być na ustach
dobrego pasterza gotowego poświęcić się dla kochanych owiec: O Panie,
pomóż mi troszczyć się w Twoje imię odzieci, które mi powierzyłeś; daj mi
proszę, abym mógł,gdy poprosisz mnie o ich dusze, odpowiedzieć z radością:
oto zachowałem je wszystkie; żadnej z nich nie zgubiłem”198.
W liście pasterskim w 1891 na temat pokuty biskup Marello
przedstawia długie wyjaśnienia o modlitwie, która powinna mieć cechy
pokory, wiary i wytrwałości; i następnie kontynuuje: „Musimy jednak dodać,
że ktokolwiek chce się w tym upewnić, że Bóg da mu swoje niebiańskie łaski,
nie może zrobić nic lepszego, jak tylko zmusić się do obfitowania w dzieła
miłosierdzia wobec bliźniego. Jest napisane:<Dawajcie, a będzie wam dane;
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…z tą samą miara, jaką wy mierzycie, wam odmierzą>199. Również w liście
pasterskim na temat Wychowania Młodzieżynaucza rodziców, że modlitwa
jest zawsze konieczna, czy to w momentach trudnych czy też łatwych w
wychowaniu dzieci: „Tomodlitwa jest środkiem do praktykowania nie tylko w
niespokojnych chwilach i kiedy podejmujesz każdą inną drogę, ale zawsze i w
każdym przypadku, nawet, gdy ciężar wychowania twoich dzieci wydaje ci się
lekki. Wiemy doskonale, że nasze dzieła i nasze wysiłki same w sobie są
nieskuteczne chyba, że Bóg towarzyszy im i wspiera je swoją łaską”200. W
liście pasterskim o katechizmie pisze do rodziców: „Wy jesteście pierwszymi
nauczycielami, a wasze usta, jak pisał wielki Doktor Kościoła, są pierwszymi
książkami, gdzie zaczyna się tą zdrową szkołę: libri sunt labia parentum
(książki są ustami rodziców) 201.Modlitwa przybiera funkcję misyjną i Marello
wskazuje na modlitwę, miłosierdzie i pomoc materialną również w Liście
pasterskim o Promocji Wiary 202 .Modlitwa dla Założyciela była
doświadczeniem, który wypełniał jego dzień; tak, więc wszystko, co czynił
było zanurzone w modlitwie i ciągłości między pracą a Bogiem. Tak mówił w
Instytucie Milliavacca, pod różnymi datami:
„Jezus prosi nas, abyśmy zawsze się modlili i nie ustawali w tej
modlitwie. W rzeczywistości nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy zawsze się
modlili (…) Możecie się modlić zawsze, jeśli czynicie wszystko dla Boga,
wszystko dla Jego miłości. Ta rezolucja musi zostać wykonana od samego
rana; później w ciągu dnia musimy przypomnieć o modlitwie poprzez
zwyczajny gest położenia ręki na sercu, wypełniając obowiązki naszego stanu
z zaangażowaniem, często wznosząc nasze serce do Boga z żarliwą modlitwą:
Panie wszystko dla Ciebie! (…) Od rana, kiedy wstajemy, nie słuchajmy
lenistwa, ale natychmiast próbujmy się otrząsnąć, otwierając oczy nie tylko w
świetle dnia, ale także w świetle wiary i mówimy: Panie, oto jestem: chcę cały
ten dzień służyć Tobie i oddać Tobie chwałę203.
Uczy również, aby modlić się w imię Jezusa:
Jezus zgromił apostołów, ponieważ nie prosili jeszcze niebieskiego Ojca
o cokolwiek w Jego imieniu i zapewnił ich, że o cokolwiek będą prosić Ojca w
Jego imieniu to otrzymają. Jakąkolwiek rzecz, mówi Jezus. Cóż za cudowna
obietnica! Ale mamy małe ograniczenie: w moim imieniu mówi Jezus, to
znaczy zgodnie z dobrą wolą Boga204.
Inną charakterystyką modlitwy dla Marello jest to, że: modlitwa zbawia
grzeszników. Czy modlitwa zakonników nie ma na celu bycia „iskrą”
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ludzkości? Wyjaśniając przypowieść o owcy zagubionej, tak mówił w
Instytucie Milliavacca:
Powiecie: co możemy uczynić dla biednych grzeszników? Wiecie dobrze,
że dziewice wycofane do swoich klasztorów wiele więcej czynią niż
apostołowie, kaznodzieje i spowiednicy. A więc ofiarujcie w tym celu wasze
modlitwy i wasze cierpienia, uczyńcie jakieś umartwienie i ofiarę; to zapewni,
że biedne dusze nie będą mogły spaść do piekła. Jest prawdą, że Jezus
mógłby je zbawić i przemienić bez was; dlaczego tego nie czyni? Tajemnica
dobroci i miłosierdzia: On chce to uczynić przez nas, abyśmy uwierzyli, że
liczymy się dla Niego…205
Modlitwa i apostolat tutaj są jednością. 22 stycznia 1888 Marello
wołał: „O, mocy, a właściwie wszechmocy pokornej i pewnej modlitwy!”206.
Długi tekst, kazania wygłoszony w św. Klarze, gdzie wyjaśniał uzdrowienie
trędowatego i modlitwę setnika (Mt 8,1–13), daje tutaj możliwość pokazania
wartości modlitwy, kazanie zostało spisane przez Bice:
Nauczyciele ducha nauczają, że modlitwa, aby była skuteczna, musi
być uczyniona z pokorą i zaufaniem: to są cnoty, które umożliwiają otrzymanie
z rak Bożych potrzebnych łask. Dlaczego wiele razy nie otrzymujemy danej
łaski? Ponieważ zbytnio polegamy na naszych biednych siłach, zamiast być w
pełni przekonanym, że nie mamy nic do dyspozycji, ale że możemy ufać tylko
Bogu i mieć nadzieję na wszystko, począwszy od nieskończonych zasług
naszego Pana Jezusa Chrystusa. Winniśmy modlić się z wiarą, to znaczy być
spokojni, że otrzymamy to, o co prosimy, ponieważ tak obiecał Bóg, a On nie
może siebie i nas oszukać… Zatroszczmy się, aby nasza modlitwa była
pokorna, pełna zaufania, żarliwa, a następnie podnieśmy ją w górę, aby
wznosząc się na skrzydłach wiary, przenikała niebiosa i docierała przed
oblicze Boga i Boskiego Serca Jezusa207.
Pod datą 22 marca 1889 Bice Graglia, piszę w swoim pamiętniku, jakie
rady daje Marello w celu rozwiązywania trudnych problemów, piszę:
Nasza dusza zostaje uduszona tym smutkiem (...), gdy nadchodzi
huragan (…) posiadamy bezpieczny środek,z którym możemy powrócić do
pięknej spokojności jak na początku, owym środkiem jest modlitwa, która
sama potrafi rozrzedzić i rozproszyć te groźne chmury i wraz z pogodnym
światłem, którym jest Jezus Chrystus, który sprawi, że promienie boskiego
słońca świecą na nasze dusze208.
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Nie możemy zapomnieć o Pierwszej regule Zgromadzenia z 1892, w
której to Założyciel napisał, jak powinny wyglądać praktyki pobożności w
Zgromadzeniu.
Listy
Listy Marello ukazują znacznie wyraźniej prawdziwą duszę Założyciela.
Do swojego przyjaciela Delaude 1 stycznia 1869 w liście 25 napisał słynne
zdanie, które ukazuje, co dla niego było najważniejsze:
„Módlmy się. W tych dniach modlitwa staje się największym i
najważniejszy Apostolatem”209.
Modlitwa i apostolat znów są razem: modlitwa staje się apostolatem i
jedynie tak apostolat staje się modlitwą. Właśnie swojego przyjaciela Delaude
Marello prosi o modlitwę patrząc na Kościół, oparty na dwóch filarach
modlitwy i apostolatu.
Tymczasem módlmy się. Czasy są zawsze niebezpieczne i groźne;
sprawy indywidualne i partykularne powinny ustąpić miejsca na rzecz spraw
generalnych Matki Kościół – jako dobrzy żołnierze, czynimy również naszą
godzinę straży i jesteśmy gotowi alarmować, kiedy nieprzyjaciel pokaże się;
jednak obecnie nie pozostaje nic, jak tylko czuwać na swojej straży: godzina
bitwy jeszcze się nie rozpoczęła210.
Do tego samego przyjaciela 12 stycznia 1869 kilka dni po
wcześniejszym liście, po zacytowaniu długiego tekstu autorstwa Lacordaire:
„Dlatego stała, żywa, wytrwała modlitwa jest dla nas najważniejsza, tzn.:
stała, we wszystkich czynnościach dnia codziennego; żywa, w różnych
okresach burz i niepokojów; wytrwała, bo ciągle jak refren powtarzamy nasze
usilne błagania…”211.
Stała modlitwa pokazuje, jak powinna nadawać sens wszystkiemu, co
dzieje się w ciągu dnia: dla Marello modlitwa była duszą apostolstwa.
Odwagi, odwagi mój drogi Kolego, czas mija. Biada nam, jeśli
znajdziemy się bez dnia bitwy. Uzbrójmy się szybko; modlitwa, oderwanie się
od tego, co przemija, gorliwość o chwałę Pana, głód i pragnienie
sprawiedliwości, pracowitość dla ratowania dusz, duch poświęcenia i
umartwienia oto broń, jaką musimy wyostrzyć, trzymając tę samą flagę,
gotowi na ten sam apel, jako wieczyste wojsko Kościoła, w którym zostaliśmy
wezwani do jej obrony przeciwko potężnym i licznym nieprzyjaciołom212.
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Również
Módlmy się i módlmy się bardzo, ci, którzy zgodnie z jego planami
zwiększą dzieła swoich sług: sadzimy, nawadniamy, ale przede wszystkim
stale zwracamy źrenicę do wielkiej boskiej Gwiazdy, z której pochodzi
dobroczynne ciepło nadprzyrodzonego nawożenia (…) Biedna młodzież –
módlmy się i módlmy się wiele w sposób szczególny za nich213.
Ten sam przyjaciel Delaude został nagrodzony wieloma listami; słynny
list 25 mówiący o Katechizmie i Misji, a w nim pisał: „Oto nasza misja…”, a
na koniec kończy wezwaniem: „Módl się, módl się wiele – to są dni skupienia
– przygotujmy się w ciszy, czekając na ukłon Boga”214. Dla niego ważna jest
modlitwa, „wytrwała i ciągła modlitwa”, „codzienna”, również „w słabości
ducha (…), gdzie Bóg w końcu położy kres naszej letniości”. Jest to bardzo
interesujący fragment, w innym liście do przyjaciela pisze: „Z pewnością
będziesz bardzo zajęty w miesiącu maryjnym – praca, praca, jedynie ja mogę
tobie pomóc poprzez codzienną modlitwę…”. Przyjaciel pracuje w
duszpasterstwie, a on towarzyszy mu swoją modlitwą: wspólna praca. W
dniu ogłoszenia nieomylności papieża, pisał z Rzymu do swojego przyjaciela:
Módlmy się i módlmy się dużo – ponieważ ukończenie dzieła – być może
dobrego i najlepszego sukcesu tego nowego środka zjednoczenia – siły –
jednorodności wzrostu, jaki Kościół osiągnął, zależy od naszych modlitw. W
celu uświadomienia sobie jego zalet, konieczne jest usunięcie pewnych
przeszkód, którym Bóg pozwala istnieć, aby udowodnić naszą cnotę.
Pozwólmy wszystkim pokornie współzawodniczyć w tym celu według
naszych małych sił – ale pracujmy głównie – na razie – pracą, którą wszyscy
możemy wykonać – wytrwałą modlitwą215.
Listy z czasów biskupich są krótkie i informują w telegraficznym
skrócie o najważniejszych wydarzeniach. W liście 198 do o. Cortony prosił,
aby modlić się w intencji Misji w Acqui: „Dodajcie do swoich modlitw jedną
Zdrowaś Mario w imieniu tych, których chcę powierzyć, aby mieszkańcy
mojej diecezji skorzystali z Misji” 216 . Założyciel bawił się włoskim słowem
„bollente”, które było nazwą źródła wody termalnej, która wciąż jest znana w
Acqui i poprosił diecezjan, by ogrzali się miłością Boga jak wodami
termalnymi miasta. Generalnie, biskup, z jednej strony zawsze prosił o
modlitwę o powodzenie swojej pracy apostolskiej, a z drugiej strony zawsze
zapewniał o swojej jedności modlitewnej ze wspólnotą św. Klary. Była to
modlitwa: „stąd i stamtąd”, ale zawsze miała jako cel budowanie Królestwa
Bożego: modlitwa wzajemna. Ta wzajemna modlitwa była już obecna u
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Założyciela w czasach młodzieńczych; rzeczywiście w liście do ks. Motta
pisał: „Jeśli się modlisz za wszystkich tych, którzy modlą się za ciebie, a więc
módl się również za mnie”217. W rzeczywistości dla niego modlitwa stawała
się zawsze „największym i najpotężniejszym duszpasterstwem”. Ten styl
Marello zaczerpnął od św. Józefa, którego wybrał jako przykład swojej służby
Bogu: tak więc staje się kartuzem i apostołem w Asti i Acqui. Zdanie:
„Kartuzi w domu i apostołowie poza nim” ukazuje całą jego duchowość
modlitwy i służbę jaką zaproponował swoim synom.
ŻYĆ NASZYM CHARYZMATEM

