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RECENZJA KS. PROF. JANA MACHNIAKA
1. Problem rozprawy doktorskiej
Rozprawa doktorska ks. mgr lic. Michała Dłutowskiego pt. „Świętość chrześcijanina. Studium na podstawie pism błogosławionego Michała Sopoćki” jest
próbą całościowej analizy fundamentalnego dla teologii duchowości problemu
świętości chrześcijanina w oparciu o pisma bł. ks. Michała Sopoćki, kierownika
duchowego św. Siostry Faustyny Kowalskiej, który w swoim bogatym dorobku
naukowym pozostawił konkretną wizję świętości chrześcijańskiej w kontekście
tajemnicy Bożego Miłosierdzia. Problem świętości chrześcijanina, czyli dążenia
do jedności z Bogiem należy do podstawowych, tematów duchowości chrześcijańskiej i obejmuje całość postaw ludzkich w dążeniu do pełni jedności z Tym,
który jest początkiem i spełnieniem wszelkich aspiracji istoty stworzonej. Ukazywanie świętości chrześcijanina w kontekście tajemnicy Miłosierdzia Bożego
ma szczególne znaczenie dla człowieka XXI wieku, który zatraca swoją godność w „misterium iniquitatis” stając się nową szansą odzyskiwania nadprzyrodzonej nadziei. Zasadniczy cel rozprawy doktorskiej stanowi analiza dorobku
bł. ks. Michała Sopoćki w aspekcie dążenia chrześcijanina do świętości. Autor
dysertacji jest świadomy, że najważniejszym dziełem bł. ks. Michała Sopoćki
jest czterotomowe dzieło Miłosierdzie Boga w dziełach Jego Wyd. 2008).
Zebrany przez autora dysertacji materiał badawczy – pozycje ks. Sopoćki
dotyczące miłosierdzia i opracowania dotyczące tajemnicy Bożego Miłosierdzia
w teologii – gwarantuje, że jego analizy zostały dokonane na szerokim tle literatury teologicznej i dają podstawę do sformułowania ogólnych wniosków na
temat świętości chrześcijanina w kontekście teologii Bożego Miłosierdzia.
Należy również podkreślić odwagę Promotora rozprawy doktorskiej, ks. prof.
UMK dr hab. Stanisława Suwińskiego, który właściwie ukierunkował analizy
doktoranta i pomógł je doprowadzić do konstruktywnych wniosków.

2. Omówienie rozprawy
Autor rozprawy doktorskiej pt. Świętość chrześcijanina. Studium na podstawie pism błogosławionego Michała Sopoćki dokonał całościowej analizy
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problemu świętości chrześcijanina w dorobku teologicznym ks. Michała Sopoćki w oparciu o ideę Miłosierdzia Bożego jako przymiotu Boga, który wyprowadza człowieka z jego nędzy i braków.
Ks. Michał Dłutowski wskazał wyraźnie podstawy teologiczne do analizy problemu świętości chrześcijanina, która jest wynikiem poznania tajemnicy
Boga bogatego w miłosierdzie i przyczynia się do wzrostu miłości i zjednoczenia z Nim. Swoje badania Autor dysertacji osadził w szerokim kontekście
teologii powszechnego powołania chrześcijanina do świętości, czyli zjednoczenia z Bogiem. Autor rozprawy doktorskiej przedstawił też bogatą bibliografię
przedmiotu obejmującą prace o ks. Michale Sopoćce i jego idei Bożego Miłosierdzia w aspekcie dążenia człowieka do świętości, na temat natury i istoty
życia mistycznego (S. Urbański, M. Chmielewski, H. J. Ciereszko, J. Machniak,
H. Wejman, M. Zajkowska). Skonfrontował myśl bł. ks. Michała Sopoćki z bogatą literaturą teologiczną dotyczącą teologii Bożego Miłosierdzia i powszechnego powołania do świętości. Pozwoliło to Autorowi dysertacji sformułować
ogólne wnioski na temat świętości jako udziału chrześcijanina w życiu Boga
i ukazać oryginalność myśli teologicznej kierownika duchowego Św. Siostry
Faustyny Kowalskiej.
Problem pracy doktorskiej ks. mgr lic. Michał Dłutowski przedstawił w czterech rozdziałach ukazujących pewną dynamikę procesu świętości: od teologiczno-antropologicznych podstaw świętości, przez zagadnienie Miłosierdzia Bożego jako największego przymiotu Boga, poprzez dynamikę rozwoju świętości aż
po środki świętości.
W omawianiu rozprawy doktorskiej należy więc najpierw podkreślić, że
świętość chrześcijanina w pismach ks. Michała Sopoćki wynika ze świętości
Boga. Autor dysertacji w rozdziale pierwszym (ss, 33-102) wychodzi od nauki
ks. Michała Sopoćki o Trójcy Świętej, w której Bóg Ojciec jest źródłem miłosierdzia świadczonego stworzeniu, Jezus Chrystus jest pośrednikiem między
Bogiem a ludźmi, zaś Duch Święty jest sprawcą dzieła uświęcenia. Autor dysertacji swoje analizy dotyczące świętości chrześcijanina osadza w teologicznej refleksji na temat pojęcia świętości. Rozpoczyna od definicji świętości jako „zjednoczenie z Bogiem” oraz „świętość życia” (s. 34). Początkiem świętości jest
według autora dysertacji sakrament chrztu, który wszczepia człowieka w Boga.
Sakrament ten przynosi skutki uświęcające dla chrześcijanina, uwalnia z mocy
zła, usuwa skutki grzechu oraz włącza życie Boże Ojca, Syna i Ducha Świętego
(ss. 46-62). Ks. Dłutowski poddaje gruntownej analizie rolę cnót Boskich wiary,
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nadziei i miłości w dążeniu do świętości w wizji bł. ks. Michała Sopoćki (ss. 6382). Swoją refleksję na temat świętości chrześcijanina osadza w kontekście antropologicznej wizji człowieka jako istoty stworzonej na obraz i podobieństwo
Boga, który został dotknięty przez grzech i odkupiony przez Boga w Ofierze
Jezusa Chrystusa (s. 99nn). Na tle tych zjawisk teologalnych Doktorant prezentuje świętość chrześcijanina jako odbicie świętości Boga podkreślając, że
człowiek od Boga wychodzi i do Boga powraca. Akcentuje słusznie aspekt pozytywny i negatywny procesu uświęcenia zjednoczenia z Bogiem i odcięcia się
od grzechu.
Drugi rozdział (ss. 103-174) prezentuje podstawy teologiczne świętości
chrześcijanina wychodząc od miłosierdzia jako największego przymiotu Boga.
Autor dysertacji wskazuje, że ks. M. Sopoćko w swoich opracowaniach dotyczących Miłosierdzia Bożego, szczególnie w książce pt. Miłosierdzie Boga
w dziełach Jego, opisywał naturę Boga wskazując na Jego „przymioty”, albo
„doskonałości wsobne” będące fundamentem ontycznym świętości chrześcijanina: prostota czyli niezłożoność, nieskończoność, wieczność i niezmienność.
Określają one istotę Boga jako bytu istniejącego przez samego siebie w odróżnieniu od bytów stworzonych, które istnieją dzięki Bogu. Obok doskonałości
wsobnych, za teologami rozróżniał w Bogu „przymioty”, albo „doskonałości
odnośne”, które ujawniają się w Bożych dziełach: mądrość, dobrotliwość,
opatrzność, sprawiedliwość i miłosierdzie. Są one związane z wewnętrznymi
władzami Boga i wyrażają Jego działanie wobec człowieka i świata. Przez analogię do władz człowieka, przymioty mądrości i opatrzności mają swoje miejsce w umyśle Bożym, natomiast dobrotliwość, sprawiedliwość i miłosierdzie
są związane z wolą Boga.
Przymioty te określa ks. Michał Dłutowski w swojej dysertacji pojęciem cnót.
Charakteryzują one relację Boga do człowieka. Dobrotliwość Boża udziela człowiekowi dobra niezależnie od okoliczności. Opatrzność wyraża czuwanie Boże
nad człowiekiem, by mógł przy pomocy otrzymanego dobra osiągnąć wyznaczony przez Boga cel. Sprawiedliwość Boża obejmuje udzielanie dobra, według
z góry ustalonego porządku. Miłosierdzie jest udzielaniem dobra przez Boga, by
wyprowadzić człowieka z jego słabości i braków. Jest ono doskonałością Boga,
„z której jak ze źródła wypływa wszystko, co nas spotyka na ziemi, i w której Bóg
chce być wielbiony przez całą wieczność” (Miłosierdzie Boga, s. 11).
Autor rozprawy doktorskiej zwraca uwagę na fakt, że słowo ‚miłosierdzie’
rozumiał ks. Sopoćko, za św. Tomaszem z Akwinu i św. Augustynem, jako
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współczucie wobec nieszczęścia bliźniego oraz działanie zmierzające do ulżenia w cierpieniu. Rozróżniał w nim dwa zasadnicze wymiary: „wzruszenie zmysłowe czyli namiętność (passio)” oraz „cnotę moralną” (Miłosierdzie Boga, s.
12). Miłosierdzie jako wzruszenie jest odruchem psychiki ludzkiej, uczuciem
żalu z powodu czyjegoś nieszczęścia. Jako cnota moralna jest rozumnym współcierpieniem właściwym tylko człowiekowi, które wyraża chęć udzielenia pomocy. U chrześcijanina, miłosierdzie wypływa z miłości bliźniego i jest przejawem
wolnej woli człowieka. Realizuje się ono w uczynkach ogarniając nie tylko bliźnich, ale również nieprzyjaciół.
Miłosierdzie Boga nie jest ani wzruszeniem, ani cnotą moralną, w skład
której wchodzi smutek wynikający ze współcierpienia, gdyż Bóg jako istota najdoskonalsza nie podlega wzruszeniu. Miłosierdzie Boże jest przymiotem
Boga, a nie tylko stanem współczującego czy litującego się umysłu. W odniesieniu do Boga, miłosierdzie zakłada współczucie, które nie wyklucza Bożej
niezmienności, lecz jest jego źródłem. Na tej podstawie tradycja teologiczna
twierdziła, iż miłosierdzie Boże jest nieskończone jako przymiot nieskończonej
natury Boga oraz jako owoc nieskończonej miłości Bożej. Nieskończone Miłosierdzie Boże wyraziło się we Wcieleniu Syna Bożego. Pan Jezus stając się
człowiekiem ukazał nam prawdę, że miłosierdzie jest absolutnie nieskończone
i nie ma granic, jeśli zechcemy się na nie całkowicie otworzyć.
W takim ujęciu, Miłosierdzie Boże jawi się jako „doskonałość Jego działalności, skłaniającej się ku bytom niższym w celu wyprowadzenia ich z nędzy i uzupełnienia ich braków – jest to jego wola czynienia dobrze wszystkim,
którzy cierpią jakieś braki i sami nie są w stanie ich uzupełnić” (Miłosierdzie
Boga, s. 13). Miłosierdzie jako akt woli Bożej jest motywem każdego działania
Bożego, które zwraca się szczególnie do człowieka cierpiącego z powodu zła,
grzechu, braku dobra. W Bogu każdy pojedynczy akt litości utożsamia się z miłosierdziem, ujawniając się w udzielaniu dobra, aby wyprowadzić człowieka
z niewoli grzechu.
Autor dysertacji podkreśla, że świętość chrześcijanina według ks. Michała
Sopoćki, jest wynikiem zjednoczenia z Miłosiernym Bogiem w postawie mistycznej jedności z Nim a dopiero potem istotna jest postawa miłosierdzia wobec bliźniego.
W trzecim rozdziale dysertacji (ss. 175-230) ks. mgr lic. Michał Dłutowski poddaje systematycznej analizie zagadnienie rozwoju świętości chrześcijanina w aspekcie etapów, jakie musi przejść na drodze do Boga. Dokonuje
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ważnej analizy porównawczej zestawiając wizję etapów do świętości według
ks. Sopoćki z trzema etapami drogi do Boga zawartymi w klasycznej wizji
Reginalda Garrigou-Lagrange’a. Autor dysertacji poddaje analizie drogi rozwoju świętości w odniesieniu do modlitwy, darów Ducha Świętego i cnót.
Przedstawia dynamikę drogi do zjednoczenia z Bogiem od oczyszczenia,
przez oświecenie do zjednoczenia. Precyzyjnie wykazuje jakie są źródła tej
wizji świętości odnosząc refleksję ks. Michała Sopoćki do duchowości polskiej jezuitów ks. Mikołaja Łęczyckiego i ks. Kacpra Drużbickiego oraz do
duchowości karmelitańskiej św. Jana od Krzyża, św. Teresy od Jezusa, czy św.
Teresy od Dzieciątka Jezus.
Autor dysertacji poddał analizie drogę oczyszczenia, oświecenia i zjednoczenia ukazując rolę cnót kardynalnych w drodze do świętości (ss. 190-206)
oraz podkreślił, jakie są przeszkody w dążeniu do zjednoczenia z Bogiem (ss.
208-230). W konkluzji zauważył, że dążenie do zjednoczenia z Bogiem, w wizji ks. Sopoćki jest podstawowym powołaniem chrześcijanina, zakorzenionym
w jego naturze, będącej wynikiem otwarcia na Boga w miłości.
Czwarty rozdział został poświęcony zagadnieniu źródeł świętości chrześcijanina i środków, które do niej prowadzą: Pokuta i Eucharystia, modlitwa,
umartwienie, kierownictwo duchowe, nabożeństwa (ss. 231-299). Punktem centralnym czwartego rozdziału jest modlitwa, która według ks. Michała Sopoćki
odgrywa kluczową rolę w budowaniu komunii z Bogiem. Autor dysertacji podkreśla, że dzięki niej człowiek może uczestniczyć w życiu nadprzyrodzonym
Boga. Sakrament pokuty i Eucharystia są fundamentem życia duchowego chrześcijanina, a modlitwa według ks. Sopoćki prowadzi do uświęcenia człowieka.
Rozprawa doktorska ks. mgr lic. Michała Dłutowskiego pt. Świętość chrześcijanina. Studium im podstawie pism błogosławionego Michała Sopoćki stanowi niewątpliwie gruntowne studium nauczania bł. ks. Michała Sopoćki ze
szczególnym uwzględnieniem świętości chrześcijańskiej. Przeprowadzone analizy doprowadziły Doktoranta do precyzyjnych wniosków, że świętość chrześcijanina w wizji ks. Sopoćki jest oparta na Piśmie Świętym oraz na nauczaniu
Kościoła. Autor dysertacji pokazał źródła teologiczne myślenia ks. Michała Sopoćki: szkoła karmelitańska i szkoła ignacjańska. Ks. Michał Sopoćko przedstawiał świętość w perspektywie życia duchowego chrześcijanina otwartego na
działanie łaski Bożej. Analiza pism ks. Michała Sopoćki pozwoliła Autorowi
dysertacji stwierdzić, że świętość chrześcijanina rozwija się wokół tajemnicy
Bożego Miłosierdzia.
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3. Ocena formalno-merytoryczna pracy

Przedstawiona przez ks. mgr lic. Michała Dłutowskiego praca doktorska
z punktu widzenia formalnego zasługuje na duże uznanie, gdyż jest monograficznym opracowaniem teologicznego zagadnienia „świętości chrześcijanina”
w całym dorobku pisarskim ks. Michała Sopoćki. Szczególnie cennym wydaje się
podjęcie tak ważnego dla duchowości zagadnienia, jakim jest udział człowieka
w życiu Boga ze szczególnym podkreśleniem tajemnicy miłosierdzia. Rozprawa
jest całościowym ukazaniem dynamiki świętości chrześcijańskiej od rozpoznania
działania łaski uświęcającej przez oczyszczenie i oświecenie władz duchowych aż
po zjednoczenie. Została oparta na materiale źródłowym, co dało szansę przeprowadzenia wnikliwych analiz i ukazania aktualności myśli bł. ks. Michała Sopoćki.
Bogata bibliografia obejmująca literaturę źródłową, opracowania i literaturę
pomocniczą na temat doświadczenia Boga u św. Faustyny i tematu przebóstwienia nadają pracy charakter solidnego opracowania.
Struktura pracy jasna i prosta, wskazuje na jej wewnętrzną zwartość i logikę
w prowadzeniu analiz. Zakres poszczególnych rozdziałów został precyzyjnie
określony na samym wstępie każdego z nich i wiernie przeprowadzony do końcowych wniosków. Autor dysertacji bardzo często posługuje się metodą analizy
porównawczej wykazując się dobrą znajomością opracowań teologicznych.
Przy ocenie formalnej pracy ks. Michała Dłutowskiego nie można pominąć rzetelnego warsztatu edytorskiego. Wszystkie przypisy i odnośniki zostały
wykonane poprawnie. Solidnie i poprawnie sporządzona bibliografia i skróty,
podnoszą wartość pracy.
Całościowe opracowanie zagadnienia problemu „świętości chrześcijanina”
w dążeniu do zjednoczenia z Bogiem jest niewątpliwie ważnym przyczynkiem
w pogłębianiu znajomości osoby ks. Sopoćki i jego wkładu w rozwój duchowości w Polsce. Należy również docenić, że Autor dysertacji dokonał całościowego i monograficznego opracowania problemu świętości chrześcijańskiej w kontekście tajemnicy Bożego Miłosierdzia w dorobku teologicznym bł. Michała
Sopoćki, wydobył ją bardzo trafnie i ukazał jego bogactwo.

4. Wnioski
Zaprezentowana przez ks. mgr lic. Michała Dłutowskiego rozprawa doktorska na temat tajemnicy „świętości chrześcijanina” w dorobku teologicznym
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ks. Michała Sopoćki stanowi pod względem formalnym i merytorycznym ważny przyczynek do zgłębiania doktryny teologicznej kierownika duchowego św.
Faustyny Kowalskiej i ważnego teologa duchowości w Polsce. Autor wykazuje
dobre opanowanie metody naukowej, umiejętność korzystania ze źródeł, prowadzenia analizy i wyciągania logicznych wniosków. Wykorzystanie literatury
pomocniczej i opracowań pozwala stwierdzić, iż temat został potraktowany niezwykle rzetelnie i wyczerpująco.
Wysoki walor formalny i treściowy rozprawy pozwala wysunąć ostateczny
wniosek, by ks. mgr lic. Michała Dłutowskiego dopuścić do dalszych etapów
przewodu doktorskiego.
Kraków, 25.03.2019 r.
Kierownik Katedry
ks. dr hab. Jan Machniak

RECENZJA KS. PROF. DR. HAB. STANISŁAWA
URBAŃSKIEGO
Świętość jest zasadniczym motywem rozwoju życia chrześcijanina, a jednocześnie jego ostatecznym celem. Dlatego znajduje ona szczególne miejsce w badaniach teologii duchowości, która zajmuje się nią od strony przedmiotowej oraz
podmiotowej. Jej wielką rolę w życiu chrześcijanina podkreśla Sobór Watykański II, który stwierdza jej powszechność (por. KK 40-41). Stwierdzenie to w pełni
uzasadnia podjęcie pracy naukowo-badawczej nad pismami teologa XX wieku,
którym jest bł. Michał Sopoćko, wielki głosiciel Miłosierdzia Bożego.
Rozprawa doktorska ks. M. Dłutowskiego jest ambitną próbą przedstawienia
i twórczego zestawienia nauczania o świętości przez ks. M. Sopoćko. Wiele prac
ukazało się m.in. na temat głoszonego miłosierdzia Bożego, ale do dzisiaj wielu
jego czcicieli nie doczekało się całościowego ujęcia zagadnienia świętości chrześcijanina opisywanego przez Autora, jak ją rozumiał i jaką doktrynę przedstawił?
Ogromna spuścizna duchowa, a także samo życie Błogosławionego, były impulsem dla Doktoranta do podjęcia refleksji systematycznej nad schematem drogi ku
uświęceniu, przez niego proponowanej, zwłaszcza zagadnienia świętości chrześcijanina, które było kluczowe dla jego nauczania w kontekście miłosierdzia.

1. Wykorzystanie źródeł
Z obszernego materiału źródłowego, Autor wybrał te, które dotykają problemu świętości chrześcijańskiej. Stanowią one najcenniejsze dziedzictwo, do którego mogą wciąż sięgać nowe pokolenia, szczególnie czcicieli miłosierdzia Bożego.
Najistotniejszym zasobem tekstowym wykorzystanym w dysertacji są książki, artykuły naukowe, konferencje, nauki rekolekcyjne, kazania pasyjne oraz dziennik
duchowy. Wprawdzie te pisma są o różnej przynależności gatunkowej i randze,
to jednak można je uznać za rodzaj duchowego testamentu, a także swoistą sumę
przemyśleń i pouczeń Błogosławionego na temat świętości.
Autor badane źródła podzielił na cztery podstawowe grupy. Pierwszą grupę stanowi 28 książek. Na szczególną uwagę zasługuje czterotomowe dzieło
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„Miłosierdzie Boże w dziełach Jego’’, „Mikołaj Łęczycki o wychowaniu duchowem”, zebrane „Kazania o Miłosierdziu Bożym” i korespondencja zawarta
w książce „Dar Miłosierdzia i Listy z Czarnego Boru”. W tych pozycjach Autor
przekazał najistotniejsze treści i kierunki rozwoju świętości związane z tajemnicą Trójcy Świętej w oparciu o rozwój cnót teologalnych i kardynalnych, o życie
sakramentalne, o modlitwę, o rozwój cnoty ufności i miłosierdzia oraz o duchową więź z Maryją.
Drugą grupę źródeł stanowią artykuły naukowe ukazujące się w różnych
czasopismach w latach 1936-1975. Poruszają one wiele zagadnień z zakresu
świętości, ale także uświęcający charakter licznych nabożeństw, zwłaszcza do
miłosierdzia Bożego i do Serca Bożego. Trzecią grupę stanowią konferencje
w formie maszynopisów, także te, jeszcze nie publikowane. Można powiedzieć,
że stanowią one źródło uzupełniające główne założenia koncepcji świętości.
Czwarta grupa źródeł, zwłaszcza „Dziennik” pomaga zrozumieć osobisty profil świętości Autora. Zawierają one myśli teologiczno-praktyczne odnoszące się
w głównej mierze do poszczególnych elementów świętości chrześcijanina.
Ponadto w pracy doktorskiej wykorzystano liczne opracowania i obfitą literaturę pomocniczą oraz dokumenty Kościoła i nauczanie papieskie. Autorowi
bardzo dobrze udało się usystematyzować i przystępnie oraz ciekawie zaprezentować treść bardzo bogatego materiału źródłowego. Sposób podziału i klasyfikacji nie budzi żadnych wątpliwości.

2. Temat i treść rozprawy
Przeprowadzone badania nad pismami bł. M. Sopoćko pozwalają Autorowi
stwierdzić, że świętość jest przesiąknięta relacyjnym wymiarem miłosierdzia.
Jest to nowatorskie zaprezentowanie tematu świętości według Błogosławionego.
Tak podjęty temat domagał się dobrania odpowiedniej metody, pozwalającej Autorowi na wierne jego ukazanie. Stosowana jest więc metoda analityczno-syntetyczna.
Temat został przedstawiony w czterech rozdziałach, które w sposób bardzo logiczny i uporządkowany rozwijają treści z nim związane. Rozdział 1 jest skoncentrowany na teologicznych i antropologicznych podstawach świętości. Niezwykle
istotnym elementem, który Doktorant wyeksponował jest punkt wyjścia, czyli samo
pojęcie świętości rozumiane jako zjednoczenie z Bogiem oraz doskonałość życia
(s. 34). Świętość chrześcijanina stanowi odbicie, poniekąd jest to „skrawek” święto-
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ści Bożej. To Bóg jest źródłem świętości i uświęcenia chrześcijanina (s. 102). W ten
stan świętości chrześcijanina wprowadza sakrament chrztu świętego, w którym
Doktorant wyróżnia pięć skutków. Podkreśla, że istotą świętości jest miłość, która
jest naturą Boga oraz postawą człowieka wobec Niego. Jest to też personalistyczne ujęcie świętości jako odniesienie do innych osób (s. 41). Dlatego Autor na
podstawie analizy pism Błogosławionego, omawia trynitarny wymiar świętości.
Wychodzi od tajemnicy Boga Ojca Miłosierdzia, wyliczając Jego pięć cech oraz
trzy obowiązki chrześcijanina jakie ma realizować: to postawa ufności, miłości
i naśladowania Jego miłosierdzia (s. 46-52). W ten sposób Autor już podkreśla
miłosierny wymiar świętości, gdyż miłosierdzie jako najważniejszą doskonałość
Boga, mamy odwzorować w naszym postępowaniu względem bliźnich. Tak rozumiane miłosierdzie Boga decyduje o osiągnięciu świętości. Swoją tajemnicę Bóg
Ojciec objawił w swoim Synu. który przez wcielenie dokonuje zbawienia człowieka otwierając mu ponownie drogę do zjednoczenia z Nim w miłości. Akcentuje pośrednictwo Jezusa, oddawanie czci Ojcu, szczególnie podkreśla godność
królewską Jego, jako Króla Wszechświata i Króla Miłosierdzia. Jego panowanie
objawia się na drzewie krzyża, gdyż stąd rozszerzył je przez miłosierdzie. Charakterystyczne jest to. że miłosierdzie objawione w Jezusie domaga się od człowieka
odpowiedzi w czynie, aby mógł stać się święty. Pojawia się tutaj chrystocentryczny i chrystologiczny aspekt świętości (s. 53-60). Trzecią Osobą jest Duch Święty,
któremu ks. Sopoćko mniej poświęca uwagi. Skupia się zasadniczo na trzech skutkach Jego działania w Kościele (s. 60-62).
Solidne ukazanie trynitarnych podstaw pozwoliło Autorowi na wnikliwe
uwzględnienie nadprzyrodzonego uzdolnienia człowieka na drodze dążącej ku
świętości. W przeciwnym razie proces ten miałby wymiar zgoła naturalny. Tymczasem cnoty teologalne stanowią trwałe dary umiejscowione w duszy człowieka. Ich celem jest umocnienie relacji z Bogiem, co przyczynia się do świętości
człowieka (s. 63). Wiara posiada ścisły związek ze świętością, ponieważ określa ona postawę człowieka wobec Boga i prowadzi do osobowego doświadczenia Bożej obecności i działania. Autor omawia pięć skutków wiary, zwracając
uwagę na zawierzenie Bogu. które buduje właśnie osobową relację. Podkreśla
również współdziałanie rozumu i wiary. Omawia ją w kontekście nauczania Kościoła (s. 63-72). Drugą cnotą jest nadzieja nadprzyrodzona, której pobudką jest
bezgraniczne miłosierdzie Boże (s. 74). Wymienia jej dziesięć skutków. Odróżnia prawdziwą nadzieję życia chrześcijanina od nadziei fałszywej pochodzącej
z ateizmu. Stwierdza, że prawdziwa nadzieja przywraca pierwszeństwo Boga
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w sercu człowieka (s. 72-76). Jednak w rozwoju świętości zasadniczą rolę odgrywa miłość do Boga, która rozwija się intensywnie, jeżeli rozważamy dzieła nieskończonego miłosierdzia i wielbimy największy przymiot Jego. Dlatego
nazywają ją „królową wszystkich cnót” (s. 78). Obejmuje ona również miłość
bliźniego. I tak rozumiana miłość jest miłością doskonałą, która posiada trzy
uświęcające skutki (s. 77-83). Z tego względu dynamika rozwoju świętości jest
w efekcie integrującym rozwojem, a jednocześnie oczyszczaniem miłości.
Autor również podkreśla w tym rozdziale antropologiczny wymiar świętości, bowiem człowiek jest podmiotem procesu uświęcającego. Uwzględnia przede
wszystkim człowieka jako istotę cielesno-duchową, podkreślając prymat duszy
nad ciałem oraz negatywne skutki dominacji cielesności nad duszą (s. 83-88).
Jednakże Autor, zaznacza uwzględnienie prawdy o grzechu pierworodnym, powszednim, głównym i śmiertelnym (s. 88). Dlatego Doktorant wnikliwie analizuje skutki poszczególnych grzechów, zwłaszcza grzechu śmiertelnego jako utratę
życia wiecznego. W ten sposób grzech powinien być postrzegany dwupłaszczyznowo, tj. od strony empirycznej oraz z uwzględnieniem pierwszeństwa dobra,
tj. Boga. Takie spojrzenie pozwoliło ukazać istotę grzechu i jego znaczenie dla
ontycznej i duchownej świętości chrześcijanina. Proces ten zawiera potrzebę odrzucenia grzechu (s. 83-93). Rozdział ten zamyka się analizą tajemnicy Wcielenia i Odkupienia. Motywem Wcielenia było miłosierdzie Boże. Doktorant zwraca
uwagę na jego istotę i skutki, na rolę Maryi. Jest ono drogą do uświęcenia człowieka według ideału Jezusa (s. 94-98). Wreszcie przez tajemnicę Odkupienia, Bóg
czyni nas świętymi, tak jak sam jest Święty (s. 99-102).
Rozdział II to przede wszystkim omówienie miłosierdzia Bożego jako
szczególnego wymiaru świętości. Można powiedzieć, że jest to główny problem
najbardziej analizowany przez Błogosławionego. Albowiem ks. Sopoćko uważa, że świętość chrześcijanina w szczególny sposób realizuje się dzięki miłosierdziu Bożemu, gdyż otwiera się na doświadczenie działania łaski Odkupienia, co
przemienia go w żywego świadka miłosierdzia pośród bliźnich (s. 103). Dlatego
stanowi ono rdzeń świętości człowieka i jako przymiot Boga jest darem dla
chrześcijanina. Wśród różnych doskonałości Boskich właśnie miłosierdzie najpełniej charakteryzuje plan zbawczy działania Boga, czyli również samą Jego
naturę (s. 106). Stąd też bez miłosierdzia Bożego świat przestałby istnieć, a ludzie wyniszczyliby się nawzajem (s. 107). Następnie Autor przedstawia relację
między miłosierdziem a sprawiedliwością, by ukazać miłosierdzie jako uświęcenie człowieka i ratunek dla ludzkości. Te dwa przymioty Boga nawzajem się
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uzupełniają. Bóg przez miłosierdzie naprawia w człowieku skutki braku sprawiedliwości względem Boga. Dla pełniejszego ukazania sprawiedliwości Autor
pisze o sprawiedliwości legalnej, zamiennej i rozdzielczej (s. 109-111). Jednak,
podkreśla Doktorant, że miłosierdzie panuje nad sprawiedliwością. Wynika to
z nauki Pisma Świętego (Jk 2, 13) i z nauki Św. Tomasza z Akwinu. Albowiem
miłosierdzie Boże w zetknięciu ze skruchą człowieka za popełnione grzechy
zwycięża nad karą wynikającą ze sprawiedliwości (s. 113).
Autor ukazuje miłosierdzie Boże, jako źródło uświęcające człowieka będące głównym motywem działania trzech Osób Boskich. Ale proces uświęcenia
chrześcijanina rozpoczyna się, kiedy on poznaje miłosierdzie Boże w Jezusie.
Bowiem w dziele odkupienia ludzie mogą zobaczyć miłosierdzie Boże (s. 115116). Dlatego w procesie uświęcenia człowieka grzesznego Błogosławiony widzi skutki działania miłosierdzia Bożego jak: usprawiedliwienie, podtrzymanie
słabych sił człowieka i uzbrojenie grzesznika do walki z pokusami (s. 117-120).
Stąd też rozumie miłosierdzie jako szansę na ocalenie ludzkości, uchronienie jej
przed zagrożeniami, zwłaszcza przed pychą, która prowadzi do wzgardy miłością Bożą, do degradacji życia duchowego i do popadnięcia w rozpacz prowadzącą człowieka do samobójstwa (s. 120-121). Do zagrożeń ludzkości ks. Sopoćko zalicza kryzys wiary oraz nałogi człowieka. Ratunek dla ludzkości widzi
w uciekaniu się do miłosierdzia Bożego drogą ufności i drogą przekazywania
orędzia o miłosierdziu Bożym grzesznikom (s. 121-125).
Tak rozumiane przez ks. Sopoćko miłosierdzie ukazuje różne postawy chrześcijanina wobec Boga: postawa uwielbienia, szczególnie ufności, skruchy i wypraszania łask. Te trzy postawy szeroko analizuje Sopoćko (s. 126-142). Uważa, że pielęgnowanie tych postaw może stać się podwaliną w rozwoju świętości
chrześcijanina (s. 125). Zatem modlitwę do miłosierdzia Bożego Błogosławiony
nazywa „najskuteczniejszym apostolstwem w Kościele”. Ma ona szczególną moc
wypraszania łask drogą miłości Boga Ojca do Syna w Duchu Świętym (s. 142).
Szczególnym rysem podobieństwa do Jezusa jest naśladowanie Boga w miłosierdziu świadczonym przez Chrystusa i naśladowanie Go przez uczynki miłosierdzia
względem duszy i ciała. Miłosierdzie Jezusa wobec człowieka jest skarbnicą inspiracji do wchodzenia na drogę świętości (s. 143-148). Zaś pełnienie uczynków
w wymiarze duchowym uprasza człowiekowi niezliczone łaski: światło oczyszcza
go z grzechów, kieruje do sakramentu pokuty i wybawia duszę od śmierci, czyli
potępienia wiecznego (148-153). Rozdział zamyka paragraf o nabożeństwach do
miłosierdzia Bożego, które szczegółowo analizuje Autor (s. 152-174).
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Tak dokonana analiza doprowadziła Doktoranta do ukazania rozwoju świętości w rozdziale III. Autor ten proces ujmuje jako trójstopniowość: droga oczyszczenia, oświecenia i zjednoczenia według szkoły karmelitańskiej i ignacjańskiej.
Zatem w tym procesie dotykamy mistyki chrześcijańskiej, na drodze zjednoczenia, które dokonuje się na bazie rozwoju miłości. Wszystko, co człowiek doświadcza na tych trzech drogach posiada charakter uświęcająco-jednoczący i odsłania
pragnienie pełni zjednoczenia z Bogiem. Na drodze oczyszczenia ks. Sopoćko
proponuje walkę z grzechami głównymi i powszednimi poprzez rachunek sumienia, umartwienie, rozwój cnoty religijności i rozeznawanie woli Bożej. Również
ta droga oczyszczenia dokonuje się dzięki stosowaniu trzech środków w rozwoju
świętości: modlitwa, rekolekcje, sakramenty święte (s. 176-181).
Na drodze oświecenia Autor zwraca uwagę na rozwój modlitwy, praktykowanie pamięci o obecności Bożej, realizowanie rad ewangelicznych i doświadczenie oczyszczeń biernych. Tutaj zaczyna się mistyczne przeżycie obecności
Boga. które jest przyczyną postępu duchowego oraz bierne oczyszczenie władz
zmysłowych duszy. To ostatnie powoduje, że chrześcijanin wykonuje wszystkie
prace w duchu modlitwy, z gorącym pragnieniem umiłowania Boga. Prowadzi
wówczas życie ukryte w Bogu. które charakteryzuje umiłowanie milczenia i samotności. Droga zjednoczenia oznacza całkowite połączenie człowieka z Bogiem w miłości. Charakteryzuje ją bierne oczyszczenie ducha, czyli noc ducha,
które Autor szeroko analizuje. Wprowadza ono w stan nieustannej kontemplacji
Boga. Człowiek jest zatopiony w Bogu dzięki ciągłej kontemplacji, a Bóg z miłością patrzy na chrześcijanina (s. 181-190). Rozwój ten nie jest tylko dziełem
człowieka, ale procesem, który dokonuje się w relacji do Boga. Dlatego wielką
zasługą ks. Doktoranta jest ukazanie procesu mistycznego świętości.
Na drugim miejscu rozwoju świętości jest sfera moralna, czyli kształtowanie
cnót moralnych: cnót kardynalnych, apostolskich i cnót Serca Jezusa, ale również
we współpracy z działającym Duchem Świętym. W rozprawie mamy omówienie bardzo dokładne poszczególnych cnót oraz ich wpływu na dynamikę rozwoju
świętości. Ks. Dłutowski omawia cztery cnoty kardynalne, trzy cnoty apostolskie,
trzy cnoty Serca Jezusa. Więcej uwagi Autor poświęca cnocie pokory, która w rozwoju świętości odgrywa fundamentalne znaczenie (s. 190-207). To jest pierwsza
część procesu, który możemy nazwać działaniem od strony pozytywnej. Druga
część to usunięcie przeszkód w realizacji świętości, jak pokusy: alkoholizm, rozwiązłość, złe korzystanie z sakramentów i oschłości. Tym ostatnim Autor poświęca więcej uwagi, ponieważ osłabiają one rozwój modlitwy (s. 207-230).
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Rozdział IV swojej pracy Autor poświęcił konkretnym źródłom i środkom
rozwoju świętości ochrzczonych. Omawia kolejno: życie sakramentalne, jako zasadniczy środek i źródło łask; modlitwę; ascezę; kierownictwo duchowne oraz nabożeństwa. Jest to bardzo właściwe ujęcie, gdyż każdy z omawianych elementów
jest źródłem, jak również środkiem na drodze świętości. Bardzo prawidłowe jest
połączenie sakramentu pokuty i Eucharystii. Sakramentowi pokuty ks. Sopoćko
przypisuje charakter indywidualny i społeczny (s. 231-238). Natomiast Eucharystia jest centralnym doświadczeniem realnej obecności Jezusa i w ten sposób najbardziej adekwatnym źródłem świętości. Autor wydobywa z nauki ks. Sopoćki,
że jest to sakrament jednoczącej miłości i przemiany (s. 240). Zatem ma charakter
dynamiczny w procesie uświęcającym. Dlatego dalej Autor podkreśla obowiązki
chrześcijanina wobec Eucharystii i wyróżnia spośród nich, aż cztery obowiązki. Cenne jest więc podjęcie analizy Eucharystii w kontekście postawy uniżenia,
miłości, godnego przyjmowania i adoracji. Oznacza ona pozostawanie w miłosnej, jednoczącej i uświęcającej obecności Jezusa. Ks. Sopoćko stworzył swoiste
„kompendium tej praktyki” (s. 246-247). Zaś w sakramencie chrztu doświadcza
chrześcijanin miłosierdzia Boga, by w sakramencie Eucharystii odzyskać utraconą godność i powrót do zjednoczenia z Nim (s. 241-246).
Kolejnym środkiem, który wydaje się być bardzo oczywistym jest modlitwa. Doktorant przede wszystkim omawia sposób, w jaki definiuje ją Błogosławiony. Jest to rozmowa z Bogiem (s. 247). Opierając się na solidnych podstawach dogmatycznych podkreśla jej charakter jednocząco-uświęcający, nieustanność i nierozdzielny związek z miłością. Zaznacza oddawanie czci Bogu,
akty dziękczynienia, akty prośby o przebaczenie. Niezwykle cenne jest podkreślenie przez Autora dysertacji współpracy człowieka z Duchem Świętym
w modlitwie, który ją udoskonala. Zatem modlitwa przyczynia się nie tylko
do podtrzymywania życia duchowego, ale do skuteczności dzieł apostolskich
(s. 247-251). Większą uwagę Autor poświęca naturalnym i nadprzyrodzonym
cechom modlitwy. Omówienie tych cech stanowi „vademecum” wiedzy dla
chrześcijanina, jaką powinna być modlitwa, aby była skuteczna (s. 251-257).
Jak stwierdza Doktorant, ks. Sopoćko przyjmuje klasyczne formy modlitwy,
nadając im głęboką treść. Podane wskazania, co do modlitwy i jej rodzaju,
mają na celu pomóc człowiekowi w drodze do zjednoczenia z Bogiem (s. 257).
Modlitwa ustna i myślna (s. 257-265) mają na celu przygotowanie chrześcijanina do modlitwy uczuć, która wyraża dłuższe zjednoczenie uczuć z Bogiem
(s. 266-267). Z kolei modlitwa prostoty skutkuje uproszczeniem relacji z Bo-
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giem (s. 267-269), natomiast modlitwa odpocznienia jest już stanem kontemplacji wlanej, która oznacza długotrwałe, proste patrzenie na Boga pod wpływem działania Ducha Świętego. Ponadto Autor charakteryzuje funkcjonowanie
człowieka na etapie tej modlitwy (s. 269-271). Dopiero modlitwa zjednoczenia
wyraża najdoskonalszy sposób relacji z Bogiem i przekształca człowieka na podobieństwo Boże. Autor wylicza pięć skutków tej modlitwy, podkreślając trwałe
zjednoczenie z Bogiem. W tym stanie między Bogiem a duszą nie istnieją żadne
tajemnice, ponieważ dwa życia zlewają się w jedno (s. 271-273). Trzeba podkreślić, że zasługuje na uznanie wyeksponowanie przez Doktoranta chrześcijańskiej medytacji i kontemplacji.
Następnym środkiem jest umartwienie, posiadające bezpośrednią zależność
i związek z naturą człowieka, potrzebą nawracania, a także oczyszczania. Autor podkreśla potrzebę umartwienia zewnętrznego, czyli zmysłów i umartwienia wewnętrzne dotyczące pragnień człowieka. Skutkiem umartwienia powinno
być otwarcie człowieka na miłość Boga i ludzi (s. 273-277).
Kolejnym środkiem uświęcenia jest kierownictwo duchowe, którego przedmiotem jest kształtowanie duszy człowieka. Jest ono potrzebne na każdym etapie życia duchowego, bowiem w każdym okresie zjednoczenia z Bogiem człowiek potrzebuje kogoś, kto wytłumaczy mu doświadczenia duchowe. Szczególnie jego rady są potrzebne w modlitwie kontemplacyjnej. Ks. Sopoćko uważa
koncepcję kierownictwa duchowego jako metodę wychowawczą. Rozmowa
wychowawcy z uczniem, w której stosuje się kierownictwo duchowe, stanowi zwieńczenie wszystkich metod naturalnych, ponieważ prowadzi do świętości (s. 277-283). Ostatnimi środkami na drodze do świętości są nabożeństwa.
Dzieli je na chrystocentryczne, maryjne i ku czci świętych. Pierwsze odnoszą
się do kultu Najświętszego Sakramentu, ponieważ Eucharystia łączy w sobie
wszystkie wspomniane nabożeństwa i stanowi urzeczywistnienie Najświętszej
Ofiary, uobecnienie Serca Bożego, a także uwielbienie miłosierdzia Bożego.
Nabożeństwa maryjne oddają Jej cześć, gdyż Ona jest pośredniczką łask. Matką
Miłosierdzia i wzorem cnót. Zaś nabożeństwa do świętych zawierają wzór do
naśladowania (s. 284-299).
Wskazywane przez ks. Sopoćko źródła i środki rozwoju świętości bardzo
dobrze uświadamiają fakt niemożliwości podjęcia Bożego zaproszenia na drogę
świętości tylko przez samego człowieka. Człowiek poprzez współpracę z darami łaski Bożej odpowiada na Jego zaproszenie do całkowitej komunii z sobą.
wyrażającej się w mistycznym zjednoczeniu z Bogiem.
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3. Merytoryczna i metodologiczna ocena rozprawy
Praca recenzowana stanowi godną pochwały syntezę nauki o świętości według ks. M. Sopoćko. Dlatego stanowi ważny wkład do historii polskiej duchowości i współczesnej duchowości chrześcijanina. Bez wątpienia taka rozprawa
jest potrzebna i wypełnia lukę w polskiej literaturze przedmiotu, ponieważ wpisuje się w posoborowy nurt odnowy teorii świętości. Można powiedzieć, że ten
nurt już prezentował przed Soborem Watykańskim II ks. Sopoćko. Autorowi
udało się bardzo dobrze wskazać na istotne elementy świętości, które prowadzą
chrześcijanina do jej osiągnięcia i ukazują jej istotę. Oryginalność tego ujęcia
w dysertacji zawiera się w wewnętrznej spójności jej cech charakterystycznych,
które są dla siebie kolejnymi ogniwami procesu uświęcenia. A więc praca doktorska ks. Dłutowskiego znakomicie wpisuje się w ten nurt naukowego poszukiwania i można z całym przekonaniem powiedzieć, że będzie bardzo przydatna
w polskiej literaturze teologii duchowości. Ponadto wielką zasługą Doktoranta
jest ukazanie świętości miłosiernej w sposób dynamiczny, w którym inicjatywa
w pełni należy do miłości Boga. Zatem można powiedzieć, że istota świętości
jest oparta na naśladowaniu Jezusa w duchu miłości miłosiernej Boga.
Jak już zostało podkreślone, mamy do czynienia z niezwykle bogatym
materiałem teologicznym. Bł. Sopoćko wielki głosicie! miłosierdzia Bożego,
a przede wszystkim teolog miłosierdzia, skupia doktrynę świętości w wymiarze
miłosierdzia Bożego. Analizując Jego dorobek, można stwierdzić bardzo jednoznacznie, że świętość miłosierna chrześcijanina należy do centralnych zagadnień. W tym celu ks. Sopoćko opiera się i odwołuje do naturalnego i nadprzyrodzonego Objawienia, bogactwa nauczania Kościoła, papieży, Ojców Kościoła
i świętych. Zatem przedstawiona doktryna ma nie tylko charakter teoretyczny,
ale ma pewne nachylenie i zastosowanie duszpasterskie, przede wszystkim
w głoszeniu miłosierdzia Bożego, jako drogi uświęcenia człowieka.
Ks. Doktorant poprawnie sformułował anons o metodzie i strukturze rozprawy. Tezy i twierdzenia, uwiarygodnione przypisami – dokonanymi poprawnie, dowodzą rzetelności naukowej, warsztatowej, a także znaczącej erudycji
Autora. Potrafi on w sposób doskonały integrować w syntetyczne wnioski zróżnicowane wątki indukcyjne, scalać w miarę dobrze materiał z różnego rodzaju źródeł. Podkreślić należy pracowitość ks. Doktoranta, który przeanalizował
ogromną ilość materiału źródłowego. W szczególny sposób należy z uznaniem
zauważyć systematyczne wydobycie z różnego rodzaju źródeł, treści dotyczą-
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cych istoty świętości miłosiernej w wymiarze rozwoju miłości miłosiernej Boga
i człowieka, aż do osiągnięcia mistycznego, pełnego zjednoczenia z miłosiernym Bogiem. Również Autor, rozwój świętości ukazany przez Błogosławionego, wspiera bogato uwzględnioną literaturą pomocniczą.
Nowością i zarazem oryginalnością rozprawy ks. Dłutowskiego jest ukazanie, że miłosierdzie stanowi rdzeń świętości człowieka i jako przymiot Boga
jest darem dla niego, a jednocześnie obowiązkiem względem drugiego człowieka. Tak rozumiane miłosierdzie decyduje o osiągnięciu świętości. Dlatego jego
doświadczenie jest bardzo ważne w rozwoju życia duchowego. Ponieważ miłosierdzie jest etapem procesu powstawania nowego człowieka i pełni funkcję
oczyszczającą. Dlatego Błogosławiony uczynił miłość miłosierną myślą przewodnią całej koncepcji świętości, aż do mistycznego zjednoczenia z Bogiem
w najwyższej formie zaślubin duchowych. Ukazał to wszystko, co składa się na
praktykowanie świętości; na tę rzeczywistość, w której człowiek jednoczy się
z Bogiem. Ukazanie duchowego aspektu miłosierdzia przenosi refleksję o świętości w samo centrum ewangelicznego orędzia o zbawieniu. W tym świetle życie
miłosierdziem jawi się jako całościowy wymiar człowieka i jako świadczenie
miłości osobie znajdującej się w potrzebie, ale przede wszystkim jest odbiciem
świętości Boga (DM 13), a tym samym relacji Boga do człowieka opartej na
miłości miłosiernej. Dlatego wszelka relacja Boga ze stworzeniem opiera się na
miłosierdziu oraz wszelka relacja człowieka z Bogiem wyraża się w postawie
miłosierdzia wobec innych. Obie te relacje zawierające sposób i zakres przejawiania się miłości nazywanej „miłosierdziem”, wyrażają pełnię i autentyczną
realizację świętości (DM 3). I o to chodzi Jezusowi oraz św. Faustynie, aby
ukazać realizację miłosierdzia, jako prawidłową drogę wiodącą do świętości.
Chrześcijanin realizujący miłosierdzie uczestniczy w miłosierdziu Bożym,
bowiem świadectwo życia miłosierdziem jest podstawowym sposobem nie tyle
głoszenia miłosierdzia Bożego, ale rozwoju świętości. Bogaty w – miłosierdzie
Bóg staje się dla człowieka źródłem świętości, o ile człowiek poprzez wiarę
otwiera się na Niego. Kto zechce zachować tę właściwą relację do Boga. staje
się święty. W ten sposób miłosierdzie Boga dotyka cały świat w jego wymiarze
grzechu, po to, aby doprowadzić ludzi do pełni zbawienia. Gdy chrześcijanin
pozwoli siebie przemienić Bożej miłości, promieniuje ją na zewnątrz, w zależności od stopnia zjednoczenia miłosnego z Jezusem. Wierność zaś Jemu nakazuje dawać świadectwo. Zatem w osobach żyjących miłosierdziem Królestwo
Boże przybliża się do świata. Jednocześnie podejmowanie świętości wymaga
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pełnego posłuszeństwa woli Bożej. Dlatego w świętości rozumianej jako posłuszeństwo woli Bożej wyraża się miłosierdzie. I tak też rozumie ją św. Faustyna
jako owoc Miłości Miłosiernej Boga.
A więc w kontekście świętości można zrozumieć sens i rolę miłosierdzia
Bożego, zaś w atmosferze miłosierdzia zrozumieć można rozwój świętości.
Nieświadomość tego wzajemnego procesu sprowadza istotę miłosierdzia do zewnętrznego głoszenia, bez osobistego doświadczenia miłosierdzia Bożego, czyli bez osiągnięcia świętości. Nie można głosić miłosierdzia nie będąc świętym
– i odwrotnie. Dlatego świętość miłosierna nie sprowadza się do pobożności
zewnętrznej człowieka, ale głęboko tkwi w świętości życia, które owocuje doświadczeniem Jego miłosierdzia i przekazaniem go innym, aby uwierzyli w miłość Boga, zrywając z grzechem.
Dlatego wielką zasługą Autora jest ukazanie wymiaru dynamicznego świętości miłosierdzia, dokonującego się nieustannie przez prowadzenie współpracy
z miłosiernym Bogiem.
Recenzja wymaga postawienia ks. Doktorantowi kilka pytań, które nasunęły
się w trakcie studiowania rozprawy. Czy rozwój świętości według ks. Sopoćko
ma wymiar mistyczny (droga zjednoczenia) i czy przeważa w Jego nauczaniu?
Czy koncepcja świętości ujmowana jest przez Błogosławionego od strony formacyjnej miłości miłosiernej, czy bardziej w aspekcie apostolstwa? Wreszcie,
czy ta wspaniała koncepcja miłosiernej świętości jest możliwa w realizowaniu
przez współczesnego człowieka?
Kończąc ocenę merytoryczną i metodologiczną dysertacji, należy stwierdzić,
że mamy do czynienia z opracowaniem, którego Autor wykazał się teologiczną
wrażliwością i bardzo dobrym warsztatem naukowym. Cele, które postawił sobie
na początku pracy, zostały przez Niego osiągnięte. Rozprawa doktorska ks. M.
Dłutowskiego jest pracą ciekawą i bogatą w problematykę.

4. Wniosek końcowy
Przedstawiona praca doktorska ks. M. Dłutowskiego legitymuje się zarówno z punktu widzenia oceny formalnej, jak i merytorycznej jako dzieło wysokiej
rangi naukowej. Odznacza się ona nie tylko wybitnym walorem poznawczym,
ale także dbałością o formę i język. Podkreślić należy adekwatny do tematu
podział pracy na cztery bloki problemowe. Dotyczy to także podziału szczegółowego na paragrafy i punkty. Struktura przedstawionej rozprawy jest przej-
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rzysta, koherentna i wyczerpująca. Przeprowadzone analizy, oparte na bogatej
literaturze źródłowej, wzbogacone literaturą pomocniczą, cechuje wyważona
argumentacja, logika i jasność wykładu.
Niniejsza praca jest pierwszym całościowym, naukowym opracowaniem
koncepcji świętości według ks. M. Sopoćko. Zauważamy tutaj ukazanie niezwykle dynamicznego charakteru miłości miłosiernej. Zatem jest to praca odkrywcza, twórcza i pionierska. Dzięki rozprawie ks. Doktoranta teologia duchowości otrzymała nie tylko zasadne, naukowe, całościowe studium, ale też systematyczne ukazanie niezwykle aktualnego zagadnienia świętości w kontekście
miłosierdzia Bożego. Należy też zauważyć, że posiada ono jeszcze jeden bardzo
ważny atrybut, tzn. prezentuje realną koncepcję życia świętego w kontekście
wyzwań współczesnych, w których miłosierdzie jest ratunkiem dla ludzi.
Przeprowadzona analiza źródłowa jest niewątpliwie sumienna i zasługuje
na uznanie. Zatem Autor wykazał się umiejętnością samodzielnego i dogłębnego prowadzenia badań naukowych. Dlatego jest to rozprawa nowatorska w kontekście polskiej refleksji teologicznej prezentowanej przez ks. M. Sopoćko. Pod
względem metodologicznym rozprawa ma szczególną wartość w aspekcie odwołania się do oryginalnych źródeł i wydobycia z nich całego bogactwa świętości
miłosiernej. Zaś poprzez szczegółową analizę obszernego materiału źródłowego.
Autor w sposób analityczno-syntetyczny tworzy bardzo dobre dzieło, które charakteryzuje się rzetelnością badań, logicznym wyprowadzaniem wniosków.
Biorąc pod uwagę całokształt rozprawy doktorskiej ks. M. Dłutowskiego, jego
fachowość oraz solidność dzieła, końcowy wniosek brzmi: rozprawa ks. M. Dłutowskiego spełnia wszystkie wymogi metodologiczne, merytoryczne i formalne,
stawiane przed dysertacją doktorską. Autor w pełni zasługuje na to, by dopuścić
go do dalszych etapów przewodu doktorskiego i taki wniosek przedkładam Radzie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Warszawa, 25 lutego 2019 r.
Ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański

SŁOWO WSTĘPNE
Czytelnik otrzymuje do rąk książkę, która jest pracą doktorską księdza Michała Dłutowskiego na temat świętości chrześcijanina w ujęciu błogosławionego księdza Michała Sopoćki. Jest to praca pionierska, gdyż po raz pierwszy
otrzymujemy studium, które w pełni ukazuje naukę księdza Sopoćki dotyczącą
osiągania świętości przez przyjęcie orędzia Bożego miłosierdzia. Autor wykazuje z konsekwencją i pasją badawczą, że w ujęciu księdza Sopoćki orędzie Bożego miłosierdzia jest najskuteczniejszą drogą do świętości. Jest również drogą
całego Kościoła i każdego człowieka i wciąż będzie powoływać nowych wyznawców i czcicieli Boga, który pragnie objawiać całej ludzkości swoje oblicze
– oblicze miłosierdzia. W tym znaczeniu jest to ogromna wartość tej pracy, gdyż
dla każdego człowieka staje się ona wyjątkowym podręcznikiem i skuteczną pomocą w osiąganiu świętości poprzez zgłębianie orędzia o miłosierdziu Bożym.
Ważną cechą tej pracy jest to, co wyznaje sam Autor jako ksiądz, że powstała ona ze względu na szacunek wobec pracy kapłańskiej i duszpasterskiej księdza Sopoćki. Już jako młody kapłan w Taboryszkach zakładał szkoły w czasach
zaborów, gdzie dzieci uczyły się polskości oraz wiary. Autor podkreśla, że błogosławiony ks. Sopoćko był pierwszym teologiem, który opracował w szerokim
zakresie idee miłosierdzia na wielu poziomach: w ujęciu teologii duchowości,
moralnej, dogmatycznej i biblijnej. Przed nim nikt tego nie zrobił, a on sam
poświęcił się tej idei, gdyż zwróciła się do niego święta siostra Faustyna. Pan
Jezus wskazał jej tego kapłana nie tylko jako jej spowiednika, ale również jako
teologa, który wprowadzi temat Bożego miłosierdzia jako wiodący w teologii
i życiu Kościoła. Ksiądz Michał Dłutowski opracował w sposób wyczerpujący
całą doktrynę księdza Sopoćki z uwzględnieniem wszystkich jego pism, wśród
których znalazło się wiele dotąd jeszcze nie publikowanych.
Ks. Dłutowski wydobywa też ważny wątek w działalności spowiednika św.
Faustyny: odbudowy narodu polskiego poprzez idee świętości. Sopoćko ukazał,
że największe umocnienie dokonuje się przez odnowę duchową, aby dusza narodu
została wskrzeszona, by była wierna Bogu, a to można osiągnąć przez dążenie
do świętości. Na tej drodze, przez świadectwo życia, człowiek pociąga za sobą
w górę innych, powstaje i rozszerza się cywilizacja miłości i miłosierdzia. Autor
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ukazuje, że ks. Sopoćko w świętości widzi drogę rozwiązania wszystkich naszych
problemów, które wynikają z logiki zła, cywilizacji śmierci. Jest to droga wytrwałej pracy duchowej polegającej m.in. na poskramianiu pożądliwości ciała, pychy
tego żywota i pozytywnym podejmowaniu misji ewangelizacyjnej Kościoła.
Sopoćko z tej drogi nie wyklucza żadnego człowieka, miłosierdzie Boga jest
dla każdego. Ta droga daje stabilizację i Boży pokój, uwalnia od lęku, człowiek
może na niej rozwijać cnoty, utwierdzać się w nich i przez zjednoczenie z Bogiem
przemieniać świat. W ten sposób poszerza królestwo Boże na ziemi, dzięki któremu siły piekielne nie mogą jemu zrobić nic złego.
Autor książki analizuje najważniejsze zagadnienia z teologii w pismach
ks. Sopoćki, czyli w naukę o Trójcy Świętej jako o Bogu – źródle świętości, o cnotach teologalnych wierze, nadziei i miłości jako najważniejszych sprawnościach
duchowych. Z takiego ujęcia wyłania się obraz człowieka jako istoty cielesno-duchowej w perspektywie grzechu i spustoszenia, jaki wywołał grzech i uzdrowienia poprzez tajemnicę wcielenia i odkupienia.
Orędzie o Bożym miłosierdziu jest ukazane jako propozycja duchowa odnowienia i ocalenia świata analogiczne do historii Noego. Kiedy zalewa nas potop
bezbożności, rozwiązłości, kiedy to staje się powszechnie akceptowane – wówczas dążenie do świętości jest jedyną drogą ocalenia i nie ma innej. Idea Bożego
miłosierdzia staje się drogą ocalenia dla naszych czasów jak stała się nią arka
Noego.
Trzeba podkreślić, że ks. dr Michał Dłutowski ma nie tylko naukowe aspiracje teologiczne. Jest przede wszystkim praktykiem, organizatorem licznych
ogólnopolskich pielgrzymek, wśród których wymienić należy pierwszą od czasów św. Jana Pawła II Ogólnopolską Pielgrzymkę Zawierzenia z Jasnej Góry do
Łagiewnik, czy pielgrzymkę rowerową zawierzenia rodzin na urodziny św. Faustyny do jej domu rodzinnego w Głogowcu. Jest też autorem ponad dwudziestu
książek popularyzujących ideę Bożego miłosierdzia, a także inicjatorem ruchu
modlitwy w domach: Domowe Ogniska Miłosierdzia.
Jego wrażliwość w ujmowaniu tematu miłosierdzia wynika również z faktu,
iż jest artystą rzeźbiarzem, absolwentem warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, którą na wydziale rzeźby ukończył z wyróżnieniem, a pomnik św. Jana
Pawła II jego autorstwa stoi przed wejściem do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Ożarowie.
Ta książka od chwili publikacji staje się ważnym podręcznikiem teologicznym, który porusza najważniejsze zagadnienia dotyczące świętości. Ukazuje
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trzy etapy rozwoju duchowego: drogę oczyszczenia, oświecenia i zjednoczenia
w nauczaniu spowiednika największej polskiej świętej. Pokazuje źródła świętości
jakimi są sakramenty, szczególnie sakrament Eucharystii w nauczania ks. Sopoćki, a także środki świętości czyli modlitwa, umartwienie, kierownictwo duchowe
i nabożeństwa. Dlatego jestem przekonany, że powinna znaleźć się w prywatnej
biblioteczce każdego, kto poważnie myśli o swoim życiu jako o drodze do świętości.
Ks. Mariusz Bernyś
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WSTĘP
Świętość jak pisał bł. ks. M. Sopoćko „nie jest przywilejem garstki wybranych, ale wszystkich bez wyjątku – największych grzeszników”1. Mamy możliwość jej osiągnięcia od momentu przyjęcia sakramentu chrztu świętego. Jednak
w powszechnej świadomości wiernych istnieje przeświadczenie, że to niemożliwe, że to mnie nie dotyczy. Ludzie zniechęceni niepowodzeniami, lękiem egzystencjonalnym lub własnym grzechem wycofują się z grona pretendujących
do świętości. W tym dążeniu do doskonałości, nikt z nas nie jest przekreślony,
my sami to czynimy. Świętość, dla każdego z nas zostaje dana przez posługę
Kościoła, jako droga nawrócenia, która zwieńcza się całkowitym zjednoczeniem z Bogiem. Jest ona alternatywą dla życia w bylejakości oraz poruszania się
w świecie tylko materialnej przestrzeni.
Błogosławiony nauczał, że świętość chrześcijanin może osiągnąć dzięki miłosierdziu Bożemu, a szczególnie przez wprowadzenie w życiu duchowym form
kultu tego przymiotu Boga, jakie św. Faustynie objawił Jezus Chrystus.
Święty Jan Paweł II w Krakowie 18 sierpnia 2002 roku podczas największej narodowej Mszy Świętej na Błoniach powiedział znamienne słowa:
„Nadszedł czas, żeby Chrystusowe przesłanie (o miłosierdziu Bożym) dotarło
do wszystkich, zwłaszcza do tych, których człowieczeństwo i godność zdaje się zatracać w „mysterium iniquitatis”2. Błogosławiony Michał Sopoćko
podobnie jak papież nauczał, że człowiek, który doświadczy spotkania z miłosierdziem Bożym, ma szansę odzyskać utraconą przez grzech świętość. To
może dokonać się przez odzyskanie nadprzyrodzonej nadziei, która uwalnia
z rozpaczy. Chrześcijanin zdobywa ją na nowo poprzez poznanie i rozważanie
największego przymiotu Boga – Jego miłosierdzia. To daje człowiekowi siłę,
aby ponownie rozpocząć współpracę z łaską Bożą, aby wzrastać w doskonałości chrześcijańskiej3.
DZM, z. 4, s. 289.
Jan Paweł II św., Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II wygłoszona podczas Mszy św. i beatyfikacji
Kraków – Błonia, 18 sierpnia 2002, w; Bóg bogaty w miłosierdzie VIII pielgrzymka Jana Pawła II do
Ojczyzny, Olsztyn 2002, s. 102.
3
Por. MBIII, s. 107.
1
2
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Warto przypomnieć słowa papieża seniora Benedykta XVI, które zawarł
w książce Jezus z Nazaretu, a odnoszą się one do współczesnej wizji Kościoła
i świata: „Gdzie nie widzi się Boga, tam ginie człowiek i ginie świat”4. W podobnym duchu błogosławiony Sopoćko przekonywał kapłanów, że mają w Kościele wzbudzać nowych apostołów, którzy ukażą ludziom prawdziwe oblicze
miłosiernego Boga, tchną w nich ufność i otworzą ich na nowe życie, a wydobywając z lęku i trwogi, zapalą ich gorliwością w dążeniu do doskonałości5.
Niniejsza praca ma na celu ukazać całościowe nauczanie błogosławionego
Michała Sopoćki6 na temat świętości chrześcijanina. Będziemy starali się wyjaśnić, jak ową świętość rozumiał sam Autor oraz jaką doktrynę w tym zakresie
przedstawił. Warto zaznaczyć, że obecnie wielu czcicieli miłosierdzia Bożego
nie doczekało się jeszcze całościowego ujęcia zagadnienia świętości chrześcijanina w oparciu o źródła Sopoćki. Toteż podejmujemy próbę badań, w wyniku
których postaramy się odpowiedzieć na pytanie: co jest fundamentem świętości
chrześcijanina w pismach Sopoćki?
Do tej pory zostały opracowane niektóre zagadnienia związane z tematem
świętości w nauczaniu M. Sopoćki: Koncepcja świętości w odniesieniu do miłosierdzia Bożego w życiu zakonnym – praca doktorska T. Szałkowskiej, I. Radzymińska Celebracja Eucharystii w życiu i pismach Sługi Bożego Ks. Michała
Sopoćko – praca magisterska; są także artykuły naukowe w tym temacie, m.in.:
S. Urbański, Miłosierdzie jako przymiot Boga, w nauczaniu księdza Michała
Sopoćki; M. Ozorowski, Modlitwa i ufność jako droga do miłosierdzia Bożego
według ks. Michała Sopoćki.
W tym miejscu zaprezentujemy krótki życiorys Błogosławionego.
Ks. Michał Sopoćko urodził się 1 listopada 1888 r. w miejscowości Nowosady z rodziców Wincentego i Emilii z domu Pawłowicz. Dnia 15 czerwca
1914 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Franciszka Karewicza w Wilnie. Na pierwszą parafię, jako wikariusz, został skierowany do miejscowości
Taboryszki. W 1918 r. podjął naukę na wydziale teologicznym Uniwersytetu
Warszawskiego. W 1923 r. uzyskał tytuł magistra w zakresie teologii moralnej,
a w 1926 r. tytuł doktora teologii na podstawie pracy Etyka rodziny w prawodawstwie polskim. Potem otrzymał nominację na ojca duchownego w Seminarium
Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, t. 1, Kraków 2007, s. 128.
Por. LC, s. 23-25.
6
Por. S. Strzelecki, Wkład Księdza Michała Sopoćki w formację duchowieństwa, Białystok 1982;
S. Strzelecki, Ksiądz Michał Sopoćko, jakiego znałem i pamiętałem, Warszawa 2004.
4
5
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Duchownym w Wilnie; podjął również funkcję spowiednika w Zgromadzeniu
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, gdzie poznał św. Faustynę. Po drugiej wojnie
światowej z Wilna przeniósł się do Białegostoku. Tam organizował liczne debaty teologiczne, chcąc zainteresować teologów tematem miłosierdzia Bożego,
publikował liczne książki związane z tym zagadnieniem. Dnia 15 lutego 1975 r.
zmarł w domu zakonnym Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. W 2008 r. został
beatyfikowany, co spowodowało zwrócenie większej uwagi na jego osobę i to,
co po sobie pozostawił w formie pism7.
Niniejsza dysertacja zostanie opracowana w oparciu o cztery podstawowe
grupy źródeł, w których zostaną zaprezentowane pisma ks. Sopoćki. Pierwszą
grupę stanowić będzie 28 książek. Na szczególną uwagę zasługuje tu czterotomowe dzieło Miłosierdzie Boże w dziełach Jego8. W pierwszym tomie została ukazana rola Miłosierdzia Bożego jako przymiotu Boga, który wyprowadza
człowieka z jego nędzy i braków, podnosząc do świętości. Autor zwraca uwagę, że dzięki temu przymiotowi człowiek lepiej poznaje Boga, co przyczynia się
do wzrostu miłości i zjednoczenia z Nim. Michał Sopoćko opisuje zagadnienie
świętości chrześcijanina w odniesieniu do cnót kardynalnych i apostolskich
oraz dzieła odkupienia człowieka9. W drugim tomie łączy świętość chrześcijanina z analizą Pisma Świętego pod kątem męki, śmierci i zmartwychwstania
Jezusa Chrystusa. Refleksje Autora zaczynają się od mowy pożegnalnej Jezusa
Chrystusa w wieczerniku i zwieńczają powstaniem Kościoła po zesłaniu Ducha
Świętego. Te wydarzenia zbawcze Sopoćko ukazuje jako kamień węgielny pod
budowę świętości człowieka10. Kolejny tom opisuje zagadnienie świętości chrześcijanina jako rozwój życia nadprzyrodzonego. Autor wyjaśnia na początku
działanie łaski uświęcającej i uczynkowej oraz podaje zasady współpracy z nią.
Następnie opisuje rozwój trzech cnót Boskich oraz darów Ducha Świętego. Dopełnia swoje rozważania w tym tomie przez opisanie źródeł świętości, jakimi są
sakramenty, oraz przez tematykę odpustów zupełnych i sakramentaliów. Natomiast w czwartym tomie droga do świętości, jako możliwa dzięki działaniu mi7
Por. DZM, s. 26-38; por. H. Ciereszko, Życie i działalność księdza Michała Sopoćki (1888-1975),
Kraków 2006; A. Dragan, Z misją Bożego Miłosierdzia, Warszawa, 2008, s. 25-130; T. Jankowska,
Pomocnik siostry Faustyny w szerzeniu kultu Miłosierdzia Bożego, Warszawa 2012; G. Górny, Ufający
– Śladami bł. ks. Michała Sopoćki, Warszawa 2012, s. 45.
8
W pracy będziemy korzystać z I, II i III tomu wydania białostockiego w roku 2008 oraz z tomu IV
wydanie paryskie w 1967 r. W roku 2017 ukazywało się w Białymstoku nowe wydanie wszystkich
czterech tomów.
9
Por. MBI, s. 15-27.
10
Por. MBII, s. 208 i 221.
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łosierdzia Bożego, została opisana jeszcze bardziej szczegółowo. Czyni to Autor
przez zwrócenie uwagi na cnotę ufności i opisanie skutków duchowych Święta
Miłosierdzia Bożego (tzw. Niedziela Przewodnia). Zwraca też uwagę na rolę
Matki Bożej Miłosierdzia, która uczy chrześcijanina osiągania świętości drogą
ufności Bożemu miłosierdziu.
Kolejną książką autorstwa Sopoćki jest wydana w Wilnie w 1935 roku wersja podręcznikowa Mikołaj Łęczycki o wychowaniu duchowem11. Sopoćko omawia w niej temat wychowania do świętości. Podaje praktyczne wskazówki ze
szkoły jezuickiej w kwestii rozwoju modlitwy i trudności z nią związanych oraz
szeroko ukazuje temat umartwienia. W oparciu o opisma Mikołaja Łęczyckiego
przekazuje praktyczne wskazania potrzebne do zrozumienia, jakimi środkami
duchowymi realizuje się świętość chrześcijanina.
W dziele Kazania o Miłosierdziu Bożym12 (opracowane przez A. Skreczko
i wydane w 2008) Sopoćko przybliża ideę Bożego miłosierdzia wiernym Kościoła katolickiego. Uzasadnia też konieczność wprowadzenia w życie liturgiczne
Kościoła Święta Bożego Miłosierdzia.
W kolejnym źródle: Dar Miłosierdzia – Listy z Czarnego Boru (Częstochowa
2008), tu została zawarta korespondencja prywatna do nowo powstałego Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego. Siedem listów tworzących treść tej książki
stanowi duchowy fundament świętości dla tego zakonu oraz dla świeckiego ruchu
czcicieli miłosierdzia Bożego. Sopoćko w tych listach przekazał najistotniejsze
kierunki rozwoju świętości chrześcijanina w oparciu o pogłębione życie sakramentalne, rozwój cnoty ufności i miłosierdzia, oraz zagadnienie kierownictwa duchowego i duchowej więzi z Maryją.
Analizie zostaną poddane również źródła drugiej grupy, czyli liczne artykuły autorstwa Sopoćki, które ukazywały się w wydawnictwach ciągłych, m.in:
Mikołaj Łęczycki (urodzony 10 grudnia 1574 koło Nieświeża, zmarł 30 marca 1653 w Kownie) był
polskim teologiem katolickim, mistykiem, jezuitą. Był synem znanego drukarza Daniela z Łęczycy
oraz Katarzyny z Gotartów. w wieku osiemnastu lat przeszedł z kalwinizmu na katolicyzm, przekonując do tego kroku również ojca. Jednocześnie wstąpił do zakonu jezuitów. Święcenia przyjął 14
czerwca 1601 w czasie kilkunastoletniego pobytu w Rzymie (odbył tam studia oraz współpracował
z Niccolò Orlandinim w opracowywaniu dziejów jezuitów w centralnym archiwum zakonnym). Powrócił do Polski w 1607, przywożąc szereg relikwii, którymi obdarowywał potem kościoły jezuickie.
Był profesorem na Akademii Wileńskiej. Wykładał w kolegiach na terenie całej Rzeczypospolitej,
kilka razy przebywał w Rzymie. Zabiegał o porozumienie protestantów z katolikami, prawosławnych
z unitami, swoich współbraci z Akademią Krakowską. Już za życia był uważany za mistrza życia duchowego i cudotwórcę (przypisywano mu objawienia, dar proroczy, uzdrawianie, lewitację, telekinezę
i bilokację).
12
Zob. Kazania o Miłosierdziu Bożym, oprac. A. Skreczko, Białystok 2008.
11
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„Współczesna Ambona”, „Wiadomości Archidiecezjalne Wieleńskie”, „Wiadomości Duszpasterskie”, a rzadziej w „Ateneum Kapłańskie” oraz „Homo Dei”.
Całość artykułów z okresu piśmienniczego (1936-1975) zebrał i pracował A.
Skreczko i zawarł je w książce Jezus Król Miłosierdzia (Warszawa 2005). Artykuły mają charakter naukowy i w merytorycznej treści omawiają różne tematy
z zakresu życia duchowego. Dotyczą takich elementów rozwoju duchowego,
jak: uświęcający charakter nabożeństw ku czci Najświętszego Sakramentu, Męki
Pańskiej, Serca Jezusa, Matki Bożej oraz przybliżają nabożeństwo do miłosierdzia Bożego. Na szczególną uwagę zasługuje cykl artykułów we „Współczesnej
Ambonie”, gdzie zostały poruszone tematy cnót upodabniających do Serca Bożego, związane z modlitwą brewiarzową oraz dotyczące walki z nałogami.
Trzecią grupę stanowią konferencje ks. Sopoćki, które znajdują się w maszynopisach Archiwum Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego. To będzie
istotny materiał piśmienniczy Autora, gdyż nie były, jak dotąd, jeszcze publikowane. Materiały te będą stanowić źródło uzupełniające zwłaszcza w opisie
niektórych cnót, np. pokory, cichości, łagodności. Poszerzą również wiedzę
badawczą na tematy teologiczne m.in.: miłosierdzia Boga, wypełniania woli
Bożej, grzechu człowieka, modlitwy chrześcijańskiej, skupienia, umartwienia,
skruchy, sakramentu pokuty i Eucharystii, eschatologii oraz życia zakonnego
i kapłańskiego czy też apostolstwa świeckich w Kościele.
W czwartej grupie znajdą się źródła inne, takie jak: Dziennik ks. M. Sopoćki, który został opracowany przez bpa H. Ciereszko i wydany w Białymstoku
w 2010 roku. Dziennik stanowić będzie bazę źródłową i ukaże osobisty profil
świętości Błogosławionego, co jeszcze lepiej pomoże zrozumieć na czym polega świętość chrześcijańska. W tej grupie źródeł znajdują się także Kazania
Pasyjne głoszone w Wilnie w 1940 roku oraz Rekolekcje o Bożym Miłosierdziu
(Warszawa 2016).
W dysertacji będzie zastosowana metoda analityczno-syntetyczna, dzięki
której zostaną poddane analizie wstępnej źródła, czyli pisma ks. Michała. Kwerenda i analiza umożliwi nam dokonanie odpowiedniego usystematyzowania
zagadnień tematycznych, pozwalając na zgłębianie tematu świętości chrześcijanina. Mając na uwadze dużą ilość pism będziemy musieli także dokonać skrupulatnej syntezy źródłowej tak, aby w pracy wskazać na istotę i głębię badanego
przedmiotu.
Opracowanie tematu zostanie zaprezentowane w czterech rozdziałach. Najpierw zostaną przedstawione teologiczne i antropologiczne podstawy świętości.
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Wyjaśnimy jak określa świętość w swoich pismach Sopoćko. Czy jego określenie będzie ukierunkowane na zjednoczenie z Bogiem oraz na doskonałość życia
chrześcijanina? Ten aspekt pracy będzie wstępem do poznania źródła świętości,
jakim jest Bóg i Jego świętość. Także tutaj zostanie przedstawiona nauka Sopoćki o Trójcy Świętej. Bóg Ojciec będzie opisany w kontekście miłosierdzia
świadczonego stworzeniu, Jezus Chrystus w koncepcji pośrednika między Bogiem a ludźmi, zaś Duch Święty w odniesieniu do dzieła uświęcenia chrześcijanina. Celem tego rozdziału będzie przedstawienie świętości ontycznej Boga,
jaki nakreślił w pismach Sopoćko. Następnie przybliżone zostaną trzy cnoty Boskie, jako podstawowe uzdolnienia duchowe chrześcijanina w relacji do Boga.
Opisane zostaną one w kontekście coraz doskonalszego połączenia z Bogiem.
Natomiast w części poświęconej antropologii człowieka wskażemy na cielesno-duchowy wymiar istoty ludzkiej. Przybliżone zostaną kwestie dotyczące kondycji człowieka po grzechu pierworodnym oraz omówimy zagadnienie dotyczące powrotu człowieka do stanu łaski i świętości dzięki zbawczej misji Jezusa
Chrystusa w dziele Wcielenia i Odkupienia.
Drugi rozdział dotyczyć będzie miłosierdzia Bożego jako szczególnego wymiaru świętości chrześcijanina. Najpierw podejmiemy zagadnienie miłosierdzia
jako największego przymiotu Stwórcy. Potem przedstawione zostaną relacje
między miłosierdziem a sprawiedliwością, co pomoże nam zrozumieć czym jest
miłosierdzie i jak poznać jego prawdziwe znaczenie? To wskazanie ma istotny wpływ także na współczesną sytuację rozumienia relacji między sprawiedliwością a miłosierdziem Boga. Dziś bowiem często nadużywa się miłosierdzia, by usprawiedliwić grzeszne życie. Kolejny paragraf ukaże różne postawy
chrześcijanina wobec Boga. Owe postawy pozwalają przyjąć łaskę miłosierdzia
Bożego, pośród nich m.in.: uwielbienie, ufność, skrucha, wypraszanie łask.
W szczególny sposób opisana będzie ufność wobec miłosierdzia Bożego jako
nieoceniona pomoc w osiąganiu świętości, dla Sopoćki to „rdzeń” duchowego
życia chrześcijanina. Skupimy się również na miłosierdziu świadczonym przez
Jezusa Chrystusa i naśladowaniu Go przez uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała.
W kolejnym rozdziale zostanie przedstawiona problematyka rozwoju świętości chrześcijanina. Odwołamy się tutaj do tzw. trzech dróg rozwoju duchowego (oczyszczenia, oświecenia i zjednoczenia). Szczególnie istotne są wskazania
Błogosławionego, jak z tych dróg właściwie korzystać i przynosić błogosławione owoce rozwoju świętości? W konsekwencji droga świętości chrześcijanina
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łączy się z potrzebą zdobywania cnót kardynalnych i apostolskich oraz naśladowania cnót Serca Jezusa, co zostanie przedstawione w paragrafie drugim. W kolejnym paragrafie ukażemy różne przeszkody, jakie mogą się pojawić na drodze
rozwoju świętości m.in. pokusy, nałogi (alkoholizm, rozwiązłość), złe przyjmowanie sakramentów oraz oschłości.
W ostatnim rozdziale zamierzamy ukazać, poprzez analizę pism ks. Sopoćki, różne źródła i środki prowadzące do rozwoju świętości chrześcijanina.
Wskażemy m.in. na sakramenty święte, modlitwę, umartwienie, kierownictwo
duchowe, nabożeństwa (Męki Jezusa Chrystusa, Serca Jezusa Chrystusa, Matki
Bożej). Pośród sakramentów na uwagę będą zasługiwały Eucharystia i pokuta.
Natomiast modlitwa zostanie omówiona w szerokim ujęciu jej form (ustna, myślana, odpocznienia i inne). Pośród środków rozwoju świętości zajmiemy się
także umartwieniem. Ukażemy jego rolę pomocniczą w wyzwoleniu człowieka z grzechów. Trzeci środek świętości, czyli kierownictwo duchowe ukażemy
w aspekcie subiektywnej oceny ze strony chrześcijanina w zakresie własnych
poczynań na drodze świętości. Także podejmiemy próbę wskazania konieczności obiektywizacji odczuć i natchnień po stronie kierownika duchowego, by
kierowany nie ulegał złudzeniom i własnym mniemaniom. Wykażemy także, że
nabożeństwa do Męki i Serca Jezusowego oraz do Matki Bożej winny służyć
chrześcijaninowi jako środki wzmacniające miłość do Boga i bliźniego oraz dawać mu sposobność do silniejszej współpracy z łaską Bożą.

ROZDZIAŁ I

TEOLOGICZNE I ANTROPOLOGICZNE PODSTAWY
ŚWIĘTOŚCI CHRZEŚCIJANINA
Pośród całego stworzonego świata nie ma istoty, która by dorównywała człowiekowi godnością i doskonałością. Psalmista ze zdumieniem więc pyta: „Czym
jest człowiek, że o nim pamiętasz, i czym – syn człowieczy, że się nim zajmujesz?
Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czcią go uwieńczyłeś. Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich; złożyłeś wszystko pod
jego stopy” (Ps 8,5-7).
W poniższym rozdziale przedstawimy pojęcie świętości jako drogę chrześcijanina ku zjednoczeniu z Bogiem. Analiza tego zagadnienia doprowadzi nas
najpierw do ukazania początku drogi uświęcenia na skutek przyjętego sakramentu chrztu. Zostanie on przedstawiony w odniesieniu do skutków uświęcających,
jakie ze sobą przynosi uwolnienie z mocy złego ducha, usunięcie grzechów,
duchowe obdarowanie, włączenie w Mistyczne Ciało Chrystusa, udział w misji
apostolskiej Kościoła. Następnie przybliżona zostanie nauka dotycząca Trójcy
Świętej jako źródła świętości. Każda z Trzech Osób Boskich będzie omówiona
według swego działania wobec człowieka. Kolejnym tematem mającym zasadnicze znaczenie w kwestii świętości będzie ukazanie roli cnót Boskich w odniesieniu do zjednoczenia człowieka z Bogiem: wiary w kontekście poznania
Boga i przyjęcia zbawienia, nadziei w kwestii pokonania lęków i trudności jakie
niesie ze sobą życie, miłości jako realizacji podstawowego powołania do czci
Boga i miłosierdzia względem bliźnich. Na końcu omówiona zostanie antropologia człowieka jako istoty cielesno-duchowej, co uzupełnione zostanie poprzez
omówienie problemu grzechu i uwalniającego z niego Odkupienia.

1. Teologiczne podstawy świętości chrześcijanina
Najpierw ukażemy, jak bł. Michał Sopoćko pojmował świętość. Potem omówimy zagadnienie dotyczące uświęcającego działania Boga wobec człowieka;
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ułatwi to zadanie poznanie istoty Trójcy Świętej i Jej świętości. Na końcu przybliżone zostaną uzdolnienia nadprzyrodzone, to znaczy wiara, nadzieja i miłość,
stanowiące podstawę w rozwoju duchowym chrześcijanina.
1.1. Określenie świętości
Opisując zagadnienie świętości, bł. Michał Sopoćko używa dwóch określeń: zjednoczenie z Bogiem oraz doskonałość życia. Dla Błogosławionego
rozwój świętości rozumianej jako zjednoczenie z Bogiem polega na podjęciu
wysiłku przylgnięcia do Niego, gdyż tylko Bóg jest Święty. Wszystko, co święte, jest takie dzięki więzi ze źródłem świętości, czyli z Trójcą Świętą. Trud zjednoczenia z Bogiem realizuje się, zdaniem Autora, przez rozwój cnót, modlitwę
oraz zwrócenie uwagi na właściwe przyjmowanie sakramentów. To wszystko
powinno skutkować większym otwarciem duszy na łaskę uświęcającą, a ona jest
gwarancją całkowitego przylgnięcie człowieka do Boga13.
Podobnie o. Placyd Ogórek zwraca uwagę na świętość, którą pielęgnuje się
dzięki modlitwie. Ona łączy nas z Bogiem przez przyjmowanie Jego łaski. Bez
modlitwy zamiera życie duchowe i tym samym rozwój staje się niemożliwy.
Modlitwa dla chrześcijanina powinna być czymś tak naturalnym jak dla organizmu ludzkiego oddychanie, dzięki któremu człowiek może istnieć. Modlitwa
więc pozwala Bogu ubogacić nas swoją świętością14.
Bł. Sopoćko twierdzi, że najpełniejsze zjednoczenie z Bogiem jest możliwe podczas przyjęcia Komunii świętej. Wtedy łączymy się z Bogiem duchowo i fizycznie. Przyjmujemy zarówno Bóstwo Jezusa i Jego człowieczeństwo.
W żadnym innym sakramencie, według Błogosławionego, Bóg nie przychodzi
do nas w sposób tak bliski15. Autor ten uważa, że skutkiem zjednoczenia chrześcijanina z Bogiem w Komunii świętej jest świętość jego życia, ponieważ Jezus
Eucharystyczny przemienia go wtedy w swoje tabernakulum. Stajemy się święci świętością samego Boga, gdyż tylko On jest Święty. Przyjmując Ciało i Krew
Chrystusa chrześcijanin karmi duszę Bogiem i wciela Go w siebie. Wtedy dusza
Jezusa, Jego rozum i wola jednoczą się z duszą chrześcijanina. Umysł ludzki
13
Por. LC, s. 45-46; M. Sopoćko, Litania do Miłosierdzia Bożego, Warszawa 2010, s. 170; tenże, Wielbijmy Boga w Jego Miłosierdziu, London 1960, s. 167; por. A. Słomkowski, Teologia życia duchowego, Ząbki 2000, s. 84; Cz. Bartnik, Dogmatyka katolicka, Lublin 2009, s. 134.
14
Por. P. Ogórek, Modlitwa a doskonałość życia chrześcijańskiego, AK 1(545) 2000, s. 27; S. Suwiński, Powołanie chrześcijanina do świętości, w: Duchowość chrześcijanina, pod red. W. Gałązki, seria
Mistyka Chrześcijańska UKSW, Warszawa 2009, s. 170.
15
Por. LC, s. 45-46; por. KK 11; H. Ciereszko, Droga świętości ks. Michała Sopoćki, Kraków 2002.
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zostaje oświecony światłem chwały, a wola umacnia się w dobru16. Podobnie też
uważa Sługa Boży, dogmatyk Wincenty Granat. Pisze on, że w Komunii świętej
przyjmujemy samego Dawcę życia nadprzyrodzonego. Skutkiem tego sakramentu jest zjednoczenie człowieka z Chrystusem, co wpływa na pomnożenie
łaski w duszy ludzkiej17.
Rzeczywistość uświęcenia chrześcijanina przez Komunię świętą potwierdzają także doświadczenia mistyczne św. Faustyny Kowalskiej. Pisze ona, że jej serce
staje się duchową jednością z Sercem Jezusa. W tym połączeniu nie istnieją żadne
tajemnice. Wszystko, co jest własnością Chrystusa, staje się jej udziałem, i na odwrót: to, co należy do niej, jest własnością Boga. To doświadczenie zjednoczenia
z Chrystusem w Komunii świętej nazywa swoją najgłębszą i najserdeczniejszą
tajemnicą świętości (por. Dz 1489).
W pismach Sopoćki dostrzega się, iż skutkiem zjednoczenia z Bogiem w Komunii świętej jest wyprowadzenie człowieka z jego nędzy duchowej. Przez grzech
traci człowiek całe bogactwo życia nadprzyrodzonego, staje się „jałowy” duchowo. Dla potwierdzenia swej tezy Sopoćko odwołuje się do Soboru Trydenckiego
i podążając za jego wskazaniami twierdzi, że dusza ludzka przez Komunię świętą
zostaje ubogacona ponownie łaską Bożą i umocniona przez zmniejszenie ognia
cielesnych namiętności. Wierzący dzięki temu nie upada ponownie w ten sam
sposób lub przez inne grzechy, ale ma siłę, aby oprzeć się pokusie. Dzięki temu
zachowuje duchowe dobra, jakie otrzymał w tym sakramencie. Sopoćko pisze,
że aby człowiek wzrastał w świętości, powinien owocniej korzystać z pełni łask
zawartych w Komunii świętej np. przez adorację Najświętszego Sakramentu, Komunię duchową oraz modlitwy, szczególnie wynagradzające za zniewagi jakimi
jest obrażany Jezus Eucharystyczny18.
Trzeba też usunąć wszelkie przeszkody występujące na drodze zjednoczenia
z Bogiem. Wiąże się to z licznymi trudnościami wynikającymi z natury ludzkiej
zniszczonej przez grzech pierworodny, grzech aktualny i bezpośrednie działanie
szatana19. Jako pierwszą przeszkodę do zjednoczenia z Bogiem Sopoćko wymienia zranioną przez grzech pierworodny naturę ludzką. Według niego mamy
jednak szansę na uzdrowienie jej i nie musi być ona przeszkodą w zjednoczePor. WBW, s. 67; DZM, s. 169.
Por. W. Granat, Sakramenty w ogólności. Eucharystia, cz. 1, Lublin 1966, s. 292.
18
Por. LC, s. 45; DZM, z. 1, s. 169; MBIII, s. 252; GŚ, s. 15-18; M. Sopoćko, Konferencja o Najświętszym Sercu Jezusa, WAW 5(1931), s. 172.
19
Por. MBII, s. 15; por. K. Drużbicki, Traktat o najkrótszej drodze doskonałości, czyli o trwałej trosce,
wypełnianiu i poznaniu Boskiej Woli, Kraków 2014, s. 7.
16
17
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niu z Bogiem. Proces uzdrowienia chorej natury ludzkiej zaczął się w sakramencie chrztu, a kontynuowany jest przez ciągłe przywracanie pierwszeństwa
Bogu w duszy człowieka – przez poskramianie własnego „ja”. Dokonuje się to
poprzez wyrzeczenie się wszystkich rzeczy zewnętrznych. Trzeba – jak naucza
Błogosławiony – oderwać od nich swoją wyobraźnię, pamięć, wolę i rozum,
a zwrócić się do Boga, jako celu ostatecznego20.
Drugą przeszkodę w zjednoczeniu z Bogiem Sopoćko widzi w grzechu aktualnym popełnionym przez daną osobę. Powoduje on zerwanie ze strony człowieka
przyjaźni z Trójcą Świętą. Należy go usunąć w sakramencie pokuty i wykluczyć
w przyszłości przez kształtowanie cnót. Aby usunąć tę przeszkodę zjednoczenia
z Bogiem, powinno się najpierw pozbyć grzechów śmiertelnych, głównych, a następnie powszednich. w tym celu należy rozwijać cnoty boskie i kardynalne oraz
cnotę pokory, przez którą Bóg udziela najwięcej łask koniecznych do zjednoczenia z Nim. Istotną rzeczą w tej kwestii jest też posiadanie cnoty roztropności,
która jest umiejętnością przewidywania i unikania okazji do grzechu21.
Trzecią trudnością na drodze ku zjednoczeniu z Bogiem według nauczania
Sopoćki jest bezpośrednie działanie szatana. Dokonuje on nieustannie prób destrukcji relacji z Bogiem przez kuszenie chrześcijanina do zła i podsuwanie mu
rozproszeń, aby jego modlitwy były bezwartościowe, a więź z Bogiem słabła.
Pozostaje nieustannie w bliskości człowieka zdążającego do świętości, aby go
zniszczyć i oddzielić od Boga22. Wykorzystuje w tym celu skutki grzechu pierworodnego, pożądliwość ciała i oczu oraz pychę żywota. Ze strony chrześcijanina potrzebna jest ciągła czujność i modlitwa oraz niemały wysiłek duchowy, aby
sprzeciwiać się pokusom szatana23. Nie wolno zlekceważyć tego „przeciwnika”,
który tak często odziera człowieka z jego świętości, doprowadzając do „duchowego bankructwa”, wyrażającego się stanem rozpaczy i buntu wobec Boga24.
Trud pokonywania tych trzech przeszkód w osiąganiu zjednoczenia z Bogiem może czasem być walką, której towarzyszy poczucie porażki i zniechęcenia. Święci ludzie walczą nie tylko z szatanem i z sobą samym (własną słaboPor. MBIII, s. 185; M. Sopoćko, Konferencje, cel człowieka, s. 3-4 (mps, AZSJM).
Por. LDMB, s. 100; DZM, z. 3., s. 184; MBI, s. 225; por. S. Urbański, W szkole świętości, Warszawa 2016, s. 144-145; A. Słomkowski, Ku doskonałości, Warszawa 1993, s. 39; „Przeszkodą staje się
grzech ciężki, gdyż pozbawia on człowieka łaski uświęcającej i miłości Bożej, a tym samym zrywa
nadprzyrodzoną łączność z Bogiem”. – A. Zelek, Czym jest świętość?, Ząbki 2005, s. 35.
22
Por. DZM, z. 3, s. 232.
23
Por. LDMB, s. 167.
24
Por. DZM, z. 3, s. 232; tenże, Pogadanki, Obowiązki względem Ojczyzny, Warszawa 1922, s. 84.
20
21
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ścią), lecz również z goryczą wynikającą z przekonania, że nic nie osiągnęli.
Ważne jest, by w tym doświadczaniu nie ulec pokusie zniechęcenia i myśleć
o nagrodzie, jakiej Bóg udziela wytrwałym25.
Te rozważania warto uzupełnić wskazówką lubelskiego teologa, Antoniego Słomkowskiego. Według niego, świętości nie osiąga się przez jednorazowe
zdobycie swego rodzaju potencjału życia duchowego. Trzeba o nią ciągle zabiegać, aby w niej wzrastać. Nie zdobywa się jej tylko o własnych siłach, lecz
przede wszystkim dzięki uświęcającemu działaniu Ducha Świętego. Świętość
daje człowiekowi możliwość bycia wolnym od zgubnego wpływu zła26.
Doskonałość jest drugim określeniem świętości, jakim posługuje się M. Sopoćko. Zazwyczaj dotyczy ona rozwoju cnoty ufności w miłosierdzie Boże oraz
miłości Boga i miłosierdzia względem bliźnich27. Ufność w miłosierdzie Boże
jest dla Autora „dźwignią” świętości. To przez tę cnotę chrześcijanin otrzymuje
duchową siłę, aby powstać z upadku i wrócić na drogę prawdy. Ona go ukierunkowuje na Boga, jako na podmiot nadprzyrodzonej nadziei. Wydobywa człowieka z lęków i daje pierwszeństwo Bogu w myślach i działaniu. Ufność jest
„siłą wszechmocną”, zdolną wydobywać człowieka z rozpaczy spowodowanej
nieuporządkowanym przywiązaniem do stworzeń oraz doprowadzić w nim do
końca dzieło uświęcenia. To ufność w miłosierdzie Boże otwiera chrześcijanina
na działanie łaski uświęcającej i dawanie świadectwa miłosierdzia wobec bliźnich28.
Miłość do Boga to najświętszy obowiązek określony największym przykazaniem: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem” (Mt 22,37)29.
Błogosławiony stwierdza, że Bóg po to obdarzył człowieka rozumem, aby Go
miłował. Zauważa także, że miłość do Boga określa ludzkie bytowanie. Dzięki
niej człowiek uświadamia sobie, że żyje dla Boga i że On jest początkiem i celem ostatecznym człowieka. Owocem miłości Boga jest głębokie doświadczenie
szczęścia i sensu życia oraz zdolność do poświęcenia. To dzięki miłości chrześcijanin podąża za Chrystusem niosąc swój krzyż30. Miłość Boga to istota doskonałoPor. DZM, z 3, s. 232; por. Dz 606; KKK 2015.
Por. A. Słomkowski, Teologia życia duchowego, dz. cyt., s. 84-85.
27
Por. LC, s. 16; RBM, s. 16; WBWJM, s. 167; PB, s. 47; por. TO, s. 133; A. Słomkowski, Teologia
życia duchowego, dz. cyt., s. 85.
28
Por. LC, s. 27; KMB, s. 52.
29
Por. M. Sopoćko, Konferencje. O miłości Bożej, s. 315, (mps, AZSJM); tenże, Serce Jezusa wzorem
miłości Boga, WA 6: 1951, s. 658; MBI, s. 238-239.
30
Por. LDMB, s. 51; MBIV, s. 21; tenże, Konferencje, O miłości Bożej, dz. cyt., s. 318-319.
25
26
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ści, ponieważ łączy się ona bezpośrednio z osiąganiem najwyższego dobra, jakim
jest On sam. Dzięki tej cnocie człowiek ochrzczony zdobywa szczyt doskonałości,
jakim jest sam Bóg. Kiedy człowiek miłuje Boga, upodabnia się do Niego, żyje
Jego prawdą i pięknem. Osiąga w ten sposób pełnię rozwoju w świętości31.
Sopoćko odnosi rozumienie doskonałości chrześcijanina także do praktykowania uczynków miłosierdzia względem bliźnich32. Powołuje się przy tym na
słowa Jezusa, które winny stawać się regułą życia wierzących: „Bądźcie miłosierni jako i Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6,36)33. W tej kwestii chrześcijanin
nigdy nie może powiedzieć, że osiągnął już wszystko na drodze ziemskiego
życia, gdyż miarą świętości jest nieskończone miłosierdzie Boga do człowieka, którego nie potępia, ale mu przebacza. Komentując dalej te słowa Jezusa
Chrystusa Sopoćko zauważa, że świadczenie miłosierdzia bliźnim nie jest tylko
dobrą wolą, lecz nakazem doskonałości i chrześcijańskim obowiązkiem zapisanym w Piśmie Świętym (por. Mt 5,48; Mt 25,34-36; 2 Kor 8,14)34.
Warto też zwrócić uwagę na przestrzeń świadczenia uczynków miłosierdzia. Wytyczają ją bardzo konkretnie katechizmowe uczynki wobec duszy i ciała. Ks. Michał podkreśla znaczenie współczucia oraz chęci niesienia ulgi potrzebującym. Za najtrudniejsze z czynów miłosierdzia względem bliźnich uważa
cierpliwe znoszenie krzywd i przebaczenie uraz będących skutkiem grzechów35.
Wszystkie uczynki miłosierdzia ujmuje w formie ślubów lub przyrzeczeń, jakie
mogą podejmować zarówno duchowni, zakonnicy czy osoby świeckie. Praktykowanie miłosierdzia w postawie uczynnej rodzi poniekąd „nową rodzinę”
Bożą, która stanie się zaczynem świętości dla wielu ludzi pogrążonych w grzechach. Praktykowanie uczynków miłosierdzia jest dla Błogosławionego cechą
rozpoznawczą na drodze doskonałości chrześcijanina i sprawdzianem jego autentycznej relacji z Bogiem36.
Uczynki miłosierdzia udoskonalają chrześcijanina na drodze ku życiu wiecznemu, dzięki ich realizacji uświęca on także swe doczesne życie. Realizując je nie
tylko pomaga bliźnim, ale sam zasługuje na życie wieczne. Autor za św. Wincentym à Paulo twierdzi, że osoby przyjmujące pomoc ze strony chrześcijan są poniePor. MBIV, s. 20-21.
Por. MBIII, s. 178; WBW, s. 152; DZM, z. 3, s. 212; DZM, z. 1, s. 162; LDMB, s. 170; por. A. Zelek,
Czym jest świętość?, dz. cyt., s. 35.
33
Por. WBW, s. 152.
34
Por. WBW, s. 190-191.
35
Por. LC, s. 16-17; WBW, s. 200.
36
Por. LC, s. 22-23.
31
32
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kąd ich dobroczyńcami, gdyż pomagają im się uświęcić37. Skutkiem świadczenia
miłosierdzia bliźnim w doczesności jest udoskonalenie chrześcijanina, gdyż serce
jego rozszerza się i uszlachetnia, kształtując większą wyobraźnię i wrażliwość na
potrzeby bliźnich. Chrześcijanin zyskuje większą łatwość czynienia dobra. Poza
tym, zdaniem Sopoćki, świadczenie miłosierdzia zwiększa odporność na pokusy
przywiązania do rzeczy materialnych, umacnia więź z Jezusem Chrystusem, który
wynagradza swoimi łaskami miłosierdzie czynione bliźnim38.
Świętość jako doskonałość chrześcijanina oddziałuje na innych ludzi. Nie
jest zarezerwowana dla zamkniętej w sobie, uprzywilejowanej elity. Przeciwnie:
człowiek, który dąży do świętości, nie odwraca się od grzeszników, gdyż wie, że
oni potrzebują jego pomocy39. Większą odpowiedzialność należy brać za bliźnich słabych duchowo. Kto prawdziwie dąży do świętości, pragnie jej również
dla innych. Święty walczy nie z grzesznikami, lecz dla grzeszników; jest dla
nich tarczą i obroną, nie potępia w nich człowieczeństwa i godności, ale zabiega
o ich odejście od grzechu. Walka o duszę grzesznika niesie ze sobą wiele cierpień. Ta walka nie ma końca, trwa aż do skończenia świata. Dla Sopoćki jest
ona swego rodzaju promieniowaniem dobra, które pociąga za sobą ludzi40. Ten
aspekt oddziaływania świętości na innych ukazują także słowa Jezusa skierowane do św. Faustyny „(...) jeślibyś nie dążyła do świętości, tym samym wiele by
dusz pozostało niedoskonałymi” (Dz 1165).
Takie personalistyczne ujęcie świętości prezentuje także ks. prof. Cz. Bartnik. Nie występuje nigdy „świętość samotna”, wyizolowana, zamknięta tylko do
jednej osoby. Jest ona zawsze najszlachetniejszym odniesieniem do innej osoby lub osób. Dlatego synonimem świętości jest miłość, która zakłada w sobie
wspólnotę osób. Bóg, gdyby nie był osobowy, nie byłby też świętym w Komunii
Osób, ani ontycznie, ani moralnie. Całe dobro, którym Bóg obdarza wspólnotę
Kościoła, czyli Jego łaski, cuda, charyzmaty, sakramenty są zewnętrznymi wyrazami świętości wywodzącymi się z wewnętrznego życia osób Boskich41.
Największym świadectwem miłosierdzia, ale i stałym nakazem dla chrześcijan, jak uczy Sobór Watykański II, jest przebaczenie prześladowcom. Dowodem najwyższej doskonałości chrześcijanina i jego upodobnienia do Mistrza,
Por. tamże, s. 194.
Por. M. Sopoćko, Konferencje, Naśladowanie miłosierdzia Bożego, s. 353 (mps, AZSJM); WBW, s. 163.
39
Por. DZM, z. 4, s. 289.
40
Por. DZM, z. 3, s. 233.
41
Por. Cz. Bartnik, Dogmatyka katolicka, t. 2, Lublin 2012, s. 252.
37
38
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który pierwszy przelał krew, jest męczeństwo. On przyjął śmierć dla zbawienia
świata i ci, którzy Go naśladują, idą Jego drogą krzyża. Przelanie krwi jest więc
największym świadectwem miłosierdzia i próbą świętości (por. KK 42).
1.2. Uświęcające skutki sakramentu chrztu świętego
Bł. Michał Sopoćko przedstawia w swych pismach pięć głównych skutków
sakramentu chrztu: zwycięstwo nad szatanem, oczyszczenie z grzechu, wyposażenie w duchowe zdolności, włączenie do wspólnoty Kościoła oraz powołanie
do apostolstwa42. Pierwszym skutkiem chrztu jest zwycięstwo nad szatanem.
Sakrament ten ma moc egzorcyzmu, czyli uwolnienia od działania złego ducha.
Poprzez chrzest Bóg najpierw pokonuje nieprzyjaciela i wyrzuca go z człowieka, a potem napełnia osobę ludzką ogromem łask. Pokonanie wpływu osobowego zła dokonuje się przez zerwanie w tym sakramencie więzów grzechu pierworodnego, co umożliwia ochrzczonemu przemianę w żołnierza Chrystusa43. Brak
chrztu natomiast to ciągłe trwanie w mocy złego ducha, co skutkuje uległością
wobec jego kłamstw, łatwością popełnienia grzechu i buntem wobec Boga44.
Związek chrztu i egzorcyzmów dostrzega także Antoni Drabowicz. Pisze on,
że w pierwszych wiekach chrześcijaństwa sakrament chrztu poprzedzały egzorcyzmy, które odmawiano na zakończenie katechez. Biskup kładł ręce na głowy
kandydatów do sakramentu chrztu świętego i zaklinał wszelkie złe duchy, aby
oddaliły się od nich i do nich więcej nie wracały, dokonywał obrzędu tchnienia
i błogosławieństwa czoła, uszu, nozdrzy. Sam chrzest też był traktowany jako obrzęd wypędzenia złych duchów i uwolnienia człowieka z demonicznej niewoli45.
Drugim skutkiem uświęcającym tego sakramentu jest oczyszczenie z grzechu. W nim następuje całkowite obumarcie grzechu46. Dokonuje się ono dzięki
odkupieniu człowieka, dokonanemu przez Jezusa Chrystusa. Podczas chrztu człowiek zanurzony jest w Krwi i Wodzie Baranka Bożego, wylanej na krzyżu dla
oczyszczenia duszy i ciała. Ochrzczony uczestniczy w misterium paschalnym,
Por. M. Sopoćko, Chrzest jako wyraz Miłosierdzia, WD 9(1948) 350-352; WBW, s. 84; MBIII,
s. 237.
43
Por. WBW, s. 85.
44
Por. MBIII, s. 237; „W dawnych formularzach chrzcielnych modlitwa egzorcyzmu odnosiła się
wprost do złego ducha. Jednym z takich zwrotów było greckie powiedzenie: apage satanas – szatanie
odejdź”. – W. Świerzawski, Chrzest, Wrocław 1984, s. 65; por. V. Grossi, Człowiek i jego zbawienie,
t. 2, Kraków 2001, s. 182.
45
Por. A. Drabowicz, Egzorcyzm w walce z demonami, Starachowice 2016, s. 251-252.
46
Por. KMB, s. 81.
42
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dzięki któremu jest wyprowadzony z niewoli grzechu do nowego życia w Chrystusie. Sopoćko twierdzi, że Odkupiciel wybrał wodę jako materię tego sakramentu, by podkreślić, że chrzest jest właśnie obmyciem duszy z wszelkiej nieprawości grzechu47. Dzięki niemu wynurzamy się do nowego nadprzyrodzonego życia
jako święci48. Zanurzenie w wodzie chrzcielnej, jak pisze Erwin Mateja, oznacza
śmierć i pogrzebanie z Chrystusem, a wynurzenie jest obrazem powstania Chrystusa z martwych, byśmy wraz z Nim powstali ze śmierci grzechu i prowadzili
nowe życie. Chrzest ma więc przypominać o unicestwieniu „starego człowieka”
z jego grzechami i o narodzinach „nowego człowieka” z Boga49.
Trzecim skutkiem sakramentu chrztu jest duchowe obdarowanie. W tym
sakramencie udzielana jest człowiekowi łaska uświęcająca, wraz z którą otrzymuje on wszystkie zdolności potrzebne do życia nadprzyrodzonego. Błogosławiony precyzuje, że dzięki łasce uświęcającej ochrzczony człowiek ma prawo
do łask aktualnych. Należą do nich oświecenia dotyczące prawd wiary, pomagające je lepiej rozumieć, utrzymać i według nich postępować50. Poza tym dzięki
temu sakramentowi dana osoba obdarzona jest cnotami nadprzyrodzonej wiary,
nadziei i miłości. Skutkiem tego duchowego uzdolnienia jest możliwość kontemplacji Boga i ciągłego pogłębiania zjednoczenia z Nim w modlitwie. Sopoćko naucza, że duchowe obdarowanie człowieka w tym sakramencie łączy się
z darem świętości51. Podobną myśl znajdujemy w pismach bł. opata Columby
Marmiona; stwierdza on, że chrzest jest początkowym uświęceniem człowieka, dzięki któremu ochrzczony uczestniczy w świętości Chrystusa. Przez dobre
uczynki naśladując cnoty Jezusa mamy dopełniać w sobie Jego życie52.
Za czwarty skutek uświęcający sakramentu chrztu Błogosławiony uznaje
włączenie człowieka w Mistyczne Ciało Chrystusa. Odwołuje się tutaj do nauczania Piusa XII zawartego w encyklice Mediator Dei (20.11.1947)53. Autor
Por. MBIII, s. 237; WD 9:1948, s. 350-352; LDMB, s. 143; GŚ, s. 86; por. B. Testa, Sakramenty
Kościoła – Skutki sakramentów, przekł. i oprac. L. Balter, t. 9, Poznań 1998, s. 85; B. Przybylski, Istota
życia zakonnego, AK 70(1967)5/6, s. 278-279; W. Świerzawski, Chrzest, Wrocław 1984, s. 55, 92.
48
Por. KMB, s. 80-81; por. Cz. Bartnik, Dogmatyka katolicka, t. 1, dz. cyt., s. 669.
49
Por. E. Mateja, Duchowość chrzcielna w życiu chrześcijanina, w: Nowe życie w Chrystusie, Poznań
2015, s. 249-250.
50
Por. MBIII, s. 237.
51
Por. LDMB, s. 141, 143; MBIII, s. 236-240; M. Sopoćko, Chrzest jako wyraz Miłosierdzia, art. cyt.,
s. 351.
52
Por. C. Marmion, Chrystus wzorem kapłana, tł. Wacław Eborowicz, Wydawnictwo PAX, Warszawa
1956, s. 36.
53
Papież Pius XII kładł nacisk na to, aby liturgii nie pojmować tylko jako zespołu ceremonii towarzyszących życiu chrześcijańskiemu – lecz jako dzieło Boże, będące społeczną modlitwą Kościoła. Bardzo
47
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tłumaczy, że ochrzczony przynależy do Mistycznego Ciała Chrystusa, ponieważ
w tym sakramencie Bóg przygarnia człowieka jako swoje przybrane dziecko
i wciela do Kościoła – którego głową jest Chrystus54. Włączenie ochrzczonego
w Mistyczne Ciało Chrystusa, jakim jest Kościół daje mu możliwość udziału we
wspólnocie wierzących. W ten sposób chrześcijanin ma zaszczyt doświadczania
łączności ze świętymi tryumfującymi w niebie, cierpiącymi w czyśćcu i walczącymi na ziemi. Błogosławiony twierdzi, że to dzięki łasce tego sakramentu
człowiek może w szczególny sposób nazywać Boga Ojcem, a Kościół Matką55.
Skutkiem chrztu jest wreszcie udział ochrzczonych w apostolskiej misji Kościoła. W celu uzasadnienia tego twierdzenia Sopoćko odwołuje się do momentu, w którym kapłan namaszcza dziecko olejem krzyżma i wypowiada słowa,
aby trwało z Chrystusem – Najwyższym Prorokiem, Kapłanem i Królem. Tu
jest początek misji apostolskiej chrześcijanina w Kościele. Tak więc obowiązek
apostolstwa przyjmuje każdy człowiek na chrzcie św. Jest on wtedy powołany
do bycia świadkiem Chrystusa56. Aby apostolstwo świeckich w Kościele było
skuteczniejsze, powinno się realizować nie tylko przez działalność indywidualną, lecz zbiorową. Pomaga w tym przynależność do stowarzyszeń katolickich
takich, jak na przykład Akcja Katolicka. Błogosławiony zaznacza też, że apostolstwo świeckich musi się dokonywać przy ścisłej współpracy z kapłanami, ponieważ oni są pasterzami owiec i na nich spoczywa odpowiedzialność za apostolat
ochrzczonych57.
Ochrzczeni mają obowiązek i prawo do apostolstwa wynikającego z sakramentu chrztu, ponieważ dzięki niemu są wszczepieni w Ciało Mistyczne Chrystusa – Kościół. Powinni współdziałać z kapłanami, aby Boska nowina o zbawieniu dotarła do wszystkich ludzi na całym świecie. To ten sakrament powołał
ich do współudziału w misji zbawczej Kościoła. Owocność tego apostolstwa
zależy od zjednoczenia z Chrystusem, które zapoczątkowane zostało na chrzcie
świętym.
dużo tracimy, jeśli nie czytamy soborowej Konstytucji o liturgii razem z encykliką Mediator Dei.
A przecież, gdy ojcowie soborowi przyjmowali tę konstytucję, to mieli za sobą reformy Piusa XII, to
one stanowiły dla nich realny punkt odniesienia w myśli o tym, jak powinna wyglądać modyfikacja
kultu Bożego.
54
Por. MBIII, s. 238-239.
55
Por. WBW, s. 85; DZM, z. 3, s. 208; MBIII, s. 239; por. B. Testa, Sakramenty Kościoła, dz. cyt., s. 86;
A. Słomkowski, Teologia życia duchowego, dz. cyt., s. 73.
56
Por. WBW, s. 84-85.
57
Por. LC, 65; por. Katolicki Katechizm Dorosłych, Wyznanie Wiary Kościoła, Poznań 1987, s. 323.
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1.3. Trójca Święta
W swoich pismach Autor omawia poszczególne Osoby Trójcy Świętej na
podstawie ich działania w celu zbawienia człowieka i świata. A zatem Bóg Ojciec jest ukazany jak Stworzyciel. Autor naucza, że wszystko, co zostało stworzone, powstało z niebytu i zawsze znajduje się w zależności od Stwórcy – Boga
Ojca. Jezus Chrystus jest przede wszystkim Odkupicielem, czyli sprawcą naszego uwolnienia z jarzma grzechu i powołania nas do wspólnoty świętych. Trzecia
osoba Trójcy Świętej, Duch Święty, aktualizuje łaskę Jezusa Chrystusa wszędzie tam, gdzie sprawowana jest liturgia Kościoła58.
1.3.1. Bóg Ojciec Miłosierdzia
Błogosławiony przypomina, że poznanie Boga Ojca Miłosierdzia dokonuje
się przez rozmyślanie nad światem natury. Dzięki tej praktyce możemy poznać
doskonałości Pierwszej Osoby Trójcy Świętej: wszechmoc i piękno, dobroć i miłosierdzie. Zdaniem Sopoćki wszechmoc i piękno Boga Ojca ukazuje się poprzez
różnorodność form świata organicznego i ich niepowtarzalność. Dobroć i miłosierdzie Pierwszej Osoby Trójcy Świętej poznajemy przez akt stwórczy oraz podtrzymywanie świata w istnieniu, jak również jego udoskonalenie przez odkupienie59. Rozmyślanie nad światem natury budzi naturalny szacunek, wdzięczność
i ufność wobec Boga Ojca Miłosierdzia. Skutkiem tej postawy jest konieczność
uznania Go za władcę wszelkiego stworzenia i podporządkowanie się Jemu60.
Paralelne spojrzenie znajdujemy w nauczaniu Prymasa Wyszyńskiego, analizowanym przez J. Ewartowską. Do odkrywania obecności Boga Ojca przyczynia
się kontemplacja świata stworzonego z ludzkim wnętrzem włącznie, chociaż doskonalsze Jego objawienie zawarte jest w działaniu Syna Bożego. Autorka zwraca
uwagę na podkreślone przez Prymasa tendencje o zapominaniu o Bogu jako Ojcu.
Może to być spowodowane oddaleniem się od Niego lub też przekazywaniem Jego
nieprawdziwych wizerunków. W tym kontekście Jezus objawia Ojca ukazując kim
On nie jest, oraz uczy nas zwracać się do Niego na modlitwie imieniem Ojciec61.
Por. LDMB, s. 55.
Por. LDMB, s. 86, 45; KMB, s. 28; DZM, z. 4, s. 288; por. Oficjalny dokument Papieskiego Komitetu Obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Bóg Ojciec Miłosierdzia, Katowice 1998, s. 23-26;
KKK 239.
60
Por. JKM, s. 39-40; LDMB, s. 83. MBIV, s. 180; por. Oficjalny dokument Papieskiego Komitetu
Obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Bóg Ojciec Miłosierdzia, dz. cyt., s. 63.
61
Por. J. Ewartowska, Boże Ojcostwo, „Collectanea Theologica” 4(2001), s. 47, 50; S. Suwiński, Duchowość Sióstr Pasterek, Pelplin 2002, s. 103.
58
59
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Sopoćko przypomina, że najpełniejszym objawieniem Boga Ojca Miłosierdzia jest Jezus Chrystus. Odwołuje się do Ewangelii według św. Jana, gdzie
Zbawiciel mówi o sobie: „Filipie, kto Mnie widzi, widzi i Ojca. (...) Nie wierzycie, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec jest we Mnie” (J 14,9-10) oraz „Boga nikt
nigdy nie widział; jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył”
(J 1,18)62. Bł. Michał zauważa, że Jezus ukazuje Pierwszą Osobę Trójcy Świętej
nie tylko przez swoją osobę, ale przez działanie. Szczególnie realizuje się to
w trakcie zbawczej misji ratowania grzeszników. Jezus podkreśla, przypomina
Autor, że wszystko co mówi i czyni jest udzielone Mu od Ojca Miłosierdzia:
„Ja z siebie samego nie mówię, ale Ojciec, który Mnie posłał, On Mi rozkazał,
co mam mówić i głosić” (J 12,49), „Ojciec mój działa i Ja działam” (J 5,17)63.
Błogosławiony wymienia pięć cech Ojca Miłosierdzia: opiekuńczość, cierpliwość, łagodność, surowość, przebaczenie. By to uzasadnić, odwołuje się między
innymi do przypowieści o synu marnotrawnym z Ewangelii św. Łukasza (por. Łk
6,36)64. Pierwszą cechą Boga Ojca Miłosierdzia w nauce Sopoćki jest opiekuńczość. Jednym z przejawów Jego opieki jest fakt usynowienia człowieka w Jezusie Chrystusie (por. Ef 1,5). Autor stwierdza, że dla Boga Ojca nie jesteśmy tylko
stworzeniem, ale Jego przybranymi dziećmi. Z tego wynika troska Boga Ojca
Miłosierdzia względem tych, którzy w Niego wierzą, aby niczego im nie zabrakło;
przekazuje im to, co potrzebne do materialnej egzystencji i duchowej jedności
z Nim. Celem Jego opiekuńczości jest nasze uświęcenie, dlatego uzupełnia wszelkie braki swoich przybranych dzieci w wymiarze indywidualnym i zbiorowym65.
H. Wejman twierdzi, że jeśli pominiemy prawdę o opiekuńczości Boga
Ojca Miłosierdzia, pozbywamy się racji naszego bytowania i celowości życia
oraz ulegamy samozagładzie. Ludzie jego zdaniem potrzebują świadomości, że
Bóg nimi się opiekuje, bo w efekcie daje im to potrzebną nadzieję. Bez pamięci
o opiekuńczości Boga Ojca są bezradni np. wobec samotności66.
LDMB, s. 39-40; por. L. Mateja, Przepaść Miłosierdzia, Kraków 2005, s. 12; Oficjalny dokument
Papieskiego Komitetu Obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, Bóg Ojciec Miłosierdzia, dz. cyt.,
s. 61.
63
Por. DZM, z. 1., s. 165; „(...) bycie Ojcem miłosierdzia może być rozumiane również w tym sensie,
że jest On Ojcem wcielonego Miłosierdzia, czyli jednorodzonego Syna, który nie tylko objawia miłosierdzie Ojca, ale również je czyni, bo widzi Ojca czyniącego je (por. J 5,19)”. – J. Szczurek, Bóg
w tajemnicy Trójcy Świętej, Kraków 2003, s. 212-213.
64
DZM, z. 1, s. 132.
65
Por. MBI, s. 72, 73; RBM, s. 31; DZM, z. 4, s. 288; por. M. Drozd, Ojcze Nasz Modlitwa Pańska,
Katowice 1983, s. 67-69.
66
Por. H. Wejman, Współpraca człowieka z miłosiernym Bogiem, Kraków 2001, s. 2-21.
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Nasz Autor naucza, że Bóg Ojciec Miłosierdzia nie rezygnuje ze swojej
opieki względem człowieka, mimo że ten nie okazuje Mu należnej wdzięczności. Czyni tak, ponieważ jest konsekwentny w swej trosce o dobro ludzi. „Oto
Ojciec, któremu syn wyrodny rani serce. Oto Pan wszelkiego stworzenia, którego prawem grzesznik pomiata, a On daje mu zdrowie i życie, przysparza powodzeń i pomyślności, karmi, odziewa i obsypuje darami”67.
Drugą cechą Boga Ojca Miłosierdzia wymienioną przez Autora jest cierpliwość. Jest ona heroiczna i uwydatnia się w szczególny sposób w oczekiwaniu na
nawrócenie grzeszników. Sopoćko odwołuje się do doświadczeń św. Augustyna,
zawartych w Wyznaniach: „Biegłem od grzechu do grzechu, jednak Miłosierdzie
Twoje nie wyczerpało się, nie odeszło ode mnie”68. Cierpliwe oczekiwanie Boga
Ojca Miłosierdzia na powrót grzeszników jest często bolesne, gdyż grzesznik
zatyka sobie uszy i trwa lekkomyślnie w swej złości przez długie lata. Błogosławiony przypomina przypowieść o synu marnotrawnym, aby zilustrować
naznaczone cierpieniem oczekiwanie Boga. Jak ojciec z przypowieści oczekuje
powrotu syna marnotrawnego i wybiega na wszystkie drogi, wypatrując go, tak
samo cierpi Bóg z powodu opornych grzeszników, którzy nie chcą wrócić do
Niego. Zdaniem Błogosławionego miejscem bolesnego i cierpliwego oczekiwania Boga na powrót synów marnotrawnych jest Kościół. Szczególnymi tego
symbolami są: konfesjonał, chrzcielnica, ambona oraz tabernakulum69.
Cierpliwość Boga Ojca Miłosierdzia rozumiana jako oczekiwanie na powrót
grzeszników była interpretowana przez Ojców Kościoła jako „łaska”. Oznacza
ona czas, w którym ludzie mają możliwość powrotu do Pierwszej Osoby Trójcy
Świętej. Im bardziej się on wydłuża, pisze J. Szczurek, tym wyraźniej można
dostrzec miłosierdzie Stwórcy. Bóg Ojciec Miłosierdzia do końca życia doczesnego człowieka udziela możliwości poprawy70.
Łagodność, kolejna cecha Boga Ojca Miłosierdzia, dotyczy nakłaniania
człowieka do nawrócenia. Bóg czyni to w sposób, który nie budzi lęku, lecz
otwiera człowieka na przyjęcie łask miłosierdzia. Bóg Ojciec Miłosierdzia swą
67
JKM, s. 120; por. Oficjalny dokument Papieskiego Komitetu Obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku
2000. Bóg Ojciec Miłosierdzia, dz. cyt., s. 66.
68
JKM, s. 120; por. KMB, s. 48; ,,Drżałem z lęku, a jednocześnie rozpalała mnie radość nadziei, gdym
rozważał Twoje miłosierdzie, Ojcze”. – Św. Augustyn, Wyznania, Kraków 2009, Księga IX, s. 250;
por. Oficjalny dokument Papieskiego Komitetu Obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Bóg Ojciec Miłosierdzia, dz. cyt., s. 66.
69
Por. JKM, s. 120; LDMB, s. 132.
70
Por. J. Szczurek, Bóg Ojciec w tajemnicy Trójcy Świętej, Kraków 2003, s. 147.

70

Świętość chrześcijanina

łagodność okazuje przez to, że jest wielkoduszny wobec grzeszników. Sopoćko
cytuje słowa Listu św. Jana Apostoła, które stanowią przykład łagodnego napominania człowieka przez Boga: „Nawróć się do mnie ze wszystkiego serca
swojego (...). Nawróć się do Pana Boga twojego, bo dobrotliwy i miłosierny
jest, cierpliwy i wielkiego miłosierdzia, i łacny do ubłagania nad złością” (1 J 2,
12-13)71. Zauważa, że Bóg Ojciec Miłosierdzia jest łagodny dla tych, którzy się
zagubili. Nie chce ich spłoszyć przejawem jakiejś gwałtowności. Aby ich odzyskać, swą łagodnością wzmacnia ich ufność i otwiera drogę powrotu do życia
w łasce uświęcającej. Łagodność ta przejawia się również w obronie, oszczędzeniu, pospieszeniu w nieszczęściu do danej osoby72.
Cechą Boga Ojca Miłosierdzia jest także surowość. Realizuje się ona przez
dopuszczenie cierpień, które stają się lekarstwem oczyszczającym daną osobę
z grzechów. Sopoćko tłumaczy, że życie człowieka dowodzi, iż wszystko, co
boli i wyciska łzy, jest zbawiennym lekarstwem, które stosuje lekarz niebieski,
aby pomóc ludziom powstać z choroby grzechu. Tym lekarzem jest Bóg Ojciec
Miłosierdzia, który czasem przeznacza człowiekowi cierpienie jako środek ku
jego nawróceniu na drogę dobra73.
Podobnie odczytuje tę cechę Boga Ojca Miłosierdzia kard. Stefan Wyszyński. Uważa on, że gniew Pierwszej Osoby Trójcy Świętej jest łaską i dowodem
opieki i zainteresowania nami. Lepiej dla nas cierpieć i poddać się sprawiedliwej karze za grzechy, niż doświadczać odrzucenia od Boga w przyszłości po
śmierci. Surowość Boga Ojca ma więc dla nas zbawienne działanie i chroni nas
przed zuchwałością względem Jego miłosierdzia74.
Piątą i zarazem ostatnią cechą Boga Ojca Miłosierdzia, jaką wyróżnia Autor, jest przebaczenie. Objawia się w zapomnieniu krzywd i wybaczaniu błędów
oraz odpuszczeniu kar grzesznikom. Jest to istota miłosierdzia Pierwszej Osoby
Trójcy Świętej. Sopoćko stwierdza, że Bóg Ojciec Miłosierdzia natychmiast zapomina o wszystkich grzechach człowieka, jeśli ten tylko prosi Go o ich przebaczenie75. Ważną kwestią jest tu też darowanie człowiekowi długów wobec
sprawiedliwości Bożej i wyciągnięcie ramion dla przyjęcia pokutujących. BłoJKM, s. 120; M. Sopoćko, Konferencje, Miłosierdzie Boże względem grzeszników, s. 63-64 (mps,
AZSJM); tenże, Mikołaj Łęczycki o wychowaniu duchowem, Wilno 1935, s. 59-60; por. A. Słomkowski, Teologia życia duchowego, Ząbki 2000, s. 157.
72
Por. MBIV, s. 181.
73
Por. JKM, s. 121-122.
74
Por. S. Wyszyński, Zapiski więzienne, Warszawa 2006, s. 172.
75
Por. MBIV, s. 182; JKM, s. 122.
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gosławiony pisze, że Bóg Ojciec Miłosierdzia czeka na grzesznika w osobie
swego zastępcy (kapłana) w konfesjonale, aby wybaczać i wprowadzać na nowo
w swoją miłość oraz przywracać utracone dziedzictwo76.
Ujęcie przebaczenia w przypowieści o synu marnotrawnym analizuje papież Benedykt XVI stwierdzając, że sięga już ono nauczania proroka Ozeasza
(por. 11,1-9). U niego to Izrael jest marnotrawnym synem, który grzeszy przez
odejście od prawdziwego Boga. Czyni to przez składanie ofiar Baalom i innym bożkom. Bóg chce wybuchnąć gniewem wobec niego, lecz widząc jego
udręczenie z powodu licznych dopuszczonych nieszczęść odstępuje od dalszej
kary. Następuje tryumf miłosierdzia, które gniew i karę zastępuje łagodnością
i przebaczeniem77.
Zwracając uwagę na cechy Boga Ojca Miłosierdzia, Sopoćko dostrzega
również nasze obowiązki względem Niego. Są nimi ufność i miłość oraz naśladowanie miłosierdzia Bożego78. Jesteśmy Mu dłużni ufność w kontekście pełnienia Jego woli, którą określają przykazania. Czasem jej nie rozumiemy, ale
powinniśmy się jej podporządkować tak, jak tego dał przykład Jezus Chrystus
w Ogrodzie Oliwnym w Wielki Czwartek (por. Mt 26,39)79. Należy tak czynić,
ponieważ wola Boga Ojca Miłosierdzia – co podkreśla Sopoćko – jest dla nas
samym miłosierdziem, czyli czymś najlepszym. Lekceważąc ją nie damy dowodów miłości wobec Boga Ojca i nie będziemy też naśladować świetlanego przykładu miłosierdzia Syna Bożego80. Skutkiem pełnienia woli Pierwszej Osoby
Trójcy Świętej jest najszybsze osiągnięcie świętości81.
Błogosławiony pisze dalej, charakteryzując pierwszy obowiązek względem
Boga Ojca Miłosierdzia – ufność, że powinna ona mieć podobieństwo do ufności dziecka względem ojca, które wie, że przy nim jest bezpieczne i do niego się
ucieka w sytuacjach trudnych82. Cechą ufności względem Boga Ojca Miłosierdzia jest oparcie jej na pokucie za grzechy, ponieważ miłosierdzie Jego nie jest
Por. JKM, s. 122, tenże, Spowiedź jako czynnik postępu w doskonałości, ,,Głos Karmelu” 21(1952),
s. 107; por. DiM, 6 ; por. P. Warchoł, Trynitarny wymiar miłosierdzia w sakramencie pokuty i pojednania,
„Warszawskie Studia Teologiczne”, red. P. Burgoński, M. Dobrzeniecki, J. Stańczuk, 29/1(2016),
s. 33-34.
77
Por. Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, cz. 1, Kraków 2007, s. 175-176.
78
Por. MBIV, s. 182-185; DZM, z. 1, s. 165.
79
Por. MBII, s. 53.
80
Por. tamże, s. 52-53.
81
Por. tamże, s. 54.
82
Por. MBIV, s. 182.
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bezkarnością i nie zwalnia nas z osobistych wysiłków podjętych dla poprawy.
Bez tego ufność mogłaby się stać złudzeniem lub zuchwałością oraz przesadnym spoufaleniem83.
Ufność względem Boga Ojca odnosi do trudnych doświadczeń życiowych
także A. Schökel. Ta postawa wewnętrzna jest jego zdaniem skutkiem pamięci
o dobroci Pierwszej Osoby Trójcy Świętej. Cytuje psalm: „Choćby mnie opuścili ojciec i matka, to jednak Pan mnie przygarnie” (Ps 27,10). Ufność względem
Boga Ojca powinna nas cechować także w odniesieniu do trosk doczesnych
(por. Mt 6,25-33). Polega ona na zdaniu się na opiekę Ojca84.
Drugi obowiązek względem Boga Ojca Miłosierdzia to miłość. Wynikać
powinna z wdzięczności za to, co Stworzyciel dla nas uczynił, ale i z relacji bezinteresownej. Błogosławiony pisze, że przede wszystkim uprzedzająca miłość
Stwórcy, którą dostrzegamy w świecie stworzonym, dziele odkupienia i uświęcenia, przynagla nas do miłości wobec Boga Ojca Miłosierdzia. Sprawdzianem
tej miłości jest zachowywanie Bożych przykazań (J 14,21-24)85.
Natomiast realizacja trzeciego obowiązku – naśladowanie miłosierdzia
Boga Ojca, jest według Sopoćki korzystna dla nas samych, ponieważ miarą
postępowania Boga względem nas na sądzie Bożym jest miłosierdzie, jakie
świadczyliśmy bliźnim (por. Mt 5,7; Mt 25,40; Jk 2,13)86. Poza tym Autor zwraca uwagę, że przyjmując miłosierdzie od Boga Ojca Miłosierdzia mamy obowiązek przekazywać je dalej, a nie zatrzymywać tylko na sobie. Powinniśmy
nieustannie świadczyć miłosierdzie, aby zyskać podobieństwo do Boga Ojca
Miłosierdzia. Miłosierdzie Jego to najważniejsza doskonałość, jaką mamy odwzorować w naszym postępowaniu względem bliźnich87.
1.3.2. Jezus Chrystus
Jezus Chrystus objawia zakrytą prawdę o Bogu. Dzięki Drugiej Osobie
Trójcy Świętej Bóg ukryty przestał być tajemnicą, ponieważ ukazał swoje oblicze. Sopoćko zauważa, że Jezus Chrystus, Bóg-Człowiek jest poznawalny przez
Pismo Święte, które jest świadectwem o Nim. Był On przepowiadany przez proPor. tamże, s. 182.
Por. A. Schökel, Bóg Ojciec. Rozważania Biblijne, Warszawa 1999, s. 140.
85
Por. LDBM, s. 45; MBIV, s. 182-185; DZM, z. 1., s. 165.
86
Por. MBIV, s. 185.
87
Por. LC, s. 16.
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roków Starego Testamentu i długo oczekiwany przez sprawiedliwych. W Nowym Testamencie mamy już wprost relację o Jego życiu, śmierci, zmartwychwstaniu, wniebowstąpieniu oraz nauczaniu. Ten zapis zawarty w Ewangeliach
przyczynia się do bezpośredniego poznania samego Boga w Jezusie Chrystusie88. Błogosławiony stwierdza, że Odkupiciel w Nowym Testamencie dał przekonującą odpowiedź na nurtujące ludzi pytanie, Kim jest Bóg89.
Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Ks.
Michał odwołuje się do słów św. Pawła z Listu do Tymoteusza: „Albowiem
jeden jest Bóg, jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus
Jezus” (1Tm 2,5)90. Głównym skutkiem pośrednictwa Jezusa między Bogiem
a ludźmi jest pojednanie z Bogiem. Przed przyjściem Drugiej Osoby Trójcy
Świętej, między Bogiem a ludźmi istniała niezgłębiona przepaść, a wszelkie
więzy przyjaźni były zerwane wskutek grzechu. To uległo zmianie, kiedy Jezus
narodził się z Maryi, a potem na krzyżu pojednał ludzkość z Bogiem. Dla Autora
Chrystus stał się jedynym pośrednikiem przez tajemnicę Wcielenia i Odkupienia (męka, śmierć, zmartwychwstanie)91.
Te rozważania znajdują kontynuację w pismach W. Granata, który wymienia pięć aspektów pośrednictwa Jezusa Chrystusa. Pierwszy dotyczy przekazania przez Jezusa ludziom prawdy religijno-moralnej. Drugi odnosi nas do faktu,
że Jezus pośredniczy między Bogiem a ludźmi jako ich król. Trzeci to prawda,
że jest On jedynym Odkupicielem grzesznej ludzkości. Czwarty przypomina
o tym, że Jezus odkupił ludzkość przez ofiarę krzyża. Jezus jest pośrednikiem
jako Najwyższy Kapłan Nowego Przymierza. Piąty aspekt pośrednictwa dotyczy Kościoła, którego głową jest Jezus Chrystus. To On jako jego zwierzchnik
rozporządza łaskami zbawczymi92.
Por. MBI, s, 23; ,,Jest Synem Bożym współistotnym Ojcu, posiadającym dwie integralne i niezmienne
natury, czyli człowieczeństwo i Bóstwo, istniały też opinie sprowadzające Go do sfery czysto ludzkiej
albo też do sfery tylko czysto Boskiej. Kościół rozstrzygnął spory na soborach: Efeskim (431), Chalcedońskim (451) oraz Konstantynopolskim (553 i 680). Jednakże problem Chrystusa pozostał nadal, zwłaszcza
w XVIII i XIX w., kiedy zakwestionowano historyczność osoby Jezusa Chrystusa i gdy usiłowano wyjaśnić
Go w kategoriach naturalistycznych i racjonalistycznych, odmawiając Mu bóstwa. Ten spór o osobę Jezusa
Chrystusa toczy się nadal”. – J. Misiurek, Wiara i sakramenty w życiu duchowym, Częstochowa 2013, s. 45.
89
Por. LDMB, s. 40 -41; DZM, z. 1, 148-149.
90
DZM, z. 1, s. 154.
91
Por. tamże, s.154; ,,(...) z łatwością wnioskujemy, że droga ludzkości ku Bogu prowadzi wyłącznie
przez Chrystusa i wszyscy, co się zbawiają (nawet o Nim nie wiedząc) zbawiają się przez Niego”. – W.
Granat, Chrystus Odkupiciel i Kościół – Jego Mistyczne Ciało, Lublin 1960, s. 32; por. A. Słomkowski, Teologia życia duchowego, dz. cyt., s. 44-45.
92
Por. W. Granat, Chrystus Odkupiciel i Kościół – Jego Mistyczne Ciało, Lublin 1960, s. 31.
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Sopoćko wyjaśnia skutki pośrednictwa Jezusa między Bogiem a ludźmi
w tajemnicy Wcielenia93. Naucza, że Dzieciątko Jezus stanęło między Bogiem
Ojcem a człowiekiem i stworzyło pomost między niebem i ziemią, przywracając
komunię między Bogiem a ludźmi94. Twierdzi, że pośrednictwo Jezusa Chrystusa uwidacznia się przez unię hipostatyczną. Syn Boży posiada naturę Boską
i ludzką; przez ten fakt możemy otrzymać wszystkie potrzebne do zbawienia
łaski. W sakramencie Eucharystii na przykład jako istoty duchowo-cielesne zostajemy uszlachetnieni. Bóg jednoczy się wtedy z nami materialnie i duchowo,
przebóstwia nas, wypełniając sobą95.
Autor tłumaczy też skutki pośrednictwa Jezusa urzeczywistniające się w tajemnicy Odkupienia rozumianej jako męka i śmierć oraz zmartwychwstanie.
Pośrednictwo Jezusa, zdaniem Autora, jest jedyne: tylko Bóg-Człowiek mógł
wynagrodzić przez swoją mękę za grzechy człowieka i całej ludzkości, gdyż
grzech jest nieskończoną obrazą Boga. Nie mógł tego uczynić żaden człowiek.
Sopoćko uważa, że Jezus Ukrzyżowany wyjednał dla nas błogosławieństwo
i przychylność Boga Ojca oddalając słuszną karę za nasze grzechy. Przez swoją
ofiarę zadośćuczynił Bożej sprawiedliwości i dał nam możliwość odzyskania
świętości96.
Istotę pośrednictwa Jezusa w tajemnicy Odkupienia wyjaśnia A. Słomkowski
pisząc, że polega ono na złożeniu ofiary. Jest całkowitym oddaniem życia Bogu
Ojcu wynikającym z posłuszeństwa i miłości. Łączy w sobie „mysterium tremendum” i „mysterium fascinosum”. Jest to ofiara budząca lęk z powodu udźwignięcia konsekwencji Bożej Sprawiedliwości; z drugiej strony objawia miłosierdzie
Boga, które ujmuje się za człowiekiem w Chrystusie; On umiera za nasze grzechy,
aby nas odkupić. Skutkiem tej ofiary jest ponowne zjednoczenie Boga z człowiekiem, ponieważ łaska wyjednana przez Chrystusa na krzyżu prowadzi nas do
komunii z Bogiem97.
Sopoćko zauważa, że Jezus uczy oddawania czci Ojcu. Betlejem, Nazaret
i Kalwaria to trzy lekcje Jezusa, jak mamy oddawać cześć Ojcu. Istotą tej nauki
jest uniżenie i prowadzenie życia ukrytego, opartego na poszukiwaniu chwały
nie własnej, lecz chwały Ojca. Błogosławiony twierdzi, że człowiek powinien za
Por. DZM, z. 1, s. 154.
Por. tamże.
95
Por. MBII s. 7; DZM, z. 4, s. 274; LBMB, s. 105.
96
Por. MBII, s. 7- 10; DZM, z. 1, s. 152; DZM, z. 3, s. 195; LDMB, s. 65, 107; JKM, s. 40-41, 201.
97
Por. A. Słomkowski, Miłosierdzie Boże we Wcieleniu i Odkupieniu, w: Ewangelia Miłosierdzia,
Poznań 1970, s. 87-95.
93
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przykładem Jezusa szukać chwały Boga Ojca, nie pragnąc dla siebie nic innego,
jak chwały dziecka Bożego, brata Jezusa i członka Jego Mistycznego Ciała98.
O oddawaniu czci należnej Bogu Ojcu, zdaniem Autora, świadczy rozmowa Jezusa z Samarytanką. Z tego tekstu wynikają dwie wskazówki Zbawiciela.
Chrześcijanin ma oddawać cześć Bogu Ojcu przez moc Ducha Świętego i życie
w prawdzie. „Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi
czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie” (J 4,23)99. Błogosławiony zauważa powtórzenie tej myśli Jezusa Chrystusa w Jego modlitwie do
Boga Ojca w intencji apostołów w słowach: ,,Uświęć ich w prawdzie” (J 17,
17)100. Wyciąga wniosek, że prośba Jezusa do Ojca Niebieskiego o uświęcenie w prawdzie apostołów jest uznaniem faktu, że apostołowie należą do Boga
Ojca, a ich zadaniem jest oddawanie czci Ojcu przez zachowanie jedności z Nim
i między sobą101.
Jedność, jaka musi zachodzić między synowską modlitwą i kultem oraz postępowaniem moralnym, zauważa w oddawaniu czci Bogu Ojcu przez Chrystusa S. Hałas. Z tych trzech elementów wyłania się autentyczność czci Pierwszej
Osoby Trójcy Świętej. Synowska więź z Bogiem jest wtedy szczera, kiedy zachowana jest również miłość bliźniego. Wtedy cześć składana Bogu Ojcu między innymi przez akty ufności i poświęcenia jest autentyczna102.
Ważne miejsce w nauczaniu chrystologicznym Sopoćki zajmuje podkreślanie godności królewskiej Jezusa jako Króla Wszechświata. Autor uzasadnia ten
tytuł potrzebą najwyższego autorytetu warunkującego porządek społeczny. Przekonuje zatem, że Chrystus jest najwyższym władcą na ziemi, któremu ma podlegać każdy człowiek, każda społeczność, każdy naród i każde państwo. Skutkiem
takiej zależności ludzi od władzy Zbawiciela będzie ład społeczny i tryumf Boga
na ziemi103. Błogosławiony podkreśla, że panowanie Jezusa – Króla jest całkowite, ponieważ obejmuje cały świat i całą ludzkość, nie będąc przez nikogo ograniPor. DZM, z. 4, s. 165.
Por. MBI, s. 153; por. D. Wider, Już idę, Ojcze, Kraków 2009, s. 94.
100
Por. MBII, s. 27-28.
101
Por. MBII, s. 27-28; M. Sopoćko, W jedności pomyślność, WAW 5(1931), s. 90-92.
102
Por. S. Hałas, Rozumienie kultu w Starym i Nowym Przymierzu, „Collectanea Theologica”, 73(2003),
s. 98-99.
103
Por. LC, s. 65; por. J. Misiurek, Wiara i sakramenty, dz. cyt., s. 90-91; ,,(...) kult liturgiczny oddawany władzy Chrystusowej powstaje dopiero przez ustanowienie święta Chrystusa-Króla w roku
1925. Encyklika Quas Primas z dnia 11 XII 1925 r. uważa to święto za wyraz hołdu dla Zbawcy,
lekarstwo na współczesny laicyzm i zachętę dla Akcji Katolickiej”. – W. Granat, Chrystus Odkupiciel, dz. cyt., s. 121.
98
99

76

Świętość chrześcijanina

czone. Naucza, że momentem szczególnego objawienia władzy królewskiej Jezusa Chrystusa będzie Sąd Ostateczny, kiedy oddzieli On jako Król dobrych od
złych i podda wszystko pod stopy swego Ojca niebieskiego (por. 1 Kor 15,28)104.
Pius XI odwołując się do nauczania św. Cyryla tłumaczy, że panowanie Jezusa Chrystusa nad stworzeniami nie jest wymuszone, ale wynika z samej natury. Władza Jezusa Chrystusa Króla opiera się na zjednoczeniu hipostatycznym.
Fakt, że Bóg w Chrystusie stał się Człowiekiem, pociąga za sobą konsekwencję,
że ma On absolutną możliwość panowania nad każdym aniołem czy istotą ludzką. Wszelkie rozumne stworzenie winne Mu jest posłuszeństwo i powinno Go
uznać za Króla („Quas Primas” 13).
M. Kowalczyk pisze, że tam, gdzie odrzucono panowanie Jezusa Chrystusa Króla następują niesprawiedliwość, walki oraz powszechny zamęt. Dzieje
się tak dlatego, że brak posłuszeństwa wobec władzy Odkupiciela jest również
zburzeniem głównej przyczyny, dlaczego jedni mają prawo rządzenia, a drudzy obowiązek słuchania. Powstaje chaos, w którym każdy ma swoje racje i nie
istnieją autorytety tworzące porządek społeczny. Obecnie skutkiem odrzucenia
panowania Jezusa Chrystusa jest także negacja prawdy objawionej oraz obiektywnej i zastępowanie jej relatywizmem poznawczym105.
Dla Sopoćki szczególnym miejscem królowania Jezusa Chrystusa Króla
jest Kościół, czyli społeczność triumfujących w niebie, cierpiących w czyśćcu oraz walczących na ziemi. Autor przypomina, że władza Jezusa w Kościele
była przepowiadana przez proroków oraz przez Archanioła Gabriela podczas
zwiastowania: „Pan Bóg da Mu tron Jego praojca Dawida. Będzie panował nad
domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca” (Łk 1,32-33)106.
Autor powołuje się także na słowa Jezusa wypowiedziane do Piłata, w których
mówi o sobie, że jest Królem królestwa, którego Piłat nie zna, a którym jak wiemy jest Kościół święty (por. J 18,37)107. Stwierdza, że królestwo Jezusa Chrystusa – Kościół nie jest ponurym więzieniem i obozem niewolników przestraPor. MBII, s. 317; MBIV s. 185; JKM, s. 87; por. A. Słomkowski, Ku doskonałości, dz. cyt., s. 29.
Por. M. Kowalczyk, Antropologia teologiczna w perspektywie personalizmu chrześcijańskiego,
Warszawa 2014, s. 196.
106
Por. JKM, s. 86; tamże, s. 126; ,,Jasne jest, iż Syn Boga i Najświętszej Dziewicy ma być nazwany
Głową Kościoła głównie ze względu na jego szczególną wyższość.” – Pius XII, Mystici Corporis, 28.
107
Por. JKM, s. 126; ,,Syn Boży w ludzkiej naturze wśród wielu innych przymiotów posiada przywilej
rzeczywistej ludzkiej władzy nad całą ludzkością. w naturze swej Boskiej jest on władcą wszystkich
stworzeń na równi z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, gdy jednak mówimy o królestwie Chrystusowym, to mamy na uwadze ludzką naturę, w której On rządzi i kieruje światem”. – W. Granat, Chrystus
Odkupiciel, dz. cyt., s. 121.
104
105
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szonych władcą. To królestwo, gdzie panuje prawdziwa wolność ukształtowana
przez prawdę objawioną i miłość nadprzyrodzoną. Odwołał się tu do słów św.
Pawła: „Wy do wolności wezwani jesteście” (Ga 4,31)108.
Panowanie Jezusa Chrystusa Króla dokonuje się w sposób ukryty i nieuświadomiony przez ludzi oraz ostateczny. On prowadzi stworzenia tam, gdzie
chce, chociaż one nie zdają sobie z tego sprawy. Nawet wysiłki Jego przeciwników służą wykonaniu Jego planów, a zatem – według Autora – królestwo Jezusa
Chrystusa dotyczy nie tylko Kościoła, ale również całego świata i wszystkich
ludzi, także tych, którzy są tego nieświadomi, czyli niewierzących109. W ocenie
Autora panowanie Jezusa Chrystusa Króla jest też ostateczne, gdyż Chrystus
Król jest zwycięzcą. Pokonał panowanie szatana nad ludzkością, nad którą zły
duch miał władzę poprzez grzech i śmierć. Królewski tryumf Chrystusa jest
dostrzegalny w Jego zmartwychwstaniu, a także w powołaniu ludzi do zmartwychwstania i chwały zbawionych. Jezus Chrystus Król jest zwycięzcą jako
Odkupiciel110.
Błogosławiony podkreśla też, że szczególne objawienie królewskiej godności Jezusa Chrystusa dokonuje się podczas Mszy Świętej, dlatego uczestnicy
liturgii powinni w jej trakcie składać Zbawicielowi najwyższe akty czci, jak to
czynią aniołowie. Naucza, że w każdej Mszy św. Kościół ześrodkowuje całą
swą naukę o królewskiej godności Chrystusa. Przez nią składa Boskiemu Królowi hołd czci, ponieważ celem Najświętszej Ofiary jest uznanie w Bogu najwyższej zwierzchności, a w ludziach najgłębszej zależności od Niego111.
W sformułowaniach użytych przez Sopoćkę pojawia się określenie „Chrystus Król Miłosierdzia”. Nazywa on Chrystusa ,,Najmiłosierniejszym Królem”,
akcentując największy przymiot Boga – miłosierdzie, które należy naśladować.
Tę prawdę ilustruje przykładami postępowania Zbawiciela wobec grzeszników,
chorych, trędowatych, ślepych, głuchych, opętanych, wrogów, pracujących
108
Por. JKM, s. 128; ,,Przeto gdyby (...) ludzie uznali tak w życiu prywatnym, jak i publicznym królewską władzę Chrystusa, wówczas musiałyby przenikać wszystkie warstwy społeczne niewypowiedziane dobrodziejstwa, jak sprawiedliwa wolność, jak ład i uspokojenie, zgoda i pokój”. – Pius XI,
Quas Primas, 13.
109
Por. MBII, s. 317-318; ,,Przeto królestwo naszego Odkupiciela obejmuje wszystkich ludzi; jak
o tym mówi Poprzednik Nasz, nieśmiertelnej pamięci Leon XIII, którego słowa chętnie przytaczamy:
‘Panowanie Jego mianowicie rozciąga się nie tylko na ludy katolickie, (...) lecz obejmuje ono także
wszystkich niechrześcijan, tak że cały ród ludzki prawdziwie należy do królestwa Jezusa Chrystusa”.
– Encyklika Annum Sacrum z 25 maja 1899; Pius XI, Quas Primas, 13.
110
Por. KMB, s. 19.
111
Por. M. Sopoćko, Chrystus – Król we Mszy św., WAW 6: 1932, s. 282; KMB, s. 60.
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i przyjaciół112. Naucza, że panowanie Króla Miłosierdzia objawia się na drzewie
krzyża. Podkreślają to słowa „wykonało się”, które świadczą o zrealizowaniu
przez Jezusa dzieła Odkupienia. Właśnie wtedy Chrystus utwierdził swą władzę
odpuszczania grzechów i rozszerzył swe panowanie przez miłosierdzie113.
1.3.3. Duch Święty
Trzecią Osobę Trójcy Świętej Sopoćko opisuje odwołując się do Pisma
Świętego. Stwierdza, że Duch Święty nie został wyraźnie wyróżniony w Starym
Testamencie, zaś jako Bóg został ukazany w pełni dopiero w Nowym Testamencie. Dokonał tego przede wszystkim Jezus w nakazie misyjnym skierowanym do apostołów, aby udzielali chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego
(por. Mt 28,19-20)114. Natomiast momentem szczególnego objawienia się Ducha
Świętego było Jego zstąpienie na apostołów w wieczerniku oraz oddziaływanie
w pierwszych latach istnienia Kościoła, które zostało opisane w Dziejach Apostolskich (por. Dz 2,1-13)115.
Pochodzenie Ducha Świętego wyjaśnia nasz Autor pisząc, że Trzecia Osoba
Trójcy Świętej jest Duchem dwóch pierwszych osób116. Duch Święty pochodzi
drogą miłości i tchnienia Ojca i Syna. Miłość dwóch pierwszych Osób Trójcy
Świętej łączy się w jedno tchnienie, w którym mieści się cała rzeczywistość i pełność ich wzajemnej relacji. W tym tchnieniu następuje również udzielenie tej samej jednej natury Duchowi Świętemu. Już św. Paweł Ducha Świętego określa
mianem Ducha Ojca (por. Rz 8,5.9.14; 1 Kor 2,11.12.13) i Duchem Chrystusa
(por. Rz 8,9; 2 Kor 3,17; Ga 4,6; Flp 1,19), jak przypomina Jerzy W. Gogola 117.
Sopoćko wskazuje na trzy skutki działania Ducha Świętego w Kościele.
Są nimi: uświęcenie, jedność, ożywianie. Pierwszy skutek ks. Michał wyjaśnia
stwierdzając, że Duch Święty jest przyczyną sprawczą naszego uświęcenia,
gdyż sam ze swej istoty ma On związek ze świętością. Jego głównym zadaniem
jest zatem uświęcenie człowieka w Kościele. To zadanie Trzecia Osoba Trójcy
Świętej realizuje przez udzielenie mocy sprawczej kapłanom, aby sprawowali
i udzielali sakramentów świętych wiernym. Przyjmując je, otrzymują oni w nich
Por. MBII, s. 177- 178, 182- 185, 186- 189, 190-198, 199-203.
Por. tamże, s. 211; JKM, s. 88, 126; KMB, s. 60, por. Dz 88.
114
Por. MBII, s. 305.
115
Por. tamże; MBIII, s. 20; por. J. Misiurek, Wiara i sakramenty, dz. cyt., s. 117.
116
Por. MBIII, s. 22.
117
Por. tamże; por. J. W. Gogola, Teologia komunii z Bogiem: synteza teologii duchowości, Kraków
2012, s. 52.
112
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łaskę uświęcającą, cnoty wlane – teologalne i obyczajowe oraz dary Ducha.
Sopoćko omawia szczególnie działanie Trzeciej Osoby Trójcy Świętej w sakramentach inicjacji chrześcijańskiej, czyli chrzcie, Komunii świętej, bierzmowaniu, co omówione jest w dalszych rozdziałach niniejszej pracy118.
Świętość, jak pisze A. Słomkowski, płynie na Kościół z Ducha Świętego
dzięki udzielanej nam przez Niego miłości, która jest istotnym składnikiem
świętości. Jako przykład działania Trzeciej Osoby Trójcy na Kościół wskazuje
na Maryję. Ona jest ikoną świętości Kościoła, gdyż jest przepełniona Duchem
Świętym. To Duch Święty przebóstwił Ją przez łaskę uświęcającą, uposażył potrzebnymi darami Bożymi i łaskami uczynkowymi119.
Nieocenioną rolę Ducha Świętego w uświęceniu człowieka w Kościele, podkreśla Sopoćko omawiając zagadnienie kierownictwa duchowego. W nim udziela On wewnętrznych natchnień danej osobie120. Może je przekazać bezpośrednio
przez oświecenia rozumu lub przez jej kierownika duchowego. Autor naucza,
że celem działania Ducha Świętego w kierownictwie duchowym jest uświęcać
dusze przez kształtowanie w nich podobieństwa do Chrystusa i podejmowanie
Jego zbawczej misji. Podkreśla przy tym, że warunkiem pełnego działania Ducha Świętego w tej praktyce duchowej jest całkowite oddanie się Mu w wolności.
Duch Boży nie przymusza nikogo, lecz czeka na to, aby człowiek otworzył się
na Jego osobę. Sopoćko twierdzi, że aby zostać świętym, trzeba się poddać przewodnictwu Ducha Świętego, modlić się do trzeciej Osoby Boskiej i nasłuchiwać
Jej natchnień. Doskonałość chrześcijanina kształtuje się bowiem przez posłuszeństwo woli przewodnika, jakim jest Duch Święty we wspólnocie Kościoła121.
Drugim skutkiem działania Ducha Świętego jest jedność Kościoła. Duch
Boży łączy go z Chrystusem jako Głową, udziela też duchowej jedności jego
członkom. Sopoćko odnosi się do wydarzenia, kiedy Jezus przebywał w Wieczerniku wśród Dwunastu Apostołów. Jego zdaniem to Duch Święty ich zgromadził
i dał zrozumienie, kim jest Syn Boży. Autor zaznacza, że tym bardziej w chwili
obecnej Trzecia Osoba Boska jednoczy wiernych w Kościele przed Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie122.
Por. LDMB, PB, s. 47, 66; MBIII, s. 248; MBIII, s. 2-23; DZM, z. 3, s. 207; RBM, s. 45; tenże,
Mikołaj Łęczycki o wychowaniu duchowem, dz. cyt. s. 204; por. M. Dłutowski, Czyńcie pokutę, inaczej
zginiecie, Ząbki 2014, s. 22; P. Liszka, Duch Święty, który od Ojca (i Syna) pochodzi, dz. cyt., s. 303.
119
Por. A. Słomkowski, Teologia życia duchowego, dz. cyt., s. 91-92.
120
Por. DZM, s. 207; por. B. Testa, Sakramenty Kościoła, dz. cyt., s. 138.
121
Por. DZM, z. 3, s. 207; LC, 66- 69.
122
Por. MBIII, s. 25-26.
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Ta sama myśl zawarta jest w encyklice Dominum et Vivificantem. Św. Jan
Paweł II twierdzi, że Duch Święty jest głównym sprawcą jedności wierzących,
która realizuje się szczególnie podczas sprawowania Najświętszej Ofiary. Wtedy pomaga On odkrywać ochrzczonym obecność Jezusa Chrystusa i z wiarą
przyjmować Jego Ciało i Krew, co sprawia nadprzyrodzoną jedność wszystkich
przyjmujących Eucharystię123.
Trzeci skutek działania Ducha Świętego w Kościele widzi Sopoćko w ożywianiu tej wspólnoty. Wnioskuje, że skoro Kościół jest Ciałem Chrystusa, to powinien go ożywiać jeden Duch; tak jak ciało bez duszy jest martwe, tak Kościół
bez Ducha Świętego przestałby istnieć124. Twierdzi, że Duch Święty ożywia
Kościół przez miłość i miłosierdzie. Dzięki tym doskonałościom członkowie
wspólnoty znajdują siły w dążeniu do najwyższego dobra, jakim jest Bóg125.
Przykładem tego są święci – ludzie pełni Ducha, którzy dzięki udzielonej im
miłości i miłosierdziu przemieniają oblicze nie tylko Kościoła, lecz również całego świata126.
1.4. Cnoty teologalne jako uzdolnienia do świętości
W tym rozdziale omówione zostaną trzy cnoty teologalne, tzw. cnoty boskie:
wiara, nadzieja, miłość. Analiza ich dokona się pod kątem nadprzyrodzonego
działania łaski. Wiara będzie rozpatrywana w relacji do Boga jako prawdy najważniejszej; nadzieja – jako dobro ostateczne, którego się spodziewamy; miłość
jako dobro, które osiągamy w doczesności. Ks. Sopoćko naucza, że cnoty boskie
nie są przejściowymi aktami skierowanymi do Boga, lecz będąc złączone z łaską
uświęcającą stanowią trwałe dary umiejscowione w duszy człowieka. Ich celem
jest umocnienie relacji z Bogiem, co przyczynia się do świętości człowieka127.
1.4.1. Wiara
Wiara oznacza sprawność duchową, która ułatwia człowiekowi przyjęcie
prawd objawionych, odnoszących się bezpośrednio do Boga. Sopoćko naucza
Por. Jan Paweł II, Dominum et Vivificantem, 62; ,,Jeśli Duch Święty zstępuje nieustannie na Kościół,
to można powiedzieć, że dzień Pięćdziesiątnicy nigdy się nie kończy, lecz trwa aż do końca świata.
Wszyscy, którzy należą do Kościoła w każdym czasie, otrzymują dar Ducha Świętego”. – W. Wołyniec, Duch Święty i Kościół w pełni objawienia, Wrocław 2008, s. 114.
124
Por. MBIII, s. 25.
125
Por. tamże, s. 28, 30-31.
126
Por. MBIII, s. 25; DZM, z. 3, s. 207; por. Cz. Bartnik, Dogmatyka katolicka, t. 2, dz. cyt., s. 39.
127
Por. MBIII, s. 99; por. M. Zajkowska, Cnoty teologalne w pismach ks. Michała Sopoćko, Gorzów
Wielkopolski 1999 (pr. mgr., arch. AZSJM).
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zatem, że cnota ta uświadamia danej osobie istnienie Boga i Jego zbawczą misję
oraz przekonuje, że Bóg jest naszym celem ostatecznym128. To dzięki wierze
człowiek przyjmuje fakt, że Bóg wkroczył w ludzkie dzieje w osobie Jezusa
Chrystusa, by dokonać dzieła odkupienia. Bez tej cnoty człowiek nie może
przyjąć łaski, jaka aktualizuje się w teraźniejszości w sakramentach przez posługę kapłanów w Kościele129. Ponadto odrzuca Ewangelię uznając ją za zbiór
wykluczających się, sprzecznych zdarzeń i wybiera ateizm ulegając pokusie pychy130. Jednak dzięki tej cnocie, prawdy wiary łączą się ze sobą i stają się zrozumiałe oraz wskazują człowiekowi jego ostateczny cel, którym jest Bóg. Wiara
więc dla naszego Autora jest konieczną sprawnością duchową przyczyniającą
się bezpośrednio do zbawienia człowieka131.
Akt wiary składa się z trzech czynników: łaski Bożej, rozumu, woli. Łaska
Boża oświeca umysł człowieka jasnym zrozumieniem prawd Bożych. Dzięki
temu analiza przesłanek, dlaczego należy uwierzyć, jest łatwiejsza. Łaska wpływa też na wolę w ten sposób, że pobudza ją do działania, rozbudzając w niej
święte pragnienia. Człowiek dzięki tej cnocie jest bardziej zdeterminowany, ponieważ akty wiary wzmacniają rozum i mądrość, dary Ducha Świętego. Dzięki
nim wola dokonuje aktów wiary bardziej gorliwie i bezpośrednio132.
Wiara – naucza dalej Sopoćko – stanowi też akt wolny, nadprzyrodzony i zasługujący. Jest aktem wolnym, podjętym przez człowieka bez przymusu; do wiary
nikt nie może zmuszać. Inaczej byłaby ona nieprawdziwa, lecz udawana133. Pisze
o tym Joseph Ratzinger. Wolna decyzja człowieka, że wierzy, wynika jego zdaniem z dialogicznego charakteru wiary. Jest ona odpowiedzią na dotknięcie duszy
człowieka przez Słowo Boże. Poprzez proces, jaki zachodzi w rozumie i woli oraz
uczuciach danej osoby, następuje przyzwolenie i wolna decyzja przyjęcia wiary134.
Por. MBIII, s. 98; tenże, Konferencje. Miłosierna rozmowa z Nikodemem i Samarytanką, s. 67
(mps AIMB); ,,Wiara jest cnotą Boską, która skłania nasz rozum, pod wpływem woli i łaski, by silnie
przystał do prawd objawionych ze względu na powagę Boga. Jest ona więc przede wszystkim aktem
rozumu, gdyż chodzi w niej o poznanie prawdy”. – A. Tanquerey, Zarys teologii ascetycznej i mistycznej, t. 2, dz. cyt., s. 322.
129
Por. MBIII, s. 100, MBIV, s. 63.
130
Por. MBIII, s. 98; DZM, z. 3, s. 186; LDMB, s. 55-56; por. W. Granat, Teologiczna wiara, nadzieja
i miłość, wyd. 1, Lublin 1960, s. 49-50.
131
Por. MBIII, s. 98; por. KKK 1814, s. 435; por. Cz. Bartnik, Dogmatyka katolicka, t. 2, dz. cyt., s. 559.
132
Por. LDMB, s. 55-56; DZM, z. 4, s. 273 Por. M. E. Grialou, Chcę widzieć Boga, Kraków 1982,
s. 493; ,,Wiara jest czynnikiem nieodzownym w chrześcijańskim życiu i właśnie ona jest dziełem umysłu, którego przedmiotem jest prawda”. – W. Granat, Teologiczna wiara, nadzieja i miłość, dz. cyt., s. 96.
133
Por. MBIII, s. 98.
134
Por. J. Ratzinger, Wiara i Teologia, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 8(2000) 2, s. 11.
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Wiara jest aktem nadprzyrodzonym ze względu na działanie łaski Bożej, ponieważ Bóg udziela tej cnoty jako swego daru miłosierdzia. Poza tym cnota ta
wynika z przesłanek duchowych i ukierunkowuje nas na ostateczny cel, jakim jest
zbawienie. Sopoćko w tym kontekście cytuje słowa św. Pawła z Listu do Efezjan:
„Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę” (Ef 2, 8)135. Precyzując nadprzyrodzony charakter wiary pisze, że jest ona skutkiem działania Ducha Świętego w człowieku. To On oświeca rozum i skłania wolę do przyjęcie prawd objawionych136.
Ujęcie wiary jako aktu nadprzyrodzonego odnajdujemy u prymasa Wyszyńskiego. Odwołując się do jego nauczania Ł. Białk pisze, że wiara wzmacnia
dynamizm życia duchowego chrześcijanina; jest łaską, która nieustannie „dzieje się”, rozwija, przemienia i prowadzi do coraz głębszego poznania Boga. Ta
dynamika wiary ma doprowadzić do osobistego spotkania z Chrystusem, aby
następnie człowiek zaufał Bogu i przyjął Jego moc137.
Dla Sopoćki wiara jest aktem zasługującym poprzez decyzję, którą podejmuje człowiek. Zależy to od jego wolnej woli, która przekonuje rozum do podjęcia decyzji, by uwierzyć. Cnota wiary ma charakter zasługujący, bo zawarty jest
w niej udział człowieka. Może on przyjąć działanie nadprzyrodzonej łaski lub
ją odrzucić. Błogosławiony naucza, że jest to związane z ciągłą troską o rozwój
życia duchowego, ponieważ wiara nie jest czymś stałym, a jeśli nie jest pielęgnowana, może zostać utracona. W celu zachowania tej cnoty mamy ciągle czuwać nad poskramianiem naszej upartej woli, aby ją odciągać od przywiązania do
stworzeń i ukierunkowywać na Boga. Pomaga w tym modlitwa i umartwienie
oraz czytanie Ewangelii138. Także A. Ballestrero uważa, że po otrzymaniu daru
wiary jesteśmy odpowiedzialni za jej ciągły rozwój, uwarunkowany naszą wiernością, stałością i gorliwością – inaczej możemy ją utracić139.
Sopoćko ukazuje w swoim nauczaniu dwa źródła, które umacniają chrześcijanina w rozwoju wiary: Pismo Święte i nauczanie Kościoła. Pierwszym jest
więc Objawienie, przekazane człowiekowi przez Jezusa Chrystusa i opisane
w Piśmie Świętym, w którym – jak stwierdza Autor – zawarte są podstawowe prawdy wiary, lecz nie wszystko, w co mamy wierzyć140. Niektóre prawdy
Por. MBIII, s. 98.
Por. tamże, s. 98.
137
Por. Ł. Białk, Chrystocentryzm życia duchowego w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Warszawa 2016, s. 214, (rozpr. dokt. UKSW).
138
Por. tamże, s. 98, 102, 161; DZM, z. 3, s. 208, z. 4, s. 259.
139
Por. A. Ballestrero, Wsłuchani w Boga: rozważania rekolekcyjne, Droga do Nowego Życia, Warszawa
1980, s. 47-48.
140
Por. MBIII, s. 99; ,,Pierwszym warunkiem przynależności nauki do zakresu prawd wiary Bosko135
136
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wiary były bowiem przekazywane ustnie i zostały spisane dopiero przez Ojców
Kościoła, tworząc źródło tradycji nauczania. Błogosławiony zwraca uwagę, by
nie opierać się w wierze tylko na Piśmie Świętym, lecz zgłębiać również naukę
pozostawioną przez Świętych Pańskich oraz słuchać Magisterium Kościoła jako
ostatecznego tłumacza objawienia, dającego nam pełnię i czystość wiary141.
Wiara, co wyraźnie podkreśla Sopoćko, nie wyklucza udziału rozumu w poznawaniu Boga, lecz go ukierunkowuje i z nim współpracuje. Spotkanie z Bogiem nie wynika co prawda jedynie z dociekań rozumowych, jednakże wszystko,
w co człowiek wierzy, powinno być przesiane przez sito rozumu. Autor zachęca
więc do oceny swego myślenia o Bogu, by nie ulec złudzeniu subiektywizmu
i fideizmu142.
Zagadnienie to omawia również św. Jan Paweł II, który na kartach encykliki
Fides et Ratio podkreśla, że wiara potrzebuje racjonalnych podstaw, ale jednocześnie przestrzega przed jej racjonalizacją i relatywizacją. Twierdzi, że nie można rozgraniczać wiary i rozumu, lecz należy widzieć je jako dwie współgrające ze
sobą rzeczywistości pomagające wznosić się człowiekowi ku Boga (por. FeR 5). Do
refleksji teologicznej na ten temat nawiązuje Benedykt XVI w adhortacji apostolskiej Verbum Domini, akcentując współistnienie wiary i rozumu ludzkiego. Pisze
w niej, że wiara wcielonego Logosu musi ukazywać się wierzącym jako rozumna
i szczerze szukająca sensu życia i dziejów (por. VD 36).
Zdaniem Sopoćki wiara w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa pomaga człowiekowi zwyciężyć lęk przed cierpieniem i śmiercią. Na potwierdzenie tej myśli
Autor odwołuje się do Ewangelii Jana przypominając św. Tomasza Apostoła. Jezus zmartwychwstały pozwolił mu dotknąć swych chwalebnych ran. To spowodowało przemianę duchową św. Tomasza, który przestał się lękać o własne życie
i stał się wierzącym, a później nawet oddał życie za Chrystusa (por. J 20, 24-29)143.
Jan Decyk zwraca uwagę, że prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa nie
uwalnia nas od doświadczenia lęku przed cierpieniem i śmiercią, lecz daje nam
siłę do zmierzenia się z nimi. Chrystus też musiał doświadczyć trwogi konania
i śmierci, aby potem zmartwychwstać. Siłą dla Jezusa w pokonaniu lęków była
-katolickiej jest ich obecność w Piśmie św. i Tradycji (...)”. – W. Granat, Teologiczna wiara, nadzieja
i miłość, dz. cyt., s. 139.
141
Por. MBIII, s. 99; ,,Kościół rzeczywiście w sposób nieomylny i nieodwołalny określa takie prawdy,
o których trudno powiedzieć, że znajdują się w Piśmie św. czy tradycji; klasycznym przykładem jest
tu określenie tzw. faktu dogmatycznego (...)”. – W. Granat, Teologiczna wiara, nadzieja i miłość, dz.
cyt., s. 143.
142
Por. DZM, z. 3, s. 185.
143
Por. KMB, s. 71; MBIII, s. 102.
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miłość do Ojca Niebieskiego; wierzących dodatkowo umacnia prawda, że Odkupiciel wyjednał dla nas zwycięstwo. Wymaga to jednak naszego współdziałania z łaską Bożą144.
Wiara kieruje naszą uwagę na obecność Jezusa i prowadzi ku czci Najświętszego Sakramentu145. Jest światłem, dzięki któremu patrząc na Jezusa Eucharystycznego widzimy tajemnice zbawcze jakie dokonały się w Betlejem, Nazarecie, na Pustyni Judzkiej, Taborze, Jeziorze Genezaret, Jerozolimie, Golgocie. To
ona przede wszystkim odsłania przed nami Bóstwo Chrystusa i pomaga przyjąć
dary duchowe. W kontekście wiary Sopoćko nawiązuje do świętego czasu – kairos, który daje możliwość bycia świadkami tajemnicy Wcielenia i Odkupienia
w naszych czasach. Jest on pomostem między przeszłością a teraźniejszością146.
Wiara zatem jest drogą, po której chrześcijanin zmierza ku spotkaniu się z Jezusem w Eucharystii. Jego cześć dla Jezusa Eucharystycznego dzięki wierze staje
się gorliwsza, mająca w sobie więcej nadziei i miłości. Cnota wiary ożywia więc
całe życie chrześcijanina147.
Błogosławiony zauważa dalej, że szczególnie kapłani powinni mieć przed
oczami Eucharystię jako najważniejszą tajemnicę wiary w ich życiu duchowym.
Pierwsza cnota Boska opromienia ich i pomaga całe życie podporządkować
Najświętszemu Sakramentowi. Dzięki niej uświadamiają sobie w Hostii świętej
realną obecność Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego i pełnego miłości dla ludzi. To Eucharystia uczy ich też poświęcenia w posłudze kapłańskiej148.
Kard. J. Ratzinger naucza, że Eucharystia jest w sercu wiary. Ta cnota jako
łaska nadprzyrodzona jest nam koniecznie potrzebna, aby odkrywać nieskończone
bogactwa duchowe, jakie zawiera w sobie ten Najświętszy Sakrament. Szczególnie
wiara pomaga nam uświadomić sobie ofiarniczy charakter Mszy Świętej. Kontemplując ofiarę chrześcijanin przekonuje się, że nie jest ona tylko „ucztą braterską”.
Dzięki wierze zdaje sobie sprawę, że Eucharystia jest również sakramentalną obecnością ofiary Chrystusa i Jego mocy zbawczej, rozciągającej się na wszystkich ludzi obecnych i nieobecnych, żywych i zmarłych. Papież przypomina też, że wiara
domaga się adoracji Eucharystii, co skutkuje pogłębieniem komunii z Bogiem149.
Por. J. Decyk, Chrystus nadzieją wierzących, Warszawa 2008, s. 92.
Por. LC, s. 43.
146
Por. M. Sopoćko, Konferencja o Najświętszym Sakramencