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Ks. Mariusz STARCZEWSKI

„KU SZCZĘŚCIU BEZ OSZUSTWA”
Sprawozdanie z XXI Tygodnia Duchowości

Pod takim tytułem w dniach 26II 1 III 1996 roku odbył się w Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim XXI Tydzień
Duchowości, zorganizowany przez sek
cję teologii duchowości KUL. Tego
roczny Tydzień poświęcony był ośmiu
błogosławieństwom ewangelicznym.
Uroczystego otwarcia XXI Tygod
nia Duchowości dokonał Rektor KUL
ks. prof. dr hab. Stanisław Wielgus.
W swoim słowie wstępnym zauważył,
że człowiek przychodzi na świat z zako
dowanym pragnieniem szczęścia i że jest
ono powszechnym pragnieniem ludzko
ści. Wszystkie filozofie pytają, po co ży
je człowiek, i odpowiadają - aby być
szczęśliwym. Szczęścia można upatry
wać w doczesnym życiu i tym, co ono
ze sobą niesie: we władzy, sławie, popu
larności czy w cnocie służącej tylko za
spokajaniu własnych pragnień. To
wszystko jednak okazuje się pomyłką,
gdyż człowiek u kresu swojego egoisty
cznego życia stwierdza, że zmarnował
szansę, jaką było jego własne życie. Na
tomiast Chrystus, znając realia życia
ziemskiego, nikomu nie obiecywał raju
na ziemi. Ludzie jednak ciągle łudzą się,
że można tu na ziemi powrócić do raju.
Dlatego też - co stanowczo podkreślił

ksiądz rektor - bez Dekalogu, Kazania
na Górze, człowiek przepadnie na wie
ki. Samo zaś słowo „błogosławieństwo”,
znaczy tyle, co szczęście.
W dalszej części swego wystąpienia
ks. prof. Wielgus odniósł się do zadań,
jakie stały i stoją przed Katolickim Uni
wersytetem Lubelskim. Zadaniem Uni
wersytetu jest nie tylko formacja intele
ktualna, ale także wychowywanie stu
dentów do świętości. Obowiązek ten
spoczywa na wszystkich wykładow
cach, a w sposób szczególny na kapła
nach. Uczyć i uświęcać - to podstawo
we zadania KUL-u. Swoje wystąpienie
ksiądz rektor podsumował stwierdze
niem, że w tak rozumiane powołanie
Uniwersytetu bardzo wiele wnoszą Ty
godnie Duchowości organizowane
przez sekqę teologii duchowości.
Pierwszego dnia z referatem zatytu
łowanym „Super mel et omnia”. Przyjaźń z Obecnym źródłem szczęścia wy
stąpił ks. bp prof. dr hab. Wacław Świerzawski, ordynariusz diecezji sando
mierskiej. Słowa pierwszej części tytułu
referatu zostały wzięte z Traktatu o mi
łości Boga św. Bernarda z Clairvaux
i znaczą: „Ponad miód i wszystko (jest
Chrystusa słodka obecność)”. Ksiądz

332

Sprawozdania

biskup stwierdził, że człowiek według
koncepcji Nietzschego ma upatrywać
szczęścia tu - na ziemi. Takie postawie
nie sprawy niezgodne jest z chrześcijań
ską koncepcją szczęścia. Św. Tomasz
z Akwinu po wymienieniu całej litanii
dóbr ziemskich dodaje, że żadne z nich
nie zawiera w sobie tego, co niesie ze
sobą treść ewangelicznych błogosła
wieństw. Tak naprawdę człowiek nie
jest stworzony do szczęścia upatrywane
go w dobrach ziemskich, ale do większe
go szczęścia.
„Super mel et omnia” - te słowa św.
Bernarda są wyrazem wielkiej wiary
i miłosnego doświadczenia Chrystusa,
który jest obecnym źródłem szczęścia.
Tak więc kto doświadcza Boga, jest
szczęśliwy. W Starym Testamencie ka
żde szczęście jest darem Boga i zakłada
Jego obecność. Natomiast w Nowym
Testamencie, mimo istnienia katalo
gów ewangelicznych błogosławieństw,
właściwie istnieje tylko jedno błogosła
wieństwo - szczęśliwość ewangeliczna
polegająca na radości z tego, że Bóg
jest naszym Ojcem, a my jesteśmy Jego
dziećmi. Ponadto pragnieniem na przy
kład św. Pawła Apostoła było poznać
Boga, tak jak On nas poznaje. Owo po
znanie Boga doprowadza człowieka do
szczęśliwości. Zdaniem księdza biskupa
należy pamiętać o tym, że Bóg trwa
w Hostii Eucharystycznej i jest bliski.
Chrześcijański eucharystocentryzm jest
ukierunkowaniem na obecność Chry
stusa w Eucharystii. Sobór Watykański
II, obok stwierdzenia o wirtualnej i sub
stancjalnej obecności Chrystusa-Emmanuela, wniósł do nauki na temat Eucha
rystii dynamiczną obecność Boga w tym
sakramencie. Znaczy to, że Bóg wyszedł
ekstatycznie ku człowiekowi. Widoczne
jest to także w samej strukturze mszy

św., gdzie następuje proces wychodze
nia Boga ku człowiekowi i człowieka
ku Bogu, aż do kulminacyjnego momen
tu, jakim jest komunia św. Według pre
legenta konieczna jest przyjaźń z obec
nym źródłem szczęścia. Bóg bowiem
okazał się przyjacielem ludzi i tak samo
nazwał człowieka (por. J 15,14-15). Ko
nieczne jest także umiłowanie Chrystusa-Głowy, dającego swojemu Ciału Mi
stycznemu błogosławieństwa. Biskup
Świerzawski nazwał św. Bernarda
z Clairvaux mistrzem miłości ekstatycz
nej wychodzącej ku człowiekowi, aby
być obecnym przyjacielem człowieka.
Według prelegenta człowiek odpowia
da na tę tajemnicę przyjaźnią z Bogiem
żywym, obecnym w Hostii.
Drugiego dnia referat pt. Szczęśliwi
prześladowani za sprawiedliwość zapre
zentował ks. prof. dr hab. Walerian
Słomka. Swoje wystąpienie rozpoczął
od stwierdzenia, że w oczach świata,
a nawet w oczach wielu wierzących, bło
gosławieństwa ewangeliczne jawią się
jako godne pożałowania, gdyż są dla
przegranych. Taka postawa wobec prze
słania Ewangelii jest obecna od począ
tku istnienia chrześcijaństwa, które
przecież nie głosi mądrości tego świata,
ale mądrość Bożą (por. 1 Kor 1,22-25).
Dlatego też serce tego, który uwierzył
Ewangelii, jest niespokojne na tym
świecie, dopóki nie wejdzie w komunię
z Bogiem (por. św. Augustyn, Wyznania,
1,1).
Pierwszą część swego wystąpienia
ks. prof. Słomka poświęcił związkowi,
jaki zachodzi między sprawiedliwością
a szczęśliwością. Chrystus dając swoje
szczęście człowiekowi zaspokaja wszys
tkie jego pragnienia. Samo sformułowa
nie ósmego błogosławieństwa świadczy
o tym, że prześladowani Królestwo nie
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bieskie już osiągnęli. Według ks. prof.
Słomki prawa stanowione pr/ez czło
wieka mogą być niesprawiedliwe,
a ostatnio nawet sprzeczne z rzymską
zasadą „oddać każdemu, co mu się na
leży”. Jako przykład takiego prawa wy
mienił ustanowione przez ludzi prawo
do zabijania dzieci nie narodzonych.
Prawa nadawane przez Boga są zawsze
sprawiedliwe, czemu daje świadectwo
cały Stary Testament wysławiający pra
wo otrzymane od Boga. Na miano spra
wiedliwych zasługują ci, którzy postępu
ją zgodnie z prawami natury i przykazań
Bożych. Jednak i tu daje o sobie znać
zawodność człowieka wynikająca z bra
ku zdolności rozeznania tychże praw lub
z niemożności ich wypełniania. Poza
tym prawo Starego Przymierza, jak
o tym przekonuje Nowy Testament, da
wało większe poczucie grzechu niż spra
wiedliwości. Właśnie z tak rozumianego
prawa wyswobodził nas Chrystus (por.
Ga 5,1). Przez to rzymska zasada spra
wiedliwości otrzymuje nowość związaną
z prawdą o Bogu, człowieku i świecie.
Chrystus związał więc szczęśliwość ze
sprawiedliwością.
Prześladowani za sprawiedliwość
a szczęśliwość - to drugie zagadnienie
omówione przez ks. prof. Słomkę. Je
zus szczęśliwość prześladowanych dla
sprawiedliwości związał z radością, ja
kiej doświadczają oni już tu na ziemi.
Choć naród wybrany upatrywał szczęśli
wości zasadniczo w życiu doczesnym, to
istniały także teksty umieszczające ją
w wieczności (por. Mdr 3, 1-8). Chry
stus przekazując swoje orędzie nie łu
dził słuchaczy, wręcz przeciwnie - mó
wił, że los Jego naśladowców będzie po
dobny do losu prześladowanych i zabi
janych proroków i do Jego losu. Zawsze
jednak rodziło się pytanie: dlaczego
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prześladowanie dotyka wiernych ( 'hrystusowi? Postawa prześladowcy ma swo
je korzenie w błędzie umysłu i serca,
dlatego nie wie on, co czyni (por.
J 23,34). Jednak błąd umysłu nic tłum a
czy wszystkiego. Źródłem takiego po
stępowania jest także znieprawionę su
mienie, wola i serce człowieka. To lęk
p r/ed prawdi} i światłością popycha nie
których do prześladowania i zabijania
głoszących Prawdę i Światło. Inn<| przy
czyną jest także lęk przed utraty możli
wości zaspokajania swoich ziemskich
potrzeb. Ponadto obok ludzkiej złośli
wości istnieje Zły, który jest ojcem
wszelkiego zła (por. E f 6,12).

Cierpienie jest dla Pawła Apostoła
(por. Kol 1,24), a także dla wielu innych
prześladowanych chrześcijan i męczen
ników podstawą do radości. Należy jed
nak zaznaczyć, że szczęśliwość nie pole
ga na cierpieniu, przed którym każdy się
przecież broni, ale na owocowaniu war
tości ewangelicznych w człowieku. Cier
pienie stanowi swego rodzaju test tej
szczęśliwości. Prześladowani zaś już te
raz są świątyniami Boga. Udział w tym
cierpieniu mają także występujący
w obronie tych, którzy sami nie potrafią
się bronić.
Podsumowując swoje wystąpienie
ks. prof. Słomka stwierdził, że niewy
starczająca jest ludzka sprawiedliwość,
ani też wierność prawu. Tylko obecność
w człowieku Trójjedynego Boga, trwa
nie w komunii z drugim człowiekiem,
z całym stworzeniem prowadzi do szczę
śliwości, która bez uwzględnienia oso
bowego wymiaru człowieczeństwa jest
niemożliwa. Dodał także, że hańbą
świata są kaci, a nie prześladowani,
gdyż właśnie prześladowani są solą zie
mi i światłem świata i dlatego też są
bogactwem Kościoła. Świat nie jest ich
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wart - a to właśnie oni mają gwarancję
nieśmiertelnej szczęśliwości.
Trzeciego dnia XXI Tygodnia Du
chowości referat pt. „ Błogosławieni miłosiemiy albowiem oni miłosierdzia do
stąpią” (Mt 5, 7) wygłosił ks. prof. dr
hab. Józef Kudasiewicz. Prelegent sta
rał się pokazać, co znaczy według Jezu
sa być miłosiernym, oraz dlaczego miło
sierni są szczęśliwi. Zaznaczył, że miło
sierdzie Jezusa jest naśladowaniem mi
łosierdzia Ojca. Wystąpienie było po
dzielone na trzy zasadnicze części: miło
sierny Ojciec, miłosierny Jezus, miło
sierny uczeń.
W pierwszej części mówca zazna
czył, że to Jezus nazwał Ojca miłosier
nym (por. Łk 6, 36). Choć Stary Testa
ment często odnosi określenie „miło
sierny” do Boga, to Jezus odniósł go
do Ojca. Prelegent poddał analizie zna
czenie słów greckich i hebrajskich okre
ślających przymioty Boga, a zwłaszcza
słowa oznaczające miłosierdzie. Ogrom
miłosierdzia Boga objawia się w kontra
ście z grzechem. Ks. prof. Kudasiewicz
nawiązał do przypowieści o nielitościwym dłużniku (por. Mt 18, 23-35), by
wykazać, że owym panem z przypowie
ści, który przebacza i hojnie obdarowu
je, jest Bóg. Z przypowieści tej wynika,
że ponieważ Bóg uczynił miłosierdzie
człowiekowi, to ten winien czynić je in
nym. Kto gardzi bowiem miłosierdziem,
tego czeka surowy sąd ostateczny. Kto
natomiast czyni miłosierdzie, tego na
sądzie miłosierdzie usprawiedliwi.
Druga część wystąpienia poświęco
na była osobie Jezusa miłosiernego, któ
ry objawia, ale także uobecnia, wciela
i uosabia miłosiernego Ojca. Ludzie
chorzy, jak wynika z Ewangelii, błagają
Jezusa o miłosierdzie, o zlitowanie się
nad ich niedolą, a On, odpowiadając

na błaganie cudem, gestem, okazuje im
miłosierdzie. W całym posłannictwie Je
zusa uwidacznia się Jego wrażliwość na
ludzką nędzę. Pomaga On innym nawet
wówczas, gdy nikt Go o to nie prosi. Tak
więc Jezus nie tylko objawił miłosierne
go Ojca, ale sam jest miłosierny.
Trzecia część wystąpienia ks. prof.
Kudasiewicza dotyczyła zagadnienia:
jak uczeń, który uwierzył Jezusowi, ma
realizować w swoim życiu ideał miło
sierdzia. Jezus w swoim nauczaniu wzy
wał swoich słuchaczy do miłosierdzia:
„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz
jest miłosierny” (Łk 6, 36). Jezus mó
wiąc „jak Ojciec” wyjaśnia, co to zna
czy być miłosiernym. Powodem szczęśli
wości miłosiernego ucznia jest druga
część błogosławieństwa: „albowiem oni
miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7). Takie
określenie znaczy, że Bóg obdarzy ich
miłosierdziem, które praktykowali za
życia. Miłosierdzie to postawa naślado
wania Boga, to duch przebaczenia, gest
miłości i obdarowania. Ks. prof Kuda
siewicz stwierdził, że szczęśliwi naśladu
ją Ojca i Jezusa w miłosierdziu. Dzięki
swojej postawie są oni szczęściem dla
świata i Kościoła. Przykładami postaci
pełnych miłosierdzia są między innymi
miłosierny Samarytanin (por. Łk 10,
30-37) i miłosierny Ojciec (por. Łk 15,
11-32). Miłosierdzie jest rdzeniem
chrześcijaństwa, konkretyzacją miłości,
rysem humanizmu chrześcijańskiego.
Ksiądz profesor zakończył swoje wystą
pienie pytaniem skierowanym do słu
chaczy: jak ja świadczę miłosierdzie?
Czwartego dnia referat zatytułowa
ny „ Błogosławieni, którzy wprowadzają
pokój” (Mt 5, 9) wygłosił ks. prof. dr
hab. Jerzy Misiurek. Na wstępie zazna
czył, iż omawiane błogosławieństwo
ewangeliczne jest bardzo bogate

w treść, gdyż obejmuje relacje człowie
ka do Boga, Boga do człowieka, czło
wieka do człowieka i człowieka do sie
bie samego. W pierwszej części swego
wystąpienia ks. prof. Misiurek nawiązał
do znaczenia słowa „pokój” w Starym
Testamencie.
Następnie przedstawił znaczenie
słowa „pokój” w Nowym Testamencie
zaznaczając, że Stary Testament wy
warł znaczny wpływ na koncepcję rozu
mienia tego słowa. Pokój ten różni się
jednak od politycznego. Należy go za
chować między sobą, we wspólnocie
(por. Mk 9,50), a tych, którzy go zacho
wają, Bóg uzna za swoich synów (por.
Mt 5, 9). Pan Jezus jawi się na kartach
Ewangelii jako ten, który uzdrawia, roz
grzesza, głosi Dobrą Nowinę o zba
wieniu i pokoju (por. Mt 10, 11-14;
Łk 10,6). Natomiast w mowie pożegnal
nej pokój jest darem dla uczniów. Ewan
gelista Łukasz podkreśla znaczenie po
koju już przy narodzinach Jezusa (por.
Łk 2, 14). Dla św. Łukasza pokój jest
równoznaczny ze zbawieniem (por.
Łk 19, 4. 38). Pokój jest darem Boga,
ale i Jezusa, dlatego nabiera on znacze
nia chrystocentrycznego. W nauczaniu
św. Pawła natomiast dochodzi jeszcze
soteriologiczne znaczenie pokoju (por.
Rz 15, 33). Jest on dziełem Boga, skut
kiem pojednania dokonanego przez
Jezusa w Jego śmierci i zmartwych
wstaniu (por. 2 Kor 5,17-18).
W księgach Nowego Testamentu
jest także mowa o pokoju wewnętrz
nym z samym sobą. Pokój ten ucznio
wie odnajdują w Chrystusie (por. J 16,
33), ich zadaniem jest upodobnienie się
do swego Pana i Mistrza. Błogosławień
stwo z Kazania na Górze jest wezwa
niem do wprowadzania pokoju. Pokój
oznacza naszą jedność z Bogiem

i z ludźmi. Jest więc dla uczniów zada
niem, by mogli stać się w Jezusie Chry
stusie synami Bożymi (synami w Synu).
Duch nie-pokoju i podziału zaś jest du
chem szatańskim, duchem, z którego
bierze swój początek wszelkie oszu
stwo i przemoc (por. J 8, 44). Mówca
nawiązał do wypowiedzi papieskich
i Soboru Watykańskiego II, które wzy
wają wyznawców Chrystusa do współ
pracy na rzecz pokoju. Skoro pokój bę
dzie ostatnim słowem historii, trzeba,
abyśmy dbali o niego i byli jego budow
niczymi.
W ostatnim dniu Tygodnia Ducho
wości referat pt. Ślub czystości czy kon
sekracja ciała wygłosił prof. dr hab. An
toni Jozafat Nowak OFM. Podtemat
tego zagadnienia to - Ku miłości bez
oszustwa jako nawiązanie do „Błogo
sławieni czystego serca, albowiem oni
Boga oglądać będą” (Mt 5, 8). Według
mówcy podstawą zrozumienia tego za
gadnienia jest rozróżnienie między
„homo religiosus” a „homo novus”.
Każdy bowiem człowiek, jako stworzo
ny na obraz i podobieństwo Boże, jest
z natury religijny. Każdy człowiek może
powiedzieć Jezusowi „nie”, co wiąże się
z utratą łaski, nie może jednak przestać
być religijnym.
Nowy człowiek to pierwsze zagad
nienie omówione przez ojca profesora.
Wcielenie Chrystusa zasadniczo zmie
niło wszelkie relacje międzyosobowe.
Od tego momentu rozumiemy siebie
i innych przez Chrystusa. W centrum
całego objawienia stoi bóstwo i człowie
czeństwo Jezusa Chrystusa. W konse
kwencji tego faktu możliwy stał się cie
lesny kontakt z Bogiem, który jest Miło
ścią. Między Boskimi osobami zachodzą
relacje miłości. Tylko Bóg Trójosobowy,
zachowując swą tajemnicę, może złą-

336

Sprawozdania

c/yć się / c/łowickicm. Je/cli Bóg jest
Miłości;), to wszystko w człowieku ma
być miłości;). Człowiek bowiem został
stworzony na obraz i podobieństwo Mi
łości.
Kolejnym zagadnieniem omowionym przez o. prof. Nowaka było ciało
nowego człowieka. Następnie prele
gent omówił zagadnienie życia konse
krowanego. Podstawą konsekracji za
konnej jest chrzest święty. Dlatego też
tę decyzję wejścia do Mistycznego Ciała
Kościół konsekruje. Definiując konse
krację prelegent stwierdził, że jest to
szczególne zjednoczenie osoby zakon
nej z Chrystusem, który jest centrum
Kościoła. Podczas składania ślubów za
konnych ma miejsce konsekracja ciała.
Chrystus rozpoczyna formację nowego
człowieka od ubóstwa, wskazując na
konieczność życia w wolności od wszel
kich zniewoleń. Ubóstwo obejmuje
swym zakresem pojęciowym relację do
materii, ale także do drugiej osoby. Nie
można upatrywać sensu życia w rze
czach i bytach przygodnych. Posłuszeń
stwa zaś nie można rozumieć w sposób
polityczny, gdyż ślub ten bazuje na rów
ności i miłości osób. „Błogosławieni
czystego serca, albowiem oni Boga
oglądać będą” (Mt 5,8). W tym błogo
sławieństwie Chrystus żąda całego czło
wieka, ale jako nagrodę obiecuje wszys
tko. Nie można konsekrować tego, co
jest niegodne, nieczyste. Bóg stworzył
człowieka jako jedność duchowo-cielesną. Osoba konsekrowana (tak jak Lo
gos) jest ciałem i posiada ciało. Dlatego
też ciało należy zaakceptować jako dar
Boży. Prelegent - odpowiadając na pro
blem postawiony w temacie referatu stwierdził, że zamiast o ślubie czystości,
lepiej mówić o konsekracji ciała, czysto
ści serca.

W tradycji Kościoła rady ewange
liczne ujmowano w takiej kolejności:
ubóstwo, posłuszeństwo, czystość. Św.
Franciszek na pierwszym miejscu wy
mieniał posłuszeństwo (ze względu na
to, że Chrystus przez posłuszeństwo od
kupił świat), a dalej ubóstwo i czystość.
Natomiast Sobór Watykański II odszedł
od obydwu tradycji i po dwudziestu wie
kach wprowadził nową kolejność: czy
stość, ubóstwo i posłuszeństwo. Wed
ług o. prof. Nowaka wpłynęły na to prze
słanki antropologiczne. Konsekracja
ciała stawiana na pierwszym miejscu
jest wyrazem podkreślenia, że osoba za
konna ma stawać się „żertwą ofiarną”
w służbie Bożej. Ma także rezygnować
z małego życia, aby się odnaleźć w wiel
kim życiu Chrystusa, gdyż tylko On jest
Miłością. Patrząc na wszystko oczami
Chrystusa jarzmo staje się słodkie, a cię
żar lekki (por. Mt 11,30).
Okazuje się, że kolejny raz organi
zatorzy Tygodni Duchowości odpowie
dzieli na zapotrzebowanie ludzi wierzą
cych, z których wielu odczuwa zagubie
nie w obecnej sytuacji. Wykłady prezen
towane w trakcie Tygodnia cieszyły się
sporym zainteresowaniem słuchaczy.
Wiele nadziei budzi fakt, że obok osób
duchownych i konsekrowanych uczest
niczyła w nich znaczna liczba świeckich
reprezentujących różne grupy wiekowe
i środowiskowe. Tegoroczny Tydzień
Duchowości pod hasłem „Ku szczęściu
bez oszustwa” przedstawił całą gamę
chrześcijańskiego rozumienia słowa
„szczęście”, a także ukazał słuchaczom,
że naprawdę można je osiągnąć nie ucie
kając się do oszustwa. Nabiera to szcze
gólnego znaczenia w czasach, kiedy po
jawiło się wielu zwodzicieli (m.in. przy
wódcy sekt), a także wszelkiego rodza
ju oszustów obiecujących kolorową

Sprawozdania
i wspaniałą przyszłość. Miejmy nadzieję,
że przyszłoroczny temat XXII Tygodnia
Duchowości „Panie do kogóż pójdzie
my? iy jeden masz słowa życia wieczne
go” (por. J 6, 68) wzbudzi nie mniejsze
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zainteresowanie słuchaczy, tym bardziej
że dla wielu zagubionych słowa te mogą
okazać się światłem wskazującym drogę
powrotu do „Źródła wody żywej” (por.
Jr 2,13).