Zawsze się modlić! „Nieustannie się módlcie” (1 Tes 5,17) było to
zaproszenie Pawła, które zostało podjęte w historii duchowości. Nasz
Założyciel dał nam jasną wskazówkę, którą już znamy, aby modlić się
nieustanie, wykonując wszystkie nasze czynności z miłości do Boga. „Panie,
wszystko dla Ciebie!”. Cały dzień przeżyty w ten sposób jest naprawdę dniem
kartuzów, bez względu na naszą pracę lub posługę. Tak więc modlitwa może
stać się dla nas, podobnie jak dla Marello, „substratum” wszystkich naszych
działań.
Ogień misji ma swoje korzenie: w modlitwie, w miłości osobistej do
Chrystusa, podążaniu za głosem Ducha Świętego, aby zwalczyć strach, lęk
przed światem, który potrzebuje Boga. Odwagę, mają tylko ci, którzy „widzieli
Jezusa”. Kiedy myślimy o misjach, myślimy o ziemiach dalekich; ale papież
Benedykt XVI przypomniał nam, że misje „ad gentes” są nawet
nieewangelizowaną
rzeczywistością
naszego
„chrześcijańskiego”
społeczeństwa. Misją jest także bycie dorosłym w wierze i posiadanie pasji do
świata, w którym Bóg nas posyła. I wiele razy nasze misje znajdują się w
naszym ogrodzie. To wymaga mistycyzmu i duchowości, nigdy nie będzie
„choroby Afryki”, jeśli wcześniej nie będzie „choroby Boga”.
Także i my możemy modlić się o naprawienia zła, które zostało
popełnione w świecie, ale musimy pamiętać, że tą modlitwę musimy zacząć
od siebie, tak jak uczył nas Założyciel. Ten kształt modlitwy stawia ją w linii
monastycznej i klauzury wszystkich czasów. To duszpasterstwo bez wielu
słów, bez żadnych wielkich czynów, lecz skuteczne.
Teoretycznie jesteśmy przekonani, że modlitwa również dzisiaj „jest
jednym z najważniejszych apostolstw”. Potrzeba jednak przejść od teorii do
praktyki, od rozumu do serca i życia. Pytajmy się samych siebie: wolimy
Boga w pracy czy też pracę dla Boga? Z pewnością: oba są ważne. Ale kiedy
angażujemy się tylko w działania i wolimy pracę dla Boga, odkrywamy gorzką
konsekwencję, że nasz apostolat, w średnim lub długim okresie, nie wydaje
wszystkich owoców, które powinien wydać. Każdy apostolat, który się czyni
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powinien być „zaimpregnowany kontemplacją”. Jest bardzo znaczące, że
Założyciel w tym samym liście, w którym mówi o misji: „Oto nasza misja:
upowszechniać, kochać, praktykować doktrynę Jezusa Chrystusa”, zaprasza
przyjaciela Delaude do „ciągłej modlitwy”. Oto dlaczego apostolstwo Marello
osiągnęło „sukces”. Uważajmy więc, aby nie popaść w tak zwaną „epokę
działania”, czyli nadmierne poświęcenie się pracom zewnętrznym, nawet jeśli
skierowane jest dla dobra innych – poświęcenie, które ze względu na fakt
bycia nadmiernym, stopniowo prowadzi nas do zaniedbywania ducha
skupienia i modlitwy – i w rezultacie stajemy się puści, aby otrzymać
odpowiednią łaskę i miłość Bożą, pełni i opuchnięci jedynie próżnością,
domniemaniem, miłością własną, i ryzykujemy niebezpieczeństwo zatracenia
się i bycia nieużytecznym człowiekiem.
Musimy się przekonać, że w pewnych momentach życia, w pewnych
sytuacjach osobistych, wspólnotowych, rodzinnych, socjalnych, jak również
w Kościele, nie możemy zrobić nic… jak tylko się modlić. W tych sytuacjach,
modlitwa staje się jedynym właściwym apostolstwem. Powiedz Panu: „Ja
zrobię moją część w modlitwie i mam pewność, że zrobisz Panie swoje, aby
rozwiązać sytuację, której nie mogę sam rozwiązać”. To nie jest poezja ani
fantazja: jak Józef, Maryja i Jezus spędzili swoje „nieznaczące” życie
codzienne? Jakie było ich apostolstwo podczas trzydziestu anonimowych lat?
Dom w Nazarecie, powiedzielibyśmy dzisiaj, był doświadczeniem modlitwy i
pracy… w domu. „Na zewnątrz domu” dla nich oznaczało pokorę, zbawienie
wszystkich. Maryja w swoim Magnificat (Łk 1, 46–55)rozszerzyła swe serce
na całą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, Jezus był zajęty sprawami
Ojca (Łk 2,49), a Józef swoją część realizował w części „nauczania” Syna
Bożego i swojej pracy na rzecz Jezusa i Maryi. Tylko…to!
O św. Tomaszu z Akwinu mówi się, że był człowiekiem
kontemplacyjnym i bardzo aktywnym. Tak samo możemy powiedzieć o
naszym Założycielu. Syn Marello winien tylko podążać tą samą drogą, aby
być wierny swojemu Założycielowi. A może – co o tym myślicie – zaangażujmy
się w tę mentalność i będziemy jak Założyciel, kontemplacyjni – aktywni:
ludźmi, którzy zaczynają od kontemplacji, aby później rozwijać swój
dynamizm, zaangażowanie w działanie ... i odwrotnie.
Przy pomocy twojego kierownika duchowego, możesz uczynić wiele, jak
Założyciel, jedna Norma Agendorum, pewien projekt duchowy, łączenie
codziennego życia z życiem modlitwy i woli Bożej. Nie jest to trudne, uwierz
mi: jest to fascynujące!
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ROZDZIAŁ VIII
CISZA
Żyjemy w hałasie, tym wewnętrznym i zewnętrznym: nasze życie
składa się z wielu dźwięków. Hałasy atakują nas i ogłuszają. Z powodu
hałasu nie umiemy już „słuchać” sekretnej melodii kwitnącego kwiatu, nie
czujemy już piękna gwiazd, tak pisze o tym Olavo Bilac (1865–1918) w
wierszu Droga Mleczna:
„Powiesz mi: „Usłysz gwiazdy! Z pewnością
straciłeś rozum”. Powiem wam:
W międzyczasie,
aby usłyszeć niebiański koncert,
otwieram okna
przyciągnięte zaklęciem
I z gwiazdami mówię.
Droga Mleczna świeci tak samo jak
otwarta skrzynia skarbów.
Ale gdy tylko wstanie słońce,
z żalem wciąż szukam ich
na pustynnym niebie.
„Mój głupi przyjacielu, jaki masz komfort
od gwiazd, jeśli spojrzysz
na nieskończoność?
Co mówią, gdy jesteś nimi pochłonięty?”
Miłości, jeśli chcesz zrozumieć gwiazdy,
ponieważ tylko poprzez miłość
można słyszeć
w stanie zrozumieć ich opowieści”218
I to jest prawdą, tracimy sens Piękna i sens Boga. Nie umiemy już słuchać
Boga, ponieważ do tego potrzebna jest cisza.
Patrzenie na świat jest jak chęć posiadania go jako zdobyczy, chęć
zdominowania go. Słuchanie go, to wręcz przeciwnie, to tak jakby ten świat
był w nas. Słuchanie to więcej niż muzyka, więcej niż duchowość, więcej niż
troska i szacunek dla innych. Słuchajcie innych! To praktyka, o której często
już zapominamy, szczególnie w temacie jak słuchać innych: Boga. Znajdują
218
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się osoby na świecie, które nie umieją słuchać i inne, które nie chcą słuchać;
dlatego konieczne jest ponowne nauczenie się tej sztuki, ponieważ hałas
ukrywa samotność ludzi.
„Cisza jest Bogiem obecnym w nas, jest Niewysłowionym w nas, Istotą,
która wyraża się po prostu tym, czym jest. Bóg jest zbieżny z Jego miłością.
Milczenie i miłość identyfikują się. Cisza nie jest brakiem słów; cisza jest
wewnątrz słowa z jego bogactwem, jego zapachem, jego pięknością, słodyczą
i głębią. Najpełniejsze słowo zbiega się z najgłębszą ciszą. Cisza to jakość
słowa(…) Jeśli słowo nie jest pełne ciszy jest puste. Słowa, które są połączone
z miłością i ciszą, są pełne, intensywne, ciepłe”219.
Św. Józef wiedział, jak żyć w ciszy, wiedział jak kontemplować Słowo
Wcielone. Adhortacja Redemtoris Custos potwierdza:
Ewangelie mówią wyłącznie o tym, co Józef „uczynił”. Jednakże w tych
osłoniętych milczeniem „uczynkach” Józefa pozwalają odkryć klimat głębokiej
kontemplacji: Józef obcował na co dzień z tajemnicą „od wieków ukrytą w
Bogu”, która „zamieszkała” pod dachem jego domu220.
Ojciec Jose Antonio Bertolin pisał w ten sposób:
„Cisza Józefa nie jest ubóstwem ducha. To cisza, która przyjęła
tajemnicę obecności Słowa, które stało się ciałem, które doceniało jego
bogactwo. Był świadomy, że tajemnica, w której został przedstawiony Marii,
była niewypowiedziana. Jest przykładem człowieka, dla którego zewnętrzne
bogactwo rozwija się w ciszy (…) Cisza dla niego było najlepszym sposobem
do życia w najgłębszej miłości (…) Dla wszystkich, którzy patrzą na Józefa,
nigdy nie przestaje wskazywać na wielkość ciszy: milczenie, aby przyjąć
Jezusa i Jego objawienie, żyć w komunii z medytacyjną duszą Maryi, dać się
uwieść miłości Boga”221.
Józef Marello zafascynowany osobą Józefa, jego ciszą i jego życiem
wewnętrznym, chciał, aby jego Oblaci żyli „w ukrytości i ciszy pracującej, w
naśladowaniu św. Józefa, ten wielki przykład życia ubogiego i pokornego”222.
Od czasów seminaryjnych kochał ciszę i samotność serca. Cisza więc, dla
nas jest jednym z ważniejszych elementów naszego charyzmatu, która zbliża
nas do modlitwy, jedności z Bogiem,a w tym samym czasie przygotowuje
serce na dzieła Boże. Nasze doświadczenie duchowe pokazuje wartość ciszy
w naśladowaniu świętego Józefa, jako szacunek dla Wspólnoty, zwłaszcza
jako realizację ideału kartuzów.
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SŁOWO BOŻE
Słowo pomaga nam w odkryciu wartości ciszy, jej duchowości jako siły
wewnętrznej i obecności Boga. Cisza i słowo nie przeciwstawiają się sobie,
łączą się w „Słowo, które stało się ciałem i zamieszkało między nami” (J
1,14), w ciszy w łonie Maryi, w grocie Betlejemskiej, w życiu Nazaretu, na
Kalwarii i o poranku Zmartwychwstania.
Bardzo sugestywny jest tekst Apokalipsy: „A gdy Anioł otworzył pieczęć
siódmą, zapanowała w niebie cisza jakby na pół godziny” (Ap 8,1). Pół
godziny wskazuje jakość i intensywność Liturgii niebieskiej. Cisza dla samej
siebie jest doświadczeniem liturgicznym i w niej doświadczamy tajemnicy
Boga. Przyjście Boga zawsze poprzedza cisza; cisza w liturgii ma konkretny
cel, abyśmy zrozumieli, że Bóg jest i przychodzi do nas.
Cisza w Starym Testamencie
DOŚWIADCZENIE BOGA W PSALMACH
Doświadczenie Boga to przede wszystkim doświadczenie ludzi, którzy
żyją w namiotach na pustyni i mają bezpośredni kontakt z Bogiem. Bóg dla
człowieka biblijnego jest tarczą, obrońcą, skałą, miłością, odkupicielem,
mścicielem modlących się ludzi, którzy w imieniu ludu błagają o pomoc.
Autor Psalmu 35, 22–23 tak się modli: „Widziałeś, Panie, zatem nie milcz, o
Panie, nie bądź ode mnie daleko! Przebudź się, wystąp w obronie mego
prawa, w mojej sprawie, mój Boże i Panie!” Jest to krzyk prześladowanego,
który prosi Boga o wybawienie go. Całe to doświadczenie przeżywa wewnątrz,
w ciszy serca, w trudzie dzień po dniu, w walce przeciwko złym,
niesprawiedliwym, prześladowcom. Psalmista narzeka na milczenie Boga,
które sprawia wrażenie, że Bóg nie działa, wydaje się być daleka od błagań i
skarg, wydaje się, że porzucił swój lud (Ps 21). W swoim cichym wołaniu
psalmista znajduje Boga, który jest miłosierny i ufa mu, jak podkreślono w
Psalmach 50;55; 56; 68; 87; 90 i innych.
Pragnienie Boga jest również doświadczane w wewnętrznych
poszukiwaniach, takich jak „oddech”, „tęsknota”, „pamięć”, „nadzieja”,
„pragnienie” (Ps 41) i później kiedy dusza jest zadowolona z Boga jak z
pysznego pokarmu, będzie wielbić Boga i odpoczywać w Nim, lub będzie
mogła zanurzyć się w Nim „jak odstawione od piersi dziecko w ramionach
matki” (Ps 131,2) i być pojednana z samą sobą lub podniesie „moje oczy,
który mieszkasz w niebie” (Ps 123,1). W takiej sytuacji nie można uciec do
Boga, dlatego też, psalmista pyta: „gdzież się oddalę przed Twoim duchem?
Gdzie ucieknę od Twego oblicza?” (Ps 139,7). Śpiewać, chwalić Boga na
harfie, cytrze, bębnie i flecie (Ps 150) jest zawsze ekspresją wewnętrzną
serca, duszą modlitewną, która w kontemplacyjnej ciszy wybucha krzykiem i
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śpiewem (Ps 145) i chwałą (Ps 148). Piękne jest zdanie ostatniego Psalmu:
„Każdy żyjący niech chwali Pana” (Ps 150,6).
Długie oczekiwanie na Mesjasza jest jak wołanie od stuleci trzymane w
sercu, pragnienie spełnienia obietnicy (Ps 88; 96; 107); i kontemplacja Słowa
(Ps 118) jest najwyższym punktem żydowskiej modlitwy, przeżywanym w
modlitewnej ciszy tych, którzy wiedzą, że Bóg jest zawsze wierny i Jego Słowo
wypełnia się.
ANAWIM
W Biblii, najmłodsi, „anawim”, to wszyscy ci, którzy oddają się Bogu,
całkowicie w Niego wierzą, nie mają mocy i głosu, by się bronić: ich obrońcą
jest Pan. Ubodzy w Panu, osoby, które nic nie znaczą, ale żyją w historii
wierności, poszukiwania Boga, w oderwaniu. Znani lub nie, żyją anonimowo,
w ciszy, w prostocie. Wiedzą, jak oczekiwać Mesjasza i mają nadzieję w Bogu;
są mistrzami modlitwy, akceptują małość i umieją dać pierwszeństwo Bogu.
Są bogaci Bogiem! Zobaczmy przykłady: Józef z Egiptu (Rdz 37–39); Hagar,
matka Izmaela, upokorzona przez Sarę (Rdz 16); Anna, matka Samuela,
która „zaczęła modlić się do Pana, płacząc pośpiesznie... i wylała swe serce
przed Panem…”(1 Sam 1,10,15); Judyta, która prosi Pana w momentach
cierpienia i niebezpieczeństwa w ciszy (Jd 9; 13,2–9); królowa Estera, która
zawierza Bogu, który nie opuszcza ludu (por. Est 4,17nn) w momencie
prześladowania.
CISZA i MĄDROŚĆ
Księgi mądrościowe przedstawiają ciszę jako doświadczenie ludzkie,
które pomaga przybliżyć człowieka do Boga: „Rozumny umie milczeć” (Prz
11,12), ponieważ mądrość wypełnia jego serce. Stosunek do ciszy odróżnia
biednych od bogatych: bogaty „wyrządzi krzywdę, zżymać się będzie, gdy
biedny poniesie krzywdę, jeszcze sam poprosi o przebaczenie” (Syr 13,3),
dlatego też jego obroną może być tylko Bóg. Ta sama księga naucza, jak
dyscyplinować język, dobrze używać słowa (23,7-20) i wartościować ciszę
(19,4-12); stąd człowiek o zdrowym rozsądku „do czasu będzie ukrywać
swoje słowa” (Syr 1,24),to znaczy, człowiek dba o swój sposób mówienia.
Jeszcze Księga Syracha zaprasza tych, którzy służą Panu do posiadania
cierpliwości i do „cierpienia do przyjścia Boga” (2,1–6); jest to wewnętrzna
postawa tych, którzy wiedzą, że Bóg jest po ich stronie i muszą ufać i czekać,
dać przestrzeń lub wewnętrzną ciszę Bogu w swoim sercu.
CISZA A PROROCY
Pustynia i święta góra Horeb są miejscem największego doświadczenia
Boga w Biblii. W formie paradygmatycznej takie jest doświadczenie Eliasza.
Eliasz, jeden z większych proroków, jest człowiekiem lekkiej bryzy, spotkania
z Bogiem na górze Horeb (1 Krl 19,12). Tą lekką bryzą jest cisza, Eliasz
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odnajduje w niej Boga. Eliasz ukrywa swoją twarz, zamyka oczy i słyszy
Boga, który go dotyka i go wstrząsa. Bóg przychodzi, aby się z nim spotkać,
ale nie w sposób widzialny, nie da się tego opisać. Ważnym kryterium tego
doświadczenia Boga jest to, że ofiaruje się i żyje w ciszy.
U Izajasza 30,15: jest „w nawróceniu i spokoju” i przypominając sobie,
że Bóg szuka; to właśnie w Jego głębokiej uwadze ludzie znajdują zbawienie;
jest w „odpoczynku i zaufaniu”, gdzie leży siła ludu. Jest to zaproszenie, aby
ludzie zwrócili się do Boga głęboko w swoich sercach.
Pieśni Sługi Jahwe u Izajasza są spowite tajemniczą obecnością Boga.
Izajasz 42 jest pierwszą pieśnią z czterech. Tutaj Sługa jest postacią
wzniosłego Mesjasza: król, prorok, kapłan i ofiara. Owa postać Sługi
utożsamia się z Mesjaszem, który cierpi w Nowym Testamencie. W wersecie
14 czytamy: „Milczałem od długiego czasu, w spokoju wstrzymywałem siebie,
teraz jakby rodząca zakrzyknę, dyszeć będę z gniewu, zabraknie mi tchu”.
Prorok widzi w tej ciszy cierpienie ludu, Sługi cierpiącego i w tym możemy
widzieć ciszę i krzyk Chrystusa Zbawiciela na krzyżu.
Izajasz 64 – tzw. trzeci Izajasz – żyje w innej rzeczywistości.
Nieprzyjaciele obecnie są teraz wewnętrzni, są frakcjami ludu, a prorok w
wersecie 11 błaga w formie pytania do Boga, aby nie milczał: „Czyż na to
wszystko możesz być nieczuły, Panie? Czy możesz milczeć, by nas przygnębić
nad miarę?”.
U proroka Ozeasza, relacja Boga i człowieka jest przedstawiona w
postaci niewiernej żony i męża gotowego wybaczyć, zaprasza ludzkość do
doświadczania poświęcenia i samotności: „Dlatego chcę ją przynęcić, na
pustynię ją wyprowadzić i mówić do jej serca” (Oz 2,16). Ogromny mistyczny
obraz.
Prorocy wiedzą, tak jak my, że często Bóg wydaje się nieobecny,
odległy, nawet jeśli jego obecność nigdy nie zawodzi. Tymczasem Księga
Lamentacji wyjaśnia, że: „dobrze jest czekać w milczeniu ratunku od Pana”
(Lam 3,26): jest to cisza tych, którzy polegają na Bogu. W kontekście
wygnania babilońskiego prorok Baruch przypomina ludowi, który musiał
zostać deportowany, że podczas gdy niewierni czczą bogów, oni muszą czcić
Pana w milczeniu: „kiedy zobaczycie tłum, który idąc przed i za nimi cześć
oddawać im będzie, powiedzcie sobie w myśli: Tobie należy się cześć, o
Panie!” (Bar 6,5).
Cisza w Nowym Testamencie
Mówić o ciszy w Nowym Testamencie to przede wszystkim
kontemplować Jezusa, Maryję i Józefa w Nazarecie. Milczenie Maryi,
śpiewane w poezji, muzyce i książkach jest paradygmatem dla Ludu Bożego;
cisza Józefa nie jest gorsza, jest człowiekiem, który „tylko” działa, ale również
otrzymał powołania do wypowiedzenia jednego „Słowa”, czyli do nadania
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imienia swojemu dziecku Jezus. U Maryi i Józefa cisza utożsamia się z
pokorą.
Jezus, Słowo odwieczne, pozostaje w milczeniu przez wiele lat w tym
samym domu; w życiu publicznym zawsze szuka spotkań modlitewnych z
Ojcem (Mk 1,35; 6,46 nn) i oddala się z Apostołami, również w celu
odpoczynku (Mk 4,10; 6,31). Naucza lud i uczniów, że Ojciec „widzi w
ukryciu” (Mt 6,6), a więc prawdziwa modlitwa winna być czyniona w sercu.
Najważniejsze
wydarzenia
Odkupienia,
czyli
Wcielenie
i
Zmartwychwstanie dokonały się w ciszy. Bóg stał się człowiekiem w
kenotycznym uniżeniu, to znaczy w uniżeniu boskości, dzięki temu Chrystus
staje się sługą; a cisza Chrystusa na krzyżu łączy się z milczeniem Ojca i
Ducha Świętego. Już w Ogrodzie Oliwnym Jezus doświadczył samotności i
milczenia Ojca i prosił swoich, aby wraz z nim czuwali (Mt 26,38). Ale na
krzyżu poprzez swój krzyk (Mt 27,46), Jezus ukazał swoją ciszę wewnętrzną,
pełną bólu. Bóg, który nie czuje się Bogiem jest tajemnicą, której nie umiemy
wyjaśnić, jedyną rzeczą, którą możemy uczynić, to kontemplować i żyć! Ten
krzyk Chrystusa, który wyszedł z głębi jego serca, jednocześnie tajemniczy i
mistyczny, rozbrzmiewał echem przez wieki i był powtarzany tysiące razy we
wszystkich bólach ludzkości, szczególnie w najciemniejszych chwilach
historii, kiedy pojawia się wciąż jedno pytanie: „Dlaczego?”. Jedynie w ciszy
Chrystusa można naszkicować odpowiedź.

CISZA
W PISAMCH I ŻYCIU MARELLO

Listy
Już od studiów teologicznych Marello kochał ciszę i samotność. Oto co
pisał do swojego przyjaciela Stefana Rossetti: „Jestem w świecie czynu, a
jednak jestem w całkowitej samotności” 223 . Podczas wakacji pomagał w
przygotowaniu do ślubu swojego brata Wiktora. Po wszystkim powrócił do
seminarium i napisał: „Żyję bardzo dobrze: święta się skończyły i cieszę się
niewysłowioną słodyczą samotności”224. Można by powiedzieć, że był, przez
naturę miłośnikiem ciszy i wspomnień. Pod koniec stycznia 1869 Marello
napisał list do swojego przyjaciela Stefana Delaude. Pod koniec listu
znajdujemy zdania, mówiące o pożegnaniu: „Do zobaczenia – módl się i módl
się dużo – są to dni pełne wspomnień – przygotujmy się w ciszy, oczekując
ukłonu Boga. Wszystko dzieje się w łańcuchu czasu, a czas jest w rękach
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Pana” 225 . W swoim dziele Biografia bł. Józefa Marello, w rozdziale 35 o.
Dalmaso tak opisywał stan duszy Marello w roku 1874:
„Ks. Marello naprawdę wkroczył w okres biernego oczyszczenia, które
doprowadziło go do poszukiwania woli Boga poprzez całkowite oderwanie się
od rzeczy na świecie, a śmierć jego ojca przyspieszyła to oderwanie,
sprzyjając procesowi zjednoczenia. Słowa, które napisał, do swojego
przyjaciela Delaude 11 stycznia 1869, mogą odnosić się do niego teraz
bardziej niż kiedykolwiek, pisał: „W naturze zdarza się, że gdy musi pojawić
się jakieś wielkie zjawisko, poprzedzają go całkowicie negatywne oznaki
doskonałej ciszy (…) To są cisze dojrzałości, uroczyste chwilę poprzedzającą
akcję – sekretne i tajemnicze wspomnienie, które przygotowuje
najwspanialszą i najbardziej oszałamiającą produkcję”226.
W tym samym liście, cytowanym przez ojca Dalmaso, Marello we
fragmencie, o którym nie wspomniano, a następnie w dalszym ciągu,
kontynuuje: „Nie wyjaśnię wystarczająco dobrze: przed burzą morze wcale
nie jest spokojne; przed śmiercią pacjent cieszy się chwilą spokoju, która
wydaje się być początkiem uzdrowienia(…),przed egzaminem pełen obaw
student nic nie wie (…),w ciszy dusza przygotowuje się do tego krzyku, który
będzie musiał rozbrzmiewać echem na horyzoncie katolickim; w tajemnicy
bohater powstaje, gdy nasienie otwiera się w naturze; w ciszy krystalizują się
wielkie postacie, jak w pokornej skorupie kropla rosy twardnieje, która
przekształca się w drogocenny kamień, który zdobi czoło córki króla”227. W
wielką „ciszę dojrzałości” Marello ukierunkowało jego wielkie marzenie: bycia
Trapistą. Owe marzenie było w jego sercu i pozostanie nim do końca jego
życia; kierując się tym pomysłem, poczuł potrzebę wzmocnienia męskiego
życia religijnego w Asti, założył zgromadzenie. To pragnienie umieścił w liście
do ks. Cesare Rolla, w którym zaznaczył, że chce założyć Oblatów, nie
zakonników, którzy będą naśladować św. Józefa w jego życiu ukrytym i
pracowitym. Tak, więc poprosił ks. Cesare o dyskrecję i ciszę, potwierdzając:
„Secretum regis abscondere bonum est”(Dobrze jest ukryć tajemnicę króla);
wykonując dzieła Boże w ciszy, nie ufając ludziom ani nawet sobie samym,
ale pełni nadziei w nadprzyrodzonych pomocach, wszystko pójdzie
najlepiej”228. Nowe dzieło, wg Założyciela, powinno powstać w ciszy i rozwijać
się w ciszy w sekrecie bez żadnego krzyku. To był jego styl, który zawsze
popierał, nawet gdy pisał bardzo krótkie listy z Acqui, ponieważ nie miał
dużo czasu. W jednym z nich zaadresowanym do o. Cortona, pisał,
pamiętając o Iz 30,15 zarówno, aby wysłać życzenia wielkanocne, jak i
wzbudzić zaufanie do św. Józefa w czasach trudności ekonomicznych: „Co do
reszty, jeśli św. Józef wspomagał do tej pory, z pewnością pomoże i teraz; On
225
226
227
228

Ibid, list 27
S. Dalmaso, Biografia, str.585, (tłum. wł.)
Św. Józef Marello, Pisma, List 26, (tłum. wł.)
Ibid, List 108, (tłum. wł.)

119

powtarza zawsze swoim Synom: in silentio et spe erit fortitudo vestra (w ciszy
iw nadziei jest nasza siła)”229. Dla niego cisza była siłą wewnętrzną, która
sprawiała, że zaufał Bogu i św. Józefowi.

Pisma
Dobrze znane nauczanie Założyciela można streścić w tym „aforyzmie”
praktycznego życia: „Kiedy namiętność ryczy wewnętrznie, milcz”. W Norma
Agendorumz 1866 bardzo podkreśla skupienie i szczere podejście do
modlitwy, które oczywiście wymaga wielkiej wewnętrznej ciszy. W „Regule
życia” w styczniu 1867 Marello pisał:
„Aby usunąć możliwie jak najlepiejwszelkie zakłócenia modlitwy,
wchodząc do kościoła, na umysł i serce zostaje nałożona ścisła cisza. Age
quod si agis – Ucz się, że zawsze jesteś w obecności Boga i stań przed nim
podczas całej twojej molditwy 230.
W pierwszej Regule w 1892 czytamy jasną wskazówkę o tym:
Raz w roku dla wszystkich zorganizuje się Święte Rekolekcje na kilka
dni. Następnie niech każdy studiuje, aby zachować święte skupienie w
obecności Boga (…). Ponieważ nie da się długo zachować skupienia bez
milczenia (…),poza wspólnym czasem rekreacji, każdy musi w ten sposób
zachować ciszę: od wieczornego dzwonka do porannego dzwonka na
rekreację zachowuje się ścisłe milczenie i jeśli ktoś musi wówczas rozmawiać,
powinien to czynić wyciszonym głosem. W pozostałych godzinach ciszy, gdzie
będzie musiał mówić, będzie to również wykonywane niskim głosem, unikając
najmniejszego hałasu231.
Obserwacja ta pozostała w tradycji Zgromadzenia z nazwami „wielka
cisza” i „mała cisza”. W notatkach Bice Graglia 25 stycznia 1889, czytamy:
„Bądźmy, więc wierni Bogu na modlitwie, uważajmy i bądźmy w
głębokiej ciszy, aby usłyszeć ten boski i tajemny głos, który nie daje się
odczuć w zawirowaniach i rozproszeniu”232.
Dla Marello cisza i skupienie niosą z sobą wewnętrzny pokój:
Kiedy jest się zamkniętym w swoim pokoju, nie słyszysz zewnętrznego
hałasu. Jeśli z wolą pozostaniemy skupieni w sobie, wyobraźnia nie będzie
mogła nam przeszkadzać233.
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Używa również takiej ekspresji: „Stwórzmy w naszym sercu mały
pokoik, piękne miejsce, gdzie zawsze może mieszkać Jezus, gdzie możemy
również podczas burz świata, przyjąć Boga,od czasu do czasu odprawiajcie
rekolekcje”234.
Dla niego czas Wielkiego Postu był dobrym czasem dla skupienia.
Nawet zmartwienia życia nie powinny odciągać nas od wewnętrznego
skupienia, jak św. Józefa. I naturalnie przykładu Maryi nie mogło zabraknąć:
„Naśladuj Maryję i nie mów za dużo. Naśladuj Maryję w jej skromności i
oszczędności słowa.
Świadectwo o. Cortona
Ojciec Dalmaso w swoim dziele cytuje Wspomnienia o. Cortony
mówiące jak Założyciel pojmował ciszę:
Aby następnie zdobyć święte skupienie i poczynić w nim postępy,
Założycielzalecał potrzebę milczenia, ukazując nam postać św. Józefa jako
przykład człowieka milczenia. Rzeczywiście (Marello) powtarzał często, że W
Ewangeliach czytamy o cierpieniach Józefa, o jego rozmowie z aniołami, jego
dziewiczej czystości, o jego sprawiedliwości i świętości; Ewangeliści
relacjonują jego gotowość do posłuszeństwa Bożym poleceniom, trudom i
podróżom znoszonym dla Jezusa Chrystusa i z Jezusem Chrystusem; jego
pokorę, umartwienie i znoszenie trudu codziennej pracy. Odnosił się do troski
św. Józefa o powierzone mu w świętym depozycie, o dokładnym
przestrzeganiu obowiązków religijnych, o świętym oddaniu się w ręce Boga, o
bólu w tajemniczej utracie skarbu, o trosce w jego poszukiwaniu, poddanie się
w upokorzeniach i krzyżach. O wszystkich tych rzeczach czytamy w
Ewangeliach, ale nie przekazują one żadnego słowa, które wypowiedział św.
Józef, chociaż był głową rodziny Boga na ziemi i miał władzę ojca i małżonka,
zawsze pozwalał swojej świętej narzeczonej mówić. Jedno słowo jest zawarte
w Ewangelii, jakie powiedział Józef, ale to słowo boskie przyniesione z nieba,
które nakazał Józefowi anioł od Boga wypowiedzieć pierwszy, jest to słowo
święte imię Jezus (…) Chciał również, aby w ciszy jego bracia naśladowali
swojego wielkiego opiekuna i ojca Józefa i ustalił dwa rodzaje milczenia:
wielka cisza, która obowiązywała od dzwonka na wieczorne modlitwy do
dzwonka na śniadanie; podczas tego czasu powinno się rygorystycznie
przestrzegać milczenia, a jeśli ktoś musiałby coś powiedzieć winien to czynić
cicho, używając niewielu słów. We wszystkich innych godzinach dnia, z
wyjątkiem rekreacji, chciał, aby była zachowywana mała cisza, która
oznaczała, aby nie rozmawiać wiele chyba, że jest taka potrzeba” 235.
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ŻYĆ W MILCZENIU

Po
pięknych
naukach
naszego
Założycielamożemy
jedynie
zaproponować kilka prostych wskazówek, które pomogą nam żyć zgodnie z
Jego sercem pełnym Boga.
Stać się jednym z Bogiem
Cisza umożliwia nam byciejednościąz Bogiem, który jest przed nami i
stanięcie się jednym z Bogiem, który jest w nas.Pozwolić się kochać przez
Niego, być otoczonym Jego obecnością. Jedna z anegdot mówi, że miejsce, w
którym Bóg najbardziej się ukrywa i nie zostaje odkryty, znajduje się w
sercach ludzi. W ciszy można poczuć ową obecność w naszym życiu.
Cisza w Eucharystii
Na tej ziemi nie zrozumiemy jednej rzeczy: Jezus jest najsilniejszą i
najbardziej niepokojącą ciszą w czasie i przestrzeni, która trwa od ponad
dwóch tysięcy lat i znajduje się na całym świecie. Doświadczamy
delektowania się ciszą Eucharystii i kochania Jezusa, ponieważ są to środki,
które pozwalają nam żyć w bliskości z Umiłowanym. Kiedy się żyje ową
kochającą ciszą z Bogiem, wówczas nasze działania są bardziej korzystne i
owocne. Zobaczmy to na przykładzie naszej modlitwy: przed tabernakulum,
całkowicie milczymy, czyli wyłączamy wszystko: myśli, problemy, radości… i
jesteśmy tylko my: On i ja; następnie zanurkujmy, „zanurzmy” się w tej ciszy
miłości.
Wyrocznia Pana
W Starym Testamencie wielokrotnieodnajdziemy zdanie: „Tak mówi
Pan”. Zdanie hebrajskie „ne’m YHWH” przetłumaczono jako wyrocznia Pana
lub Słowo Pana, oznacza „szept Boga”. Aby zrozumieć, czym jest szept,
konieczna jest cisza, uwaga, dostrojenie się. Bóg mówi w ten sposób w życiu,
w historii; i wymaga od nas ciszy wewnętrznej,aby Go słuchać, odpowiedzieć
i wejść z Nim w zjednoczenie. Aby być prorokiem potrzeba jest słuchania
„Wyroczni Jahwe” w naszym życiu.
Milczenie Józefa
Podczas rozważań Anioł Pański papież Benedykt XVI ukazywał
bogactwo milczenia Józefa, mówił:
Milczenie to przepojone jest kontemplowaniem tajemnicy Boga, w
postawie całkowitej gotowości wobec woli Boga. Innymi słowy milczenie św.
Józefa wyraża nie wewnętrzną pustkę, lecz przeciwnie, pełnię wiary, którą
nosi w sercu i która kieruje każdą jego myślą i każdym jego
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działaniem.(…)Pozwólmy się „zarazić” milczeniem świętego Józefa! Bardzo
nam tego potrzeba w świecie zbyt często hałaśliwym, który nie sprzyja
skupieniu i wsłuchaniu się w głos Boga236.
Czy przypadkiem jako duchowi synowie św. Józefa nie powinniśmy się
zarazić owym milczeniem naszego patrona?
Wspierająca cisza
Jezus jest Barankiem, który idzie na rzeź w milczeniu, umiera za to, że
się nie bronił, za milczenie i miłość. Milczenie Nazaretu i Krzyża zapraszają
nas do doświadczenia: postrzegajcie, żyjcie ciszą, nie tylko jako jeden z
elementów naszego charyzmatu, ale także w solidarności z wieloma ludźmi,
których usta są zamknięte, uciszone, bez możliwości głosu. Dlaczego dziś tak
trudno „słyszeć” krzyk ubogich, bezrobotnych, wyłączonych, wyrzuconych ze
społeczeństwa, nawet z Kościoła i naszego serca?
Wychowywać w ciszy
A raczej dać się wychowywać. Zawsze możemy znaleźć czas, aby
słuchać ciszy kosmicznej, w której usłyszymy obecność Boga lub niebo,
kwiaty, stworzenia i dostrzegać piękno wewnętrzne we wszystkim, znaleźć
czas, aby popatrzeć na kwiat, drzewo, panoramę.Porządek gwiazd, ciał w
przestrzeni to harmonia, muzyka i słuchanie muzyki to również cisza.Przeżyć
noc pod rozgwieżdżonym niebem, w górach lub na bezludnej plaży albo
obserwować wschód słońca… Zobaczyć, że są to momenty magiczne, które
ukierunkowują duszę na ciszę. Kiedy jesteśmy w lesie, słyszymy dźwięki, ale
te dźwięki nie zagłuszają ciszy, tworzą harmonię i wspólnie razem tworzą
swoistą symfonię. Tak samo możemy powiedzieć, kiedy mówimy,
żedocieramy do głębi serca, nie przerywamy ciszy. Słowa pełne Boga tworzą
komunię. Ale potrzeba jest patrzenia bez powodu, myślenia, patrzenia za
darmo; trzeba być świadomym pięciu zmysłów, aby osiągnąć ciszę.
Oto krótka lekcja, aby nauczyć nas milczenia:
a. Wejść w samego siebie, do wewnętrznej celi, zamykając wszystkie
„drzwi i okna”: jedynie Bóg ma rządzić nami.
b. Potrzeba dokonać odpowiedniego wyboru: chcę podążać za
kimkolwiek lub iść z Kimś. Kimkolwiek to rzeczy zewnętrzne, dzieła,
apostolat, tytuły, osoby, różne bałwochwalstwa, które są obecne w
naszym życiu. Lub podążać z Kimś czyli z Bogiem! Cisza jest bazą w
celu odłączenia się od wszystkiego tego, co nie jest Kimś.
c. Przejść od słów do ciszy; od ciszy do Ciszy; od Ciszy do Słowa.
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Napełnić ciszą
Napełnić się Słowem. Cisza przeżywana w celi „wewnętrznej” jest
pokarmem życia i życia chrześcijańskiego; to jak kamerton, aby uczynić życie
„Amen” dla Ojca, tak jak było dla Maryi i Józefa. W Nazarecie tylko Bóg
mówi. Zakonnik jest w stanie ciszy, ponieważ jest w stanie służby i
wierności. Czysta nagość przed obliczem Boga, tylko w ten sposób możemy
mówić, a wypowiedziane słowa zaczerpnięte ze Źródła będą spokojne,
niezbędne, dobre, twórcze. Nasz sposób mówienia wskazuje, czy żyjemy
głęboko w środku. Bóg tworzy w nas sanktuarium i w Nim możemy się czuć
jak w domu, kochani, posiadający miejsce dla spokoju i miłosierdzia. Być
całkowicie w tej chwili, to znaczy być w Bogu, wtapiać się w Niego. To jest
oświecenie.
Żyć dobrze w ciszy liturgicznej
Dla niechrześcijan argumentem przeciwko wierze jest żywa i hałaśliwa
postawa braku szacunku w kościołach. Od najmłodszych lat uczymy
szacunku do siebie poprzez strach. Potrzeba jest dziś, abyśmy odzyskali ciszę
jako wartość, aby odzyskać to co najważniejsze w naszym życiu. Jest wiele
momentów milczenia w liturgii. Oto niektóre z nich:
a. cisza w skupieniu (w kolekcie po módlmy się, przed pierwszym
czytaniem, w modlitwie wiernych);
b. cisza medytująca, po lekturze Liturgii Słowa i Liturgii Godzin;
c. cisza podczas konsekracji, aby wierni mogli w skupieniu rozważali
słowa konsekracji wypowiadane przez kapłana
d. cisza adoracyjna: bycie przed Panem, prawie „policzek przy
policzku”, ponieważ „adorować” oznacza „przybliżać się do ust”, pozostań jak
Maria z Betanii, która „przylgnęła” przed Panem.
Cisza przed bliźnim
Potrzebujemy dziś nauczyć się słuchać drugiego człowieka, poprzez
milczenie, które wyraża się tym, że dajemy miejsce i szansę do
wypowiedzenia swojego zdania drugiej osobie. Kto nie umie milczeć, słuchać
głęboko, ten nawet nie umie rozmawiać z drugim człowiekiem. Wypada
zrobić ślub przed twoim bratem. Kiedy się kocha, chce się słuchać bliźniego
nie przeszkadzając innym głosom. Owa cisza w słuchaniu jest „czystym
złotem” mawiał mistyk Jan Taulero (1300–1361). Jak miło byłoby, gdyby tak
się naprawdę stało w rodzinach, w życiu codziennym jak również w życiu
zakonnym i kapłańskim…
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Cisza jako wewnętrzne oderwanie
Dla Mistrza Eckharta(1260–1328) cisza jest środkiem do celu
osiągnięcia wewnętrznego spokoju: cisza, w której jestem bez żadnej innej
myśli, bez planu, bez osądu. Wspólnota Taize (wspólnota ekumeniczna
założona przez br. Rogera Louis Schütz we Francji 1940) uczy na początku
każdego spotkania, które wspólnota organizuje, doświadczenia ciszy w
następujący sposób:
cisza fantazji: niech umilkną wszystkie emocję, niech zamilkną
wszelkie smutki;
cisza pamięci: przeszłość, sprawy różne, opory a przypominają się tylko
próby miłosierdzia Bożego;
cisza serca: milczą pragnienia, antypatie;
cisza miłości własnej: ucisza swoje spojrzenie na swoje grzechy, na
swoje niezdolności;
cisza ducha: ucisza różne myśli, własne poszukiwania i pragnienia;
cisza osądu: cisza odnośnie innych osób, nie osądzaj;
cisza woli: uciszać bóle serca, bóle duszy;
cisza z samym sobą: nie słuchać samego siebie, nie lamentuj ani nie
szukaj konfrontacji z innymi.
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ROZDZIAŁ IX
OPATRZNOŚĆ
To bardzo obszerny temat, który ma swoje korzenie zarówno w ludzkim
doświadczeniu, jak również w doświadczeniu chrześcijańskim i mistycznym
oddaniu się Bogu.

Opatrzność w filozofii
Przed Chrystusem i chrześcijaństwem, temat Opatrzność był
przedmiotem studium religii wschodniej, filozofów greckich i rzymskich.
Filozofia grecka w swojej refleksji na temat kosmosu, wyobrażała sobie
Boską opatrzność jako rząd, który wszystkim dysponuje i organizuje. Ta
doktryna miała wpływ na judaizm i na początki chrześcijaństwa lub Ta
doktryna odgrywała znaczna rolę w judaizmie i u początków
chrześcijaństwa(nawet jeśli jest to forma przekrojowa) i ogólnie na ludzką
myśl. Warto zaznaczyć, że Biblia jak zobaczymy przedstawia inną wizję.
Przypomnijmy niektórych autorów, którzy zajmowali się omawianym
tematem: Seneka, rówieśnik Jezusa (od 3 wieku przed Chrystusem do 65
wieku po Chrystusie), który napisał dialog Opatrzność, Augustyn (354–430),
Tomasz z Akwinu (1225–1274), Jan Chrzciciel Vico (1668–1744).
Opatrzność w chrześcijaństwie
Opatrzność wskazuje na najwyższą mądrość z jaką Bóg prowadzi
(zapewnia) wszystkie rzeczy i rządzi światem. Etymologicznie łacińskie słowo
„providentia” i greckie „pronoia” oznacza akt patrzenia na coś; w tym
przypadku „pro” słusznie ma znaczenie „naprzód”, a nie „na korzyść”. Jest to
działanie przypisywane Bogu, ponieważ tylko On ma jasną wizję przyszłości.
Stąd rozwija się postawa życia duchowego: oddaję się całkowicie Opatrzności
Bożej z pewnością, że to, co mi się przydarzy będzie dobre dla mnie,
ponieważ On widzi moją przyszłość. To była droga świętych w Kościele i
praktycznie wszyscy żyli w tym wewnętrznym stylu życia.
Możemy poprzez rozum i mądrość świętych powiedzieć, że Opatrzność
jest samym Bogiem, który w Swojej dobroci nie zapomina o swoich
stworzeniach.
Stworzenie nie wyszło całkowicie z rąk Stwórcy, lecz trwa w statu viae,
w „stanie procesu”; On w tym samym czasie, w którym „włada wszystkim z
dobrocią” (Mdr 8,1) i „miłujesz bowiem wszystkie stworzenia” (Mdr 11,24)
wymaga naszej inteligentnej i wolnej współpracy. Ludzkość staje się w ten
sposób „ministrem Boskiej Opatrzności” ze swoją inteligencją, darami, w ten
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sposób wszyscy uczestniczą do pewnego stopnia w Boskiej Opatrzności w
stosunku do innych stworzeń i historii.
Tymczasem musimy coś obecnie wyjaśnić: zaufać Bożej Opatrzności
nie oznacza skrzyżowania rąk, w oczekiwaniu jak Bóg rozwiąże nasze
problemy, rezygnacji z robienia wszystkiego, co w naszej mocy lub rezygnacji
z walki bez martwienia się o cokolwiek, w sposób pasywny i niewłaściwy.
Wierzyć w Opatrzność Bożą to z jednej strony postawa głębokiego zaufania i
oddania się Bogu, z drugiej próba rozwiązywania problemów polegająca na
wykorzystaniu darów, umiejętności i środków, które mamy w zasięgu ręki.
Wszystko to jest łaską Bożą i nie ma potrzeby przejmowania się, ponieważ
wszystko będzie w rękach Bożych; z pewnością, On nie pozwoli, aby coś
wydarzyło się wbrew Jego woli i wiemy, że zawsze jest to dla nas najlepsze.
Również „skandal zła”, które zawsze było podnoszone w pytaniach
filozofów i teologów, stwarzało i stwarza, wiele problemów do dnia
dzisiejszego, można zrozumieć w tej tajemnicy Opatrzności, która umie
czerpać dobro również ze zła (Rz 8,28; Rdz 45,8) i zostanie rozwiązane tylko
wówczas, kiedy nasza częściowa wiedza się skończy i wtedy zobaczymy Boga
„twarzą w twarz” (1 Kor 13,12).
Po rozważeniu, co mówi Biblia o Opatrzności, przejdziemy do życia
naszego Założyciela, a następnie zanurzymy się w naszym codziennym życiu.

OPATRZNOŚĆ W BIBLII
Stary Testament
W Starym Testamencie odnajdujemy osobliwy język, który
charakteryzował się:
a. Izrael nie znał abstrakcyjnych pojęć, miał do czynienia z konkretną
rzeczywistością; nie miał w swoim słowniku takich słów jak „przyroda”,
„kosmos”, „świat”, jak Grecy;
b. dla Izraela, świat nie był czymś stabilnym, harmonijnym, w
porządku, lecz horyzontem egzystencji człowieka, jak również szczególnym
podstawowym działaniem miłości Pana.
Ta charakterystyka ukazuje dużą różnicę między Biblią, a filozofią
grecką i filozofią generalnie. Opatrzność jest przede wszystkim, działaniem
Bożym w całej historii: wyjście z Egiptu, wejście do Ziemi Obiecanej, podział
terytorium, powrót z wygnania babilońskiego były przeżywane i
doświadczane jako „czułość Boga”, prawdziwe cuda Boga względem swojego
ludu.
Niektóre księgi Pisma św. wskazują jasnona Opatrzność Bożą.
Zobaczmy niektóre przykłady. Księga Hioba, datowana na V wiek przed
Chrystusem, przedstawia tytułową postać, jako „typ” sprawiedliwego w
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Izraelu i jako paradygmat ludzkości. Księga, bada temat ludzkiego cierpienia,
które nie znajduje ostatecznego rozwiązania w tekście i przedstawia Boga,
który jest sprawiedliwością i dobrocią, nawet wtedy, gdy dopuszcza
cierpienia. Hiob w swojej odpowiedzi na wykład swojego przyjaciela Elifaza,
stwierdza: „darzyłeś miłością, bogactwem, troskliwość Twa strzegła mi
ducha” (Hb 10,12). Tutaj Opatrzność jest widziana jako boska ochrona. Inna
księga mądrościowa, Księga Mądrości, napisana kilka lat przed Chrystusem
przez greckiego Żyda, przedstawia wiele razy Bożą Opatrzność, która troszczy
się o stworzenia, a przede wszystkim o osoby sprawiedliwe. Taki przykład
widzimy w Mdr 6,7: „Władca wszechrzeczy nie ulęknie się osoby, ani nie
będzie zważał na wielkość. On bowiem stworzył małego i wielkiego i
jednakowo o wszystkich się troszczy”. Pięknym tekstem jest fragment Mdr
14,3, gdzie nazywa się Bogiem Ojcem: „ale steruje nim Opatrzność Twa,
Ojcze!…”. Bóg,zatem kieruje całym światem mądrze, dobrze, z kulturą i
wolnością. Przeplatają się tu działanie człowieka i wszechmogące
kierownictwo Boga.
Pełne spojrzenie na Stary Testament ukazuje działanie różnorodne
sposoby działania Bożej Opatrzności.
Oto one:
a. Bóg jest Stworzycielem nieba i ziemi (Rdz 1). On kontynuuje swoje
stworzenie i działanie w sposób mocny, konkretny i ojcowski (Mdr
7,22 nn; 14,1–5) a więc troszczy się o wszystkie stworzenia.
b. Bóg troszczy się o każdego człowieka. Izraelita wie, że jego małe
życie jest w rękach Boga, który troszczy się o niego osobiście, a nie
jako jednego z ludu (Iz 41,4; Mdr 16,5; 22,10; Prz 16,9; 20,24; Hb
5,18). Nawet okazjonalny fakt pochodzi od Boga (1 Sam 6,9; 14,41;
Prz 16,33; Rut 2,3) jak również zło (Iz 45,7) jest to dozwolone i
spowodowane przez Boga (Ps 1: 4ss; 112: 10; Mdr 11: 14–17), który
przez to kształci i karci ludzi (Job 34.31; 36.5–21) i oczyszcza ich
(Job 33.15-30; Mdr 3.5; 2Mac 6.16; 7.18).
c. Bóg kieruję historią swojego ludu (Am 3,2), ludu, który stworzył (Iz
43,1,15; Sal 95,6)i zaplanowanym planem (Iz 43, 18–21, Ps78)
d. Bóg kieruję historią wszystkich narodów (Am 9,7; 1 Krl 19,15),
zarówno przewidując bieg historii, jak i wybierając odpowiednie
narzędzia do realizacji swoich projektów (Iz 49).

Nowy Testament
Nowy Testament nie używa terminu Opatrzność „pronoia”, ale to nie
znaczy, że nie jest obecny w tekstach. Można powiedzieć, że Nowy Testament
rzeczywiście, zakłada myśl Starego Testamentu i cudownie ją poszerza w
osobie i nauczaniu Jezusa. Przecież nauczanie Jezusa w sprawie zbawczej i
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uświęcającej woli Bożej, objawionej teraz przez nią w ostatecznej formie,
podkreśla Opatrzność, jako nieskończoną ojcowską dobroć Boga (Mt 5,43–
48;Mt 20,1nn; Łk 6,36; 15,1–31), która umożliwia ludziom całkowite
bezpieczeństwo (Mt 6,25–34).
Jezus głosi, że Ojciec troszczy się z miłością o wszystko, co stworzył
(Mt 10,29; Łk 12,22–29) i On sam czyni miłosierdzie dla grzeszników, tak, że
jest ono najdoskonalszym wyrazem miłości Ojca (Mt 5,45; Mt 18,11; Mk
2,27; Łk 6,35; 7,36 n.; Łk 19:10). Jezus czule mówi o dobroci i Opatrzności
Boga Ojca i chce, abyśmy się Jemu poddali jako ukochane dzieci. To
objawienie dobroci Boga jest widoczne u Mateusza w rozdziałach 5–7, w
Kazaniu na Górze, aż do „ przypatrzcie się ptakom w powietrzu…” (Mt
6,26nn). „Proście, a będzie wam dane” (Mt 7,7). Zobacz również Łk 6,31–46;
11,14; 12,22-34. Ten temat dobroci Opatrzności jest kontynuowany w
przypowieści o Królestwie, w cudach, męce i zmartwychwstaniu… Są to
przede wszystkim te nauki i przykłady z życia Jezusa, które będą inspirować
wielu świętych mężczyzn i kobiet, w ich drodze pielgrzymowania do nieba.
Misja Jezusa Chrystusa w słowach i czynach objawia dobroć Boga,
Jego Opatrzność, jak również Jego wizję eschatologiczną (Mt 13,16; Łk
10,23). Rzeczywiście, zbawcza działalność Boga osiągnęła już ostateczny cel
w Chrystusie. Przez swoje życie, swój krzyż i zmartwychwstanie (Rz 10,9; 1
Kor 2: 7-9), Opatrzność Boża przyniosła zbawienie ludziom zwycięstwem
Baranka (Ap 5: 1nn). Bóg w Chrystusie pokonał wroga, który próbował
uwieść Jego przybrane dzieci do złego (Ap 11,17; 12,10), które idą do celu
przez Chrystusa (Ef 1,3–14; 4,10–13). Przez wiarę chrześcijanie są
bezpieczni,
ponieważ
są
chronieni
w
Bogu
przez
Chrystusa
zmartwychwstałego (Rz 8,28) i wiedzą, że miłość Chrystusa weszła w„głębię”
naszego bycia (Rz 8,39), i że nic i nikt „nie zdoła odłączyć od miłości Boga,
która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”.
Podsumowanie
a. Bóg jest „Osobą”, Miłością, rządzi światem poprzez Opatrzność.
b. Wzywa ciągle swoje stworzenia do doskonałości.
c. Opatrzność Boża jest zawsze konkretna i ukierunkowana: troszczy się
o najmniejsze rzeczy, aż do wielkich spraw tego świata.
d. Pomimo tego, Boża Opatrzność zostawia również osobę w wolności do
działania w świecie.
e. Jednakże zło, które spowodował człowiek wchodzi również w „grę
miłości” Bożej.
f. Wcielenie i Zbawienie Jezusa uszczegóławia Boską Opatrzność i
realizuje plan miłosierdzia i zbawienia, będąc nowym Mojżeszem, który
wskazuje na wyjście ostateczne i eschatologiczne.
g. Jezus wymaga synowskiego zaangażowania, całkowitego zaufania Jego
planowi.
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OPATRZNOŚĆ U ŚW. JÓZEFA MARELLO
Św. Józef Marello był rówieśnikiem „specjalnych” świętych, którzy
koncentrowali się na miłości, tacy jak Kafasso, Cottolengo, Ks. Bosko,
Bartolo Longo, Murialdo, Mazzarello itd., będąc świętymi miłości i
miłosierdzia. A kiedy mówimy o chrześcijańskiej miłości, musimy również
mówić o oddaniu się Opatrzności Bożej, ponieważ ci święci, aby zrealizować
swoje wielkie dzieła, całkowicie zaufali Opatrzności. Duszpasterstwo
Założyciela, jego posługa, jego „sen” o założeniu Zgromadzenia, jego miłość
wobec ubogich, były przeżywane w całkowitym oddaniu się Bogu z
pewnością, że: „Pan czuwa nad nami z największą troską” i że „Pan uczyni
wszystko dla naszego dobra”. Jest wiele nauk Założyciela na temat
Opatrzności i wszystkie razem tworzą swoisty traktat pełen życia.
Zgromadzenie, według jego zamierzenia, powinno podążać za Opatrznością.
W 1892 pisze Pierwszą Regułę Zgromadzenia. W pierwszym rozdziale
odnajdujemy zdanie: „Kapłani oprócz pracy na rzecz posłuszeństwa Biskupa,
który ofiaruje im posługę kierowników duchowych, kaznodziei świątecznych,
kapelanów, podążą dzień po dniu tam, gdzie Boża Opatrzność wskaże” 237 .
Charyzmat apostolski jest otwarty: wymiar różnorodności, jaką obejmuje to,
co Boska Opatrzność, ustanawia lub, jak mówimy dzisiaj, to, co wskazują
„znaki czasu”, „słuchanie Boga”, „rozeznanie w Duchu Świętym”. Jeśli
zsumujemy nauki założyciela o Opatrzności, będziemy w jakiś sposób
posiadać „traktat”. Zobaczmy główne linie:
1. Bez nadmiernych zmartwień. W liście do przyjaciela ks. Egidio Motta
(jedyny list, jaki posiadamy adresowany do niego), w 16.10.1869,
młody kapłan Marello, po przedstawieniu zadań, jakie czekały na niego
do wykonania, pisze: „i potem… to, co Opatrzność będzie chciała –
ponieważ z tymi błogosławionymi potem (…) negujemy prawa
opatrznościowe, które regulują nasze wydarzenia; i to również
dostrzegamy po upływie czasu, że dobrze nie czyniliśmy”238. Jeśli Bóg
rządzi wszystkim, musimy się zorganizować, uważać, ale nigdy nie
dbać o to wcześniej.
2. „Wszystko na ziemi jest opatrznościowe”. W liście napisanym z Rzymu
podczas Soboru Watykańskiego I do przyjaciela Delaude, w dniu
ogłoszenia nieomylności papieża (18 lipca 1870) pisze prawie
„krzycząc”: wiemy przez wiarę, że wszystko na ziemi dzieje się
opatrznościowo – i ta wiara jest zwycięstwem, które zwycięża świat”239.
Reszta listu jest praktycznie komentarzem do tego stwierdzenia.
237
238
239

Ibid, Reguła Zgromadzenia, s. 133, (tłum. wł.)
Św. Józef Marello, Pisma, list 55, (tłum. wł.)
Ibid, List 66, (tłum. wł.)
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3. „Niezachwiana wiara w Opatrzność”. W liście 83 z 25 października
1872 napisanym do kanonika Cerruti mówi o „Stowarzyszeniu św.
Józefa, promotora spraw Jezusa”. Stowarzyszenie powinno zostać
zbudowane na miłości, posłuszeństwie, ubóstwie i znajdować swoje
korzenie w całkowitym zaufaniu w Bożą Opatrzność. Marello wyjaśnia,
że dzieła świętych, zainspirowanych Duchem Świętym cechowała
prostota. Kontynuuje: „Jeśli porównamy znamienne skutki tej siły
napędowej, która ostatecznie jest niczym więcej niż niekwestionowaną
wiarą w Opatrzność, która działa sama bez ingerencji ludzkiej
troski…”240. I dalej pisze, że owa uboga wiara uczyniła więcej niż dzieła
wielkich polityków; dlatego też lepsza jest „myśl o miłości, która
zrodziła się w sercu naszego Cottolengo, niż tysiące filantropijnych
projektów, które chcemy promować poprzez miliony, które zostały
wyciśnięte z biednego ludu”241.
4. Mieć zaufanie do Opatrzności, ponieważ „Wiara czyni cuda w każdym
dniu”. Tak pisał do innego przyjaciela Stefana Rossetti: „Nie poznajemy
w Jego tajemnicach wielkiej Ekonomii Opatrzności, ale wiemy w
rzeczywistości, że wiara każdego dnia dokonuje największych cudów w
duszach” 242 . 27 stycznia 1889 komentując Mt 8,1–13 – modlitwę
celnika – mówi: „Nasza wiara powinna być żywa, stała, bezpieczna: tak
winniśmy być przekonani, że Jezus kocha nas i chce dla nas dobrze. O
takiej żywej, żarliwej, pewnej wierze posiadamy miliony przykładów
świętych. Taki przykład, o którym wszyscy wiedzą, to przykład
świętego Cottolengo, który miał na swoich ramionach cały kraj, aby go
nakarmić, nie miał ludzkich środków, aby to zrealizować: ale mimo to,
zawsze był spokojny i radosny, wiedział, że Opatrzność Boża nie
pozwoli zawieść jego chorych w szpitalu, pod warunkiem, że zachowają
w swoich sercach tę wiarę, która była całym ich bogactwem”243.
5. Marello definiuje Opatrzność: „Najwyższy regulator wszystkich rzeczy”.
W liście 207 Marello pisze z Acqui do o. Cortony, chwaląc życie o.
Bosso z Małego Domu, następcę Cottolengo. Jest to pochwała
człowieka, który całkowicie oddał się Opatrzności: „W każdej okazji,
czy to wielkiej czy małej, zawsze stawiał przed swoją drogą
Opatrzność... Spójnie z jego zasadą postępowania i my podążajmy
drogami Opatrzności”. I dodaje: „śmierć dla niego była rzeczą
drugorzędną wobec zawsze godnych podziwu zamiarów Najwyższego
Regulatora wszystkich rzeczy…”244.
6. Opatrzność łączy się i współpracuje z rozwagą. W liście 237 pisanym
do o. Cortony, 8 sierpnia 1891, w którym komentuje niektóre
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zagadnienia z reform dokonanych w św. Klarze, pokazuje, jak
Opatrzność miesza się z konkretnymi rzeczami: „Dzieła, długi,
Opatrzność! Trzy słowa pełne znaczenia, które przywołują na myśl trzy
główne kwestie, nie zawsze w pełnej harmonii ze sobą. Pierwsze i
ostatnie utożsamiane są z umacnianiem wiary tak bardzo, jak to
możliwe, niestety to słowo środkowe często burzy harmonię między
pozostałymi słowami”. Sam Marello z „umocnieniem wiary” jest
ostrożny w momencie braku pieniędzy w św. Klarze pisze:
„zatrzymajmy się i czekamy, aż św. Józef sprawi, że usłyszymy jego
głos. Przecież jesteśmy w jego pięknym miesiącu”245.
7. „Całkowite oddanie się Opatrzności stanowi najwyższy stopień
doskonałości”. W liście 243 (14 lipca 1891) do o. Cortony ogłasza swój
przyjazd do Asti i kończy swój krótki list: „Chętnie przestrzegajmy
dyspozycji Bożej Opatrzności” 246 . Znajdujemy perłę wypowiedzi
Marello, którą zachowała dla nas siostra Albertina: „Całkowite oddanie
się Bożej Opatrzności buduje najwyższy stopień doskonałości” 247 .
Oddać i poddać się Bogubyło drogą wielu świętych przed i po Marello,
od Franciszka, przez dwie Teresy, do Karola de Foucauld, itd. Siostra
Fasolis odnotowała jedno kazanie Marello bez daty: „Kiedy nadchodzi
jakieś niebezpieczeństwo, nadszedł czas, aby zaufać Opatrzności:
winniśmy oddać się Jej jak dziecko w ramionach matki” 248 . Z innej
okazji, siostra odnotowała myśl Założyciela: „Dziecko, kiedy znajduje
się w ramionach mamy i może zacisnąć swoje ręce na szyi mamy,
wówczas czuję się bezpieczne i nie boi się niczego, jakkolwiek biedna i
słaba jest matka. Nawet gdyby matka nie mogła walczyć z niektórymi
niebezpieczeństwami ani bronić dziecka przed wszystkimi wrogami, ale
dziecko nie może wyobrazić sobie bezpieczniejszego schronienia niż
pierś matki. I rzeczywiście miłość matczyna czasami robi cudowne
rzeczy do tego stopnia, że czasami widzi się matki, które porywają
swoje dzieci od kłów bestii, od płomieni ognia! Jednakże owa miłość
nie jest wszechmogąca i wiele razy jest mniej niż konieczna. Nie jest
tak z miłością Bożą, która wszystko może i do której my winniśmy się
odwołać, zanurzając się w ramionach Opatrzności, tak jak dziecko
zanurza się w ramionach swojej matki. Nasza zaufanie do Boga winno
mieć charakter dziecięcy, ponieważ Bóg kocha nas bardziej niż każda
matka (…)Powinniśmy się oddać w ręce Jezusa, który nas bardzo
kocha i który nie pozwoli, aby upadł włos z głowy naszej”249.
8. „Pociągnij nić Opatrzności”. Czytamy w zeszycie siostry Albertiny 6
listopada 1884: „Nie można mówić chcę lub nie chcę, lecz potrzeba
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pociągnąć nić Opatrzności”250,ponieważ „Pan zawsze działa dla naszego
dobra”251.
9. Opatrzność zatroszczy się o nas. 7 września 1884 Marello wyjaśniał
wspólnocie siostry Albertyny Ewangelię o dwóch pannach. Zapraszając
do poszukiwania wyłącznie Królestwa Bożego, kontynuował: „Nie
martwcie się o jutro: żyjmy dniem dzisiejszym, zaufajmy w każdej
rzeczy Bogu. W ten sposób staniemy się dobrodziejami Opatrzności,
która zaopiekuje się nami i nie pozostawi nas z niczym”252.
Nauczanie, pisma i kazania są ważne, ale pamiętajmy, że życie świętego
składa się z konkretnych gestów. Przez całe swoje życie Marello pozwolił, aby
Bóg działał w nim i oddał się bezgranicznie Bożej Opatrzności, aby
wskazywała mu właściwą „drogę” jego życia. Oddał się Bogu, aby On
zatroszczył się o jego życie, po swoim powrocie do seminarium, aż do 30 maja
1895. Do tego dnia zawsze jest dyspozycyjny, wg rady św. Franciszka
Salezego, które stało się jego mottem życiowym: „O nic nie prosić, niczego nie
odrzucaj”. Wystarczy przeczytać i pogłębić jego życie w tym świetle, by
zrozumieć, dlaczego osiągnął „najwyższy stopień doskonałości: trzymając
obiema rękami nić Opatrzności.

ŻYĆ NASZYM CHARYZMATEM

Założyciel pozostawił nam prawdziwe lekcje życia na temat Boskiej
Opatrzności, nie tylko w swoich pismach, ale także w swoim życiu,
wyraźnymi gestami, swoim stylem podążania w rytm Opatrzności i oddania
się jej bezgranicznie.
Również my, chrześcijanie trzeciego tysiąclecia, jesteśmy wezwani do
posiadania tej samej ufności do Boga i doświadczania tego samego, czego
doświadczał nasz Założyciel (por Mt 6,24–33).Winniśmy zaryzykować i rzucić
się w Jego ramiona, ponieważ: „z niezmierzonej obfitości udziela [mu] Ducha”
(J 3,34).
Obecnie przedstawimy proste sugestie, wiedząc, że w doświadczeniu
Kościoła ci, którzy są zdeterminowani na drodze Opatrzności i zawierzają się
Bogu, zostaną zalani światłem, ponieważ Duch da ich sercom „żywą wodę” (J
4,10).
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Żyć doświadczeniem Bożym z Założycielem
Odnów nauki Założyciela na temat Bożej Opatrzności, medytuj i szukaj
w swoim życiu doświadczenia całkowitego oddania się woli Bożej. Przykład:
przeżyj dobrze cały dzień, spróbuj przeżyć cały tydzień w jego „stylu” i
wówczas będziesz mógł zrozumieć, co oznacza żyć tak przez całe swoje życie.

Oddanie się Bogu w modlitwie
Zobacz te trzy drogi modlitwy, jakie Tobie proponuję (są oczywiście
inne drogi modlitwy), ale żyj nimi „całkowicie”, a zrozumiesz, że potrzebujesz
odwagi, aby wytrwać do końca na tej drodze!
a. Być gotowym na wszystko. (Modlitwa, której św. Józef Marello nauczył
swoją duchową córkę Bice Graglia).
Powiedz Panu: ja jestem cała Twoja i nie pragnę niczego więcej, niż aby
Twoja wola wypełniła się w moim życiu, nawet kosztem poświęcenia,
bez pocieszania, jak również pełna udręk: jestem gotowa na wszystko,
o Panie; czyń ze mną to, co chcesz253.
b. Modlitwa ofiarowania Karola de Foucauld, bardzo znana i odważna:
„Ojcze mój, ofiaruję Ci siebie, uczyń ze mną to, co chcesz. Cokolwiek ze
mną zrobisz, dziękuję Ci. Jestem gotowy na wszystko, akceptuję
wszystko. Aby wypełniła się Twoja wola we mnie i we wszystkich
Twoich stworzeniach. Nie pragnę niczego innego, Boże mój. Zostawiam
moją duszę w Twoich rękach, daję ją Tobie Boże z całą miłością, jaką
mam w moim sercu, ponieważ Cię kocham i potrzebuję Twojej miłości,
daj mi dar, by oddać się w Twoje ręce bez miary, z nieskończoną
ufnością, ponieważ jesteś moim Ojcem”.
c. Psalm 131 (130) można go uznać za psalm charakterystycznie
józeficki. Rozważ go, kontempluj w jego wersji liturgicznej: Panie, moje
serce nie jest dumne, a moje spojrzenie nie wznosi się dumnie; nie
szukam rzeczy wielkich i wyniosłych ponad moje siły. Jestem spokojny
i łagodny jak niemowlę odstawione od piersi swej matki, jak niemowlę,
tak we mnie jest dusza moja. Izraelu miej nadzieję w Panu, teraz i
zawsze!
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Dwa schematy do refleksji na temat Opatrzności Bożej „łatwe” do
zrealizowania
a. Oddanie się Bogu w życiu codziennym przez całe życie.
Wspomnij, co wydarzyło się wczoraj i podziękuj za to Panu Bogu.
Powiedz: „Dziękuję Panie, za to, co stało się moim udziałem, wiem,
że było to wszystko dla mojego dobra!”
Pomyśl o pięknych wydarzeniach lub nie dobrych, niewłaściwych z
przeszłości i mów: „Jakie to było piękne, jak Pan mnie umiłował!”
lub powiedz: „Tak, Panie, trudno to zrozumieć, ale wiem, że
wszystko stało się dla mojego dobra nawet, jeśli w tej chwili tego nie
widzę lub nie dostrzegam”.
Pomyśl o tym, co się dzieje obecnie i powiedz ze spokojem Panu: „z
Tobą, będzie wszystko dobrze!”.
Pomyśl, co cię spotka jutro, w przyszłości i ofiaruj to Bożej
Opatrzności, mówiąc: „Wszystko będzie w porządku, ponieważ
jestem w Twoich rękach!”
b. Droga serca
Najgorsi wrogowie wewnętrznej wolności leżą w nas. Są jak
łańcuchy, które nas łączą, czynią nas niewolnikami i odbierają
naszą wolność. Rzućmy okiem na niektóre z nich:
Jednym z takich łańcuchów jest strapienie i lęk przed przyszłością,
które często otaczają nas jak przerażająca ośmiornica w obliczu pewnych
wydarzeń. Ale wiemy, że również Chrystus w obliczu śmierci był
oszołomiony. Musimy wówczas czynić tak jak On: przezwyciężyć strach i
rozmawiać z tym uczuciem, jakby to była osoba, i powiedzieć: „Wiem, że tu
jesteś, ale wierzę w Boga, który daje mi odwagę i światło, by cię pokonać”.
Tak więc módl się tak, jak się modlił Jezus: „Lecz nie to, co Ja chcę, ale to,
co Ty niech się stanie” (Mk 14,36).
Innym łańcuchem są ambicje, potrzeba bycia kimś! Stań w obecności
Boga, uczyń akt wiary pełen odwagi i powiedz: „Panie, ufam, że kierujesz
moją przyszłością; zrobię wszystko, aby to osiągnąć, ale rezultat
pozostawiam w Twoich rękach”.
Ile nierozwiązywalnych problemów sprawia, że cierpimy w środku, być
może właśnie w tym momencie. Uwaga! Jeśli myślisz, że jesteś w stanie je
rozwiązać, czyń swoją powinność i pracuj! Jeśli nie możesz, czemu płaczesz?
Zostaw, aby działał Bóg.
Zrób listę osób, do których masz zaufanie…
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A teraz rozważ: Czy to sprawiedliwie, że Bóg zasługuje na mniejsze
zaufanie niż twoi przyjaciele? Czyż Bóg nie zasługuje przynajmniej na takie
samo zaufanie jak oni? Czyż nie zasługuje na większe zaufanie aniżeli oni?
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Rozdział X
SPRAWY JEZUSA
Słowo sprawy (z języka łacińskiego: inter esse) oznacza być po środku,
uczestniczyć, a zatem możemy określić je jako: poświęcać się całkowicie,
przyjąć, przejmować się będąc skoncentrowanym na Chrystusie i Jego
Królestwie. Ile jest spraw Chrystusa w naszych czasach! Uczestniczyć w
sprawach Chrystusa oznacza ewangelizować, opowiadać się za obroną życia,
sprawiedliwością, prawdą, misją, godnością człowieka, odpowiednim
wychowaniem młodzieży, pokojem, być z najmniejszymi i tymi
wykluczonymi, odrzucając hipokryzję i faryzeizm. W końcu, mieć pasję dla
Chrystusa i dla ludzkości, pragnąc „nowego nieba i nowej ziemi” (Ap 21,1),
gdzie powinna zaistnieć cywilizacja miłości. Wydaje się to być to utopią,
jakimś snem, ale jest to sen Pana Boga.
Oczywiste jest, że wszystkie te ideały napotykają przeszkody i otwarcie
zderzają
się
z
samolubstwem,
indywidualizmem,
przesadnym
subiektywizmem w poszukiwaniu własnej korzyści. Ale sprawy Chrystusa
często zderzają się także z naszymi interesami, z interesami zamkniętych
grup, z pieniędzmi, które podbijają świat i czynią go niewolnikiem.
Józef Marello, w swoim czasie, szukał spraw Chrystusa i poświęcił
swoje życie w służbie dla Królestwa Bożego i dla Kościoła, z sercem zawsze
otwartym na znaki czasu, na nowe kierunki ewangelizacyjne i wolę Bożą,
która doprowadziła go do podjęcia misji założenia Zgromadzenia,
odpowiadając w ten sposób na potrzeby Kościoła, poprzez prosty, pokorny i
pomocny sposób życia na wzór św. Józefa z Nazaretu.
Założyciel:
a. Rozpoznał potrzeby Kościoła i świata;
b. Poprzez modlitwę i rozeznanie rozpoznał swoją misję;
c. Zaproponował konkretną i oryginalną odpowiedź.
W celu zrealizowania spraw Chrystusa z determinacją przemierzył
swoją drogę, zwracając się do parafii bez kapłanów, do katechezy dla
młodych ludzi, do świata świeckich, do odnowienia życia zakonnego dla
mężczyzn, do ubogich i opuszczonych, a przede wszystkim założył
Zgromadzenie Oblatów św. Józefa, „promotora spraw Chrystusa” i dlatego
celu oddał swoje życie. Zawsze ze względu na sprawy Chrystusa. Przyjął
nominację biskupią z całą odpowiedzialnością, która wiązała się z tą misją.
Był niestrudzonym pasterzem w Acqui, zawsze ukazując nadzieję i wiarę, do
końca swoich dni, kiedy to w Sawonie, ofiarował swoje życie na rzecz
Zgromadzenia. Chrystus dla niego był centrum całego życia i dla Niego
przeżył swoją przygodę życia.
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Sprawy Chrystusa w Słowie Bożym
Przedstawmy niektóre fragmenty w celu „rozjaśnienia” centralnego
tematu naszego charyzmatu.
STARY TESTAMENT
W Starym Testamencie Bóg poprzez proroków, odrzuca złych pasterzy,
którzy troszczą się przede wszystkim o własne interesy, nie troszcząc się o
sprawy ludu. Pierwszy Izajasz, który krzyczy przeciwko pasterzom: „Lecz te
psy są żarłoczne, nienasycone. Są to pasterze niezdolni do zrozumienia.
Wszyscy oni zwrócili się na własne drogi, każdy bez wyjątku szuka swego
zysku” (Iz 56,11). Jaki lud by nie porzucił Boga z takimi pasterzami? Ten
sam prorok przemawia przeciwko niegodnym pasterzom, którzy źle poszczą i
ostrzega ich, ponieważ w tym samym czasie, w tym samym dniu postu: „wy
znajdujecie sobie zajęcie i uciskacie wszystkich waszych robotników” (Iz
58,3). Z pewnością nie mógłby być to prawdziwy post. Trzecim tekstem jest
Ezechiel; jest to jeszcze bardziej widoczne (34,1nn.) i wiadomo, dlaczego
święty Augustyn napisze słynny komentarz na ten temat. Są pasterzami,
którzy „pasą się” (w. 2) i dosłownie porzucają trzodę, ponieważ: „słabej nie
wzmacnialiście, o zdrowie chorej nie dbaliście, skaleczonej nie
opatrywaliście, zabłąkanej nie sprowadzaliście z powrotem, zagubionej nie
odszukaliście, a z przemocą i okrucieństwem obchodziliście się z nimi” (w.4).
FUNDAMENTALNY FRAGMENT NOWEGO TESTAMENTU
Fundamentalnym fragmentem, który wskazuje na nasz charyzmat jest
List do Filipian 2,20–21, gdyż ukazuje bazę biblijną naszego apostolstwa. List
do Filipian został napisany przez Pawła w więzieniu (por. 1,7,12–17), nadal
istnieją niepewności odnośnie miejsca i roku powstania listu. Tutaj
przedstawimy studium dokonane przez naszego współbrata o. Mauro Negro
osj.
Zmartwienia o sprawy Chrystusa
List do Filipian wchodzi w skład listów, które podejmują nauczanie
chrystologiczne. Być może jest to jeden z listów pisanych w niewoli, który
najbardziej podkreśla tę cechę. Paweł pisze razem z Tymoteuszem i adresuje
go do Filipian i jest najlepszym listem mówiącym o nauczaniu Chrystusa. List
powstaje w sytuacji, kiedy mieszkańcy Filippi wiedzą o uwięzieniu Pawła i
wysyłają do niego Epafrodyta z pomocą finansową. Ten ostatni jednak
zachoruje i chce jak najszybciej wrócić do swojej wspólnoty. Paweł
wykorzystuje tę sytuację i przez posłańca posyła swój list do mieszkańców.
List ma ton najbardziej serdeczny ze wszystkich listów Apostoła. Tekst, o
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którym mowa, to 2,20–21, dwa wersy wyciągnięte z szerszego kontekstu.
Domniemane znaczenie to zaproszenie lub wezwanie do „troszczenia się o
sprawy Chrystusa”. Tutaj przedstawimy (a) kontekst Flp 2,20–21; (b) tekst z
niektórymi komentarzami i (c) przesłanie, jakie można wywnioskować z tych
wersetów.
a. Kontekst
Paweł jest autorem tego listu, a jego autentyczność jest akceptowana
bez żadnej trudności. Wydaje się, że pewna separacja pomiędzy 1,1 aż
do 2,30 – pierwsza część listu a 3,1 aż do 4,23 – druga część listu. Jak
się wydaje ostatnia część 2.30 nie jest ostatnią częścią. Rozdział 3
rozpoczyna się nowym argumentem bez związku z argumentami z
wcześniejszych rozdziałów. Możemy list podzielić w następujący
sposób:
1,1–2: Adresat;
1,3–11: Podziękowanie Apostoła;
1,12–30: Wiadomości i wyznanie wiary;
2,1–4: Wstęp do Misterium Chrystusa;
2,5–11: Hymn chrystologiczny;
2,19–30: Misja Tymoteusza i Epofradyta;
3,1–4,1: Nowe wyznanie wiary w Chrystusa i deklaracja osobista;
4,2–9: Rady i zachęty;
4,10–13: Podziękowania;
4,14–20: Ostatnie wiadomości;
4,21–23: Pozdrowienia końcowe.
Centrum listu wydaje się być 2,5–11 i 2,12–18, co oznacza, że na
pierwszym miejscu jest hymn chrystologiczny, a następnie konsekwencja
uczuć Jezusa Chrystusa, życie w Chrystusie.
b. Tekst (2,20–21)
Tekst jest zaadresowany do Tymoteusza. On jest podmiotem. Oto
dosłowne tłumaczenie:
A) Nie mam bowiem nikogo, kto by się tak zgadzał ze mną/był takiej
samej myśli jak ja i szczerze zatroszczył się o wasze sprawy, jak on
B) wszyscy bowiem szukają tego, co ich dotyczy, a nie Jezusa
Chrystusa
Tekst nie zawiera trudności. Jest, jak powiedzieliśmy wcześniej,
wyciągnięty z bardzo szerokiego kontekstu: misji Tymoteusza i
Epafrodyta. W tym tekście mamy kilka słów, aby stworzyć bardzo
skomplikowaną strukturę, w przeciwieństwie do:
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A. Ponieważ nie ma nikogo… jak on (Tymoteusz), widzi potrzeby
Wspólnoty.
B. Ponieważ wszyscy są zainteresowani, ale nie sprawami Chrystusa,
lecz swoimi. Chodzi po raz kolejny o centralne miejsce Chrystusa.
c) przesłanie
– Ogólna sytuacja: dwa wersety koncentrują się na tożsamości i trosce
Tymoteusza w Chrystusie. Owa troska czyni Tymoteusza szczególną
osobą i wskazuje na apostoła: „Nie ma nikogo jak on” (w.20).
–Centralne miejsce tekstu to Chrystus: 2,20–21 – tekst ten pojawia się
w środkowej części listu i ukazuje tajemnicę Chrystusa. Autor
rozpoczyna hymn chrystologiczny i pisze o życiu w Chrystusie, które
rodzi się z doświadczenia spotkania z kenozą Syna, widać to w
wersecie 7 tego rozdziału: „lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy
postać sługi”. To dzięki kenozie Jezusa Chrystusa Tymoteusz ofiaruje
się Wspólnocie i staje się źródłem bezpieczeństwa dla Apostoła Pawła i
szuka spraw Chrystusa. Motywacją takie działania jest ustawienie
Chrystusa w centrum każdego życia.254.
Tymoteusz jest przykładem pasterza, który troszczy się o sprawy
wspólnoty. Pośrednio Paweł znajduje się na tej samej płaszczyźnie, co
Tymoteusz. Jeden i drugi jest przykładem Dobrego Pasterza, który troszczy
się o swoje owce (J 10). Zaskakujący (ale tylko pozornie) jest ustęp, w którym
Paweł wyjaśnia czym dla niego jest troska o wspólnotę Filipin ze sprawami
Chrystusa. Dla niego sprawy wspólnoty i sprawy Chrystusa to jedno i to
samo (Pracować dla Chrystusa i dla Kościoła to jedna rzecz).
INNE FRAGMENTY NOWEGO TESTAMENTU.
Poznamy obecnie jeszcze inne fragmenty, które pomogą nam w
zrozumieniu omawianego tematu. Jako wstęp przedstawimy hymn
chrystologiczny: „niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa
ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej
stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy,
ale też i drugich…” (Flp 2,3–4). Paweł na początku rozdziału mówi o miłości i
pokorze. Oba tematy są znane w obfitości; wpływ i znaczenie tych wersetów
są ze sobą powiązane.
Dla niego pokora jest rezultatem i wynikiem autentycznej i trwałej
miłości. Szukanie spraw bliźniego dla Pawła wymaga pokory i miłości: nie
stawiać się ponad innych, uciekać ambicjom, idąc za przykładem Chrystusa.
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1 Kor 10,24:
„Niech nikt nie szuka własnego dobra, lecz dobra bliźniego!”. Paweł
zajmuje się wykorzystaniem wolności, którą należy skierować dla bliźniego,
który jest w potrzebie: Troszczyć się o bliźniego jest przede wszystkim troską
o Jezusa.
1 Tym 3,2–3:
„Biskup więc powinien być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy,
rozsądny, przyzwoity, gościnny, sposobny do nauczania, nie przebierający
miary w piciu wina, nieskłonny do bicia, ale opanowany, niekłótliwy,
niechciwy na grosz…”. Tekst przedstawia, jakie cechy pozytywne powinien
posiadać ten, który jest kierownikiem wspólnoty. Tak jakby tekst
przedstawiał umiejętności do pracy, a wśród nich umiejętność bycia
bezinteresownym, to znaczy niepowiązanym z pieniędzmi, jak to robią
niektóre tłumaczenia; ten, który jest kierownikiem nie powinien troszczyć się
o swoje sprawy, ale troszczyć się o sprawy innych. Możemy przypuszczać, że
zadanie to było związane z otrzymaniem wynagrodzenia i dlatego wybrana
osoba nie powinna patrzeć na siebie, nie być chciwą i przywiązaną do
pieniędzy. Podobny sens ma 1Pt 5,2–3.
Obecnie winniśmy dokonać ważnej obserwacji: Józef i Maryja byli
wychowawcami Jezusa, bez wątpienia działali całkowicie i dosłownie dla
spraw Syna i są dla nas najlepszymi świadkami, jak poświęcić całe swoje
życie z miłości dla Chrystusa.

NAUCZANIE ZAŁOŻYCIELA
Wyrażenie Założyciela „sprawy Jezusa” jest dobrze znane i wiemy o
tym, że wchodzi w skład naszego dziedzictwa charyzmatyczno-apostolskiego.
Marello używał słowa „sprawy” w różnych aspektach, które, jeśli zostaną
wprowadzone kolejno, tworzą szereg zobowiązań na całe życie. Rzućmy
okiem na następującą sekwencję:
a. Sprawy świata
W swoim przemówieniu z okazji obłóczyn Córek Maryi w Asti 12 maja
1889, tak zwraca się do słuchaczy: „Musicie przejść przez złośliwość świata,
pośród pyłu grzechów, nie brudząc się. W naturze istnieją substancje, które ze
względu na swoją naturalną jakość nie są zgodne ze zwykłym prawem, a po
zanurzeniu w wodzie nie utoną i wrzucone do ognia, nie palą się; także i Wy,
Córki Maryi, chociaż jesteście w świecie nie powinniście być ze świata,
trzymając się daleko od spraw światowych, od ziemskich honorów, maksym i
świąt” 255 . Dla niego sprawy świata powinny być wygnane z życia
chrześcijańskiego. Jego własne nawrócenie, jako młodego mężczyzny,
potwierdzone w przeddzień święceń, można również w pewnym sensie uznać
255
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zafuga mundi. W rzeczywistości Marello w wieku 24 lat rozpoczął nowy etap
swojej drogi do doskonałości z programem życia duchowego, który już znamy
i który odrywał go od spraw światowych: „W imię Boga Ojca, Syna i Ducha
Świętego, pod patronem Matki Bożej, mojej matki i świętego jej męża Józefa,
mojego opiekuna, z Aniołem Stróżem, wszystkimi aniołami i świętymi, którzy
królują błogosławieni w Niebie – rozpoczynam moją spowiedź (…) Mając
świadomość swojego nawrócenia rozpocznę, mówiąc o mojej nicości w obliczu
Boga i świata. O jak wielkie zwycięstwo, jeśli moja dusza wystarczyłaby, aby
naprawdę walczyć z absurdalnymi pretensjami miłości własnej… Alenie
zdając sobie z tego sprawy, opracowałem już ogólny plan postępowania,
dzięki któremu znajdę się na drodze doskonałości” 256 . Rok po święceniach
kapłańskich z okazji rekolekcji pisał do ks. Delaude: „To czego pragniemy od
innych, dlaczego nie zaczniemy od nas samych wymagać? O Panie, pomóż
nam, zrobić ten pierwszy krok, który wprowadza nas na drogę doskonałości,
ponieważ do tej pory błądziliśmy i nie mieliśmy odwagi pójść za Tobą. Tak
mój drogi Delaude, czymkolwiek jest obecny stan naszej świadomości,
jesteśmy wezwani do pilnej zmiany naszego życia”257. Była to długa droga,
jaką Marello przeszedł, aby przezwyciężyć sprawy świata w swoim życiu.
b. Sprawy naszej duszy
Założyciel uczył również szukania „spraw naszej duszy”. W notatce
siostry Fasolis, możemy przeczytać: „Winniśmy zawsze szukać i troszczyć się
o sprawy naszej duszy, tak jak sklepikarze, którzy zawsze obserwują swoje
sklepy lub swoje półki i patrzą, czego im brakuje; lub jak wierzyciele, którzy
myślą tylko o sposobie odzyskania swojego kredytu; lub jak próżna kobieta,
która myśli tylko o przebraniu, aby w ten sposób przyciągnąć spojrzenia
innych; lub jak skąpiec, który myśli tylko o wzbogaceniu się; a to oznacza
przede wszystkim ciągłą medytację258.
Przedstawione przykłady Założyciela są również aktualne w naszej
rzeczywistości. To przypomina nam przypowieść o ukrytym skarbie i perle o
wielkiej wartości (Mt 13,44–46).
c. Sprawy indywidualne i sprawy Matki Kościół
Marello pisał do ks. Delaude w roku 1869: „Tymczasem my módlmy
się, módlmy się. Obecne czasy są ciężkie i niebezpieczne; sprawy
indywidualne i partykularne muszą ustąpić miejsca na rzecz spraw Matki
Kościół”. I w tym samym liście kontynuuje różne ostrzeżenia, pokazując, co
może się wydarzyć: „niech każdy stanie się wartownikiem”, „przygotujmy
naszą broń”, „umacniajmy ducha”, „oczyśćmy uczucia”, „ćwiczmy się w
256
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każdej formie walki”, „pokażmy dla przykładu piękną duszę”, „nie
zniechęcajmy się”, „upokorzmy się przed Bogiem” 259 . Z pewnością jest to
ścieżka walki, która trwa i pogłębia się w sercu Marello.

Sprawy Jezusa
W liście 83 datowanym 25 października 1872 do kanonika Cerruti
otrzymuje zarys Stowarzyszenia, które pod opieką św. Józefa, promują
sprawy Jezusa. Św. Józef jest jak zawsze wielkim paradygmatem Marello,
ponieważ on stał się pierwszym, który troszczył się o sprawy Jezusa. Tytuł
Stowarzyszenia św. Józefa użył również w roku 1878, kiedy stowarzyszenie
świeckie „scalił” w stowarzyszenie zakonne. Wyraźnie przypomina
Stowarzyszenie Jezusa św. Ignacego Loyoli, ponieważ duchowość
ignacjańska była bardzo silna w czasach Marello i w jego sercu. Nie mówi się
jeszcze o Zgromadzeniu, ale o Stowarzyszeniu świeckim; i rzeczywiście we
Włoszech w tym czasie powstawało wiele stowarzyszeń katolickich, stąd
Marello chciał wczepić ten model w Asti, inspirując się św. Józefem. W tym
zarysie znajdujemy często wyrażenie „sprawy Jezusa”, które stało się rzeczą
egzystencjalną naszego charyzmatu apostolskiego. Przeanalizujmy marzenie
Marello zawarte w tym liście.
Mówi się o zarysie: „Zarys Stowarzyszenia św. Józefa, promujące
sprawy Jezusa”. Jedyną więzią łączącą członków jest po prostu miłość, która
wydaje się być wielką i największą „sprawą Jezusa”.
Model: „Każdy weźmie własne inspiracje czerpiąc wzór z św. Józefa,
który jako pierwszy na ziemi troszczył się o sprawy Jezusa.
W jaki sposób św. Józef troszczył się o sprawy Jezusa? „On
utrzymywał go w okresie niemowlęcym, chronił Go jako dziecko i był dla
Niego przez 30 lat ojcem na ziemi”.
Kto może być członkiem Stowarzyszenia?„Wszyscy mogą tworzyć
stowarzyszenie; wystarczy przyłączyć się do niego poprzez przyrzeczenia
prywatne, w których zainteresowany wyrazi gotowość realizowania
wspólnych spraw z Stowarzyszeniem (…), jednakże każdy członek, powinien
złożyć przed Panem obietnicę, w której wyrazi chęć czynienia wszystkiego, co
możliwe, aby promować drogie sprawy Jezusa”.
Kiedy realizuje się sprawy Jezusa? W „każdej sytuacji” i „na wiele
sposobów”. „Każde słowo – każdy krok, każde pragnienie może stać się
materią spraw Jezusa”.
Wewnętrznym klimatem jest prostota: ona „przybliża nas do
doskonałości Ojca naszego niebieskiego”; i prostota jest realizowana w nas
dzięki Duchowi Świętemu, ponieważ „praca Ducha Świętego w naszych
duszach jest zasadniczo pracą uproszczoną”. Dlatego też konieczne jest
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pozwolić na działanie Ducha Świętego, który czyni nas prostymi we
wszystkich sprawach.
Uwagę, którą trzeba posiadać: „na tysiąc sposobów można wygonić
diabła również poprzez pochwalenie się, że troszczymy się o sprawy Jezusa”.
Sprawiedliwym sposobem eliminacji tej trudności jest posłuszeństwo:
„jedyna i niezawodna kontrola”.
Inne praktyczne sposoby? Marello odpowiada poprzez środki swojego
czasu; na pierwszym miejscu wymienia rozpowszechnianie dobrej lektury.
Wiele lat upłynęło kiedy Marello wraz ze swoim przyjacielem ks. Delaude
pracował nad tym projektem. Przy tym również przypomina, aby pamiętać o
przedmiotach kultu, czystości bielizny kielichowej: „jeśli to możliwe, zrób
porządek z książkami, zdjęciami i medalami itp. także depozytem
przedmiotów kultu, dzieł wykonanych przez Pana (z relacji siostry Gragli) dla
ubogich kościołów, bielizny kielichowej lub przynajmniej odnosząc się do
Najświętszej Ofiary złożonej ze skromnej ofiary w intencji brakujących
kościołów i ołtarzy – i w sumie wszystko to (w pewnym sensie jako jedno z
Centrum Katolickich) co może w jakimś stopniu promować sprawy Jezusa i
powtórzyć Dzieło św. Józefa, który otrzymał opiekę i pieczę nad Najświętszym
Człowiekiem”.
Naturalnie praktyczne środki były widoczne w Asti za życia Założyciela,
ale duch, myśl, pragnienie i jego marzenie kontynuowane są także dzisiaj i
są obecne w naszych czasach, jak marzenie świeckich, aby wraz z
zakonnikami i zakonnicami promowali sprawy Jezusa w trzecim tysiącleciu.
Wiemy, że to marzenie Marello nie zrealizowało się, lecz sprawy Jezusa w
jego sercu wzmocniły się i przekształciły w zgromadzenie zakonne sześć lat
później. Zostawił swoje marzenia,aby były kształtowane przez Ducha
Świętego.

ŻYĆ NASZYM CHARYZMATEM

Zgodnie z naukami Marello na temat spraw Chrystusa o którym
szczegółowo Marello pisał w liście 83, również i my powinniśmyżyć sprawami
Jezusa w naszym życiu. Wszyscy jesteśmy mieszkańcami i najemcami na
ziemi i jako chrześcijanie, każdy według swojego powołania jest powołany do
bycia misjonarzem, podążania na skrzyżowania dróg w interesie promowania
spraw Jezusa. Misja nie jest przeznaczona dla specjalnych grup, ale jest
zadaniem całego Kościoła i to zadanie otrzymujemy w dniu naszego chrztu i
później żyjemy i podążamy z nim „poza dom”, ponieważ mamy zawsze wokół
siebie grupę ludzi, którzy myślą inaczej niż my.
Założyciel badał znaki czasu, aby uświadomić sobie sprawy Jezusa,
odbył swą ziemską pielgrzymkę z odwagą i determinacją i zdołał zintegrować
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wyjątkowe doświadczenie życiowe w trzy miłości: do Chrystusa, do Kościoła i
do osoby ludzkiej. Jego miłość była miłością powszechną dla każdego,
prawdziwe: „serce z ciała” (Ez 36,26). Zobaczmy teraz te trzy miłości naszego
Założyciela.
Chrystus: pierwsza miłość Marello
Dla realizacji spraw Chrystusa konieczne jest, tak jak było w
przypadku Założyciela, realizowanie życia wewnętrznego, bez którego każda
akcja duszpasterska lub socjalna nie zrealizują spraw Jezusa; inne sprawy
wezmą górę i nieuchronnie Królestwo Boże zostawi miejsce innemu
królestwu. Siłą napędową, która nas popycha jest zawsze i tylko Jezus:
„Miłość Chrystusa nas przynagla” (2 Kor 5,14). Punktem wyjścia: prawdziwe
nawrócenie, prawie jako rodzaj auto–ewangelizacji: „potrzebujemy pilnej i
natychmiastowej zmiany życia” 260 , jak przypomina Marello; dlatego też,
czynić sprawy Jezusa to przede wszystkim wybrać zdecydowanie
„mentalność” Chrystusa i Ewangelii bez wahania, we wszystkich dziedzinach
życia: praca, rodzina, życie osobiste lub polityczne, eliminując przepaść
między wiarą, a życiem. Praca w służbie Królestwa, bez ognia miłości od
Chrystusa, byłoby tym samym, co szukanie zwycięstwa na loterii bez
robienia zakładów. A więc powinniśmy zapytać się: co by zrobił Chrystus na
moim miejscu lub co by zrobił Marello, by naśladować Jezusa?
Nawrócenie pochodzi z języka łacińskiego „cum vertere”, co oznacza
wspólnie zmieniać, wspólnie podążać w jednym kierunku… Kryteria
Chrystusa muszą być bazą naszego życia; pierwszym kryterium bez
wątpienia jest miłość. Jeśli pozwolimy, aby Chrystus nas dosięgnął, już
zmierzamy we właściwym kierunku. Nawrócenie i auto–ewangelizacja
realizują się w każdym dniu, kiedy zwalczamy nasze mierności bez taryfy
ulgowej, w celu stawania się protagonistami spraw Chrystusa. Z pewnością
dla prawdziwego nawrócenia potrzeba jest danie miejsca Duchowi Świętemu.
Tak o tym mówił Marello: „Jest prawdą, że Ducha Świętego otrzymaliśmy
podczas bierzmowania, co umożliwiło bycie dojrzałym chrześcijaninem; ale
czy później zachowaliśmy się jak dojrzali chrześcijanie? A więc potrzebujemy
współpracy z Duchem Świętym w każdym dniu naszego życia” 261 . Jeśli
pozwolimy, aby Duch Święty działał, zobaczymy, że On zawsze jest
fascynujący, tajemniczy, nadzwyczajny, ponieważ przewyższa każde ludzkie
marzenie i sprawia, żeNowe rozkwita w naszym sercu i w naszej historii.
Kościół: druga miłość Marello
Być może również i dziś potrzebna jest wielkie zamiłowanie do
Kościoła, według silnych słów wypowiedzianych przez św. Katarzynę ze
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Sieny, które miała na swoich ustach i w sercu (1347–1380), i które zostało
powtórzone przez papieża Pawła VI (1963–1978). Zamiłowanie, które jest
miłością afektywną i skuteczną, ponieważ ten Kościół jest moim Kościołem.
Charyzmat danego założyciela i dziedzictwo Zgromadzenia pokazują nam
cały Kościół w taki sam sposób, w jaki widzimy miasto z okna samolotu, czyli
z szerszym i bardziej otwartym widokiem na świat. Jest to kwestia usłyszenia
przesłań Kościoła Powszechnego lub potrzeb Kościoła diecezjalnego,
parafialnego lub wspólnoty, w której żyjemy, pamiętając, że młodzież,
świeccy, katecheza, liturgia, duszpasterstwo socjalne i misyjne, ubodzy,
ludzie na rozdrożu, tworzą część naszego „menu” i wymagają, abyśmy
poświęcili im czas, odwagę do podejmowania ryzyka, refleksję i studium,
dzielenie się doświadczeniem, umiejętnością przyjmowania cierpienia.
Ewangelizacja jest podstawą każdego człowieka ochrzczonego. Niemożliwe
jest tutaj sugerowanie jednego aspektu bardziej niż innego, ponieważ wiemy,
że każda lokalna rzeczywistość jest inna i zróżnicowana; ale potrzeba, aby
określić najbardziej pilne potrzeby wspólnot, w których żyją ludzie, a także
zaproponować nawet tworzenie konkretnych propozycji i aktualnych
odpowiedzi.
Dlatego też, owa miłość do Kościoła powinna mieć styl św. Józefa:
„Każdy niech weźmie swoje inspiracje od swojego wzoru jakim jest św. Józef,
który jako pierwszy na ziemi troszczył się o sprawy Jezusa”262. Dlatego też:
„św. Józef stanie się dla wszystkich mistrzem w służbie zbawczej misji
Chrystusa; zadanie, które w Kościele spada na każdego i wszystkich:
małżonków i rodziców, tych, którzy żyją z pracy własnej lub innej pracy, osób
wezwanych do życia kontemplacyjnego, jak i tych, którzy są wezwani do
duszpasterstwa”263.
Osoba ludzka: trzecia miłość Marello
„Bierzmować świat”, „umyć stopy świata” to mocne wyrażenia ks.
Tonino Bello, proroka naszych czasów, słowa, które wymagają od nas gestów
konkretnych i mogą być zrealizowane poprzez codzienne proste życie lub
konkretne decyzje dokonywane w życiu. Ważne jest, aby „zapach Chrystusa”
(2 Kor 2,15) rozprzestrzenił się w świecie. Pokażemy teraz konkretne
przykłady.
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W prostym codziennym życiu
Dziś wciąż aktualne są słowa Założyciela, który mówił: „Każde słowo –
każdy krok, każde pragnienie… może być surowcem troski o sprawy
Jezusa”264. Można by powiedzieć, że rzeczy małe są znikome, i nie liczą się i
nie budują „spraw Jezusa”; Jezus, Królestwo i świat potrzebują wielkich dzieł
duszpasterskich! Błędne myślenie. Każdy mały czyn to już ziarno w historii,
tak jak zapalenie prostej świecy sprawia, że już oświetlała wszystko. W ten
sam sposób, gesty codzienne i proste przekształcają się,kiedy się kocha i
mamy Kogoś, komu ofiarujemy owe gesty. Jak możemy wątpić, że wszystkie
normalne i proste rzeczy nie wchodzą w skład spraw Jezusa?
Jest wiele możliwości. Oto niektóre przykłady:
Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak bardzo twoje świadectwo może
przyczynić się do jedności chrześcijaństwa i lśnić na świecie?
Zastanów się nad wartością małych gestów miłości w stosunku do
„tych najmniejszych” (Mt 25,40), jak: niech twoje pozdrowienie płynie z
twojego serca, gest uwagi, uwaga dla osoby starsze, uważne wysłuchanie!
Zobacz, co dzieje się w momencie, kiedy wykonujemy kompetentnie i z
miłością obowiązki domowe, w biurze, w szkole, w zakładzie pracy, w
parafii… również przygotowanie obiadu w domu dla rodziny lub spędzając
dzień w wyczerpującej pracy–wszystko to są „sprawy Jezusa”, kiedy
realizujemy je z miłością, kiedy Duch wylewa się na osoby…
W wielkich duszpasterstwach socjalnych i solidarnościowych.
Przede wszystkim powinniśmy wymienić podstawowe obietnice.
a. Na pierwszym miejscu konieczne jest poznanie doktryny socjalnej
Kościoła i główne myśli antropologii społeczeństwa. Działania
społeczne i solidarne powinny być w stanie postępować zgodnie z tymi
wytycznymi, które są zawsze wzbogacone o nowe elementy etyczne i
moralne, przede wszystkim, kiedy chodzi o obronę życia od poczęcia do
naturalnej śmierci, kiedy chodzi o sprawiedliwość, solidarność.
b. Tak więc potrzeba jest głoszenia Ewangelii poprzez jej adaptację i
inkulturację („inkulturacja stanowi dziś password chrześcijaństwa–
jak wynika z dokumentu Krok po kroku) w rzeczywistości społecznej
każdego kontynentu, każdego narodu, miasta i osady.
c. Tylko wtedy możliwe będzie zaplanowanie działań mających na celu
odnowienie tych rzeczywistości od wewnątrz, skoncentrowanie działań
społecznych na osobie ludzkiej, wybierając najpoważniejsze potrzeby i
sytuacje kryzysowe.
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Wychodząc z tych obietnic, otwierają się dla wszystkich różne drogi wielu
doświadczeń i możliwości, bazując na sugestiach Ducha Świętego. Dzieła
miłosierdzia; akcje, które koncentrują się na miłości, za pomocą których
pomagamy innym w ich potrzebach fizycznych i duchowych (Iz 58,6–7; Eb
13,3). Sytuacje ubóstwa i wykluczenia społecznego są obecne zarówno w
krajach rozwijających się czy też w krajach trzeciego świata, a także w
najbogatszych krajach, gdzie przedstawia się nowe formy ubóstwa, a nowe
rzeczywistości społeczne stają się ważniejsze z roku na rok, takie jak np.:
narkotyki, realia życia dziecka, potrzeby edukacyjne, świat pracy, rodzina,
kryzys wartości, polityka, migracja… Możemy sobie zadać pytanie, czy nie
można zrobić czegoś więcej dla „ubogiej młodzieży”?
Wiemy doskonale, że jest wiele propozycji dla młodzieży. Możemy
zaproponować im wolontariat lokalny lub misyjny lub socjalna pracę w kraju
zamieszkania czy też zagranicą, również poprzez wejście w organizacje
pozarządowe, samorządowe itp.…
Św. Józef prowadził „życie ubogie i pokorne” (Konstytucja Oblatów św.
Józefa): to wyrażenie charyzmatyczne ostrzega nas, że w naszej posłudze
duszpasterskiej winniśmy mieć zawsze na uwadze ubogich, pokornych,
małych i emigrantów, i szukać peryferii geograficznych i egzystencjalnych
Kościoła i świata, tak jak naucza papież Franciszek. Nawet dzisiaj
Zgromadzenie realizuje wiele dzieł socjalnych w różnych miejscach
misyjnych, chociaż strategia zmieniała się w zależności od sytuacji.
Rzeczywiście, jeśli w przeszłości przybliżaliśmy się do ubogich udzielając
pomocy, niezbędnej w sytuacjach kryzysowych, dzisiaj potrzeba jest odwagi
do znalezienia trudniejszych ścieżek i wymagań w celu osiągnięcia
prawdziwego wyzwolenia, poczynając od samych biednych, bez dawania na
chwilę rozwiązań, ale pomagając biednym stać się podmiotami ich własnych
zmian społecznych. Kryterium zawsze będzie, aby podążać za wskazaniami
Magisterium Kościoła i Konferencji Episkopatu danego kraju. Celem jest
„czynienie spraw Jezusa” w miłości konkretnej do każdej osoby ludzkiej,
która ma potrzebę Boga, chleba i miłości.
Musimy zaryzykować, wiedząc, że gorszym ryzykiem będzie to, że
założymy ręce i nie uczynimy nic.
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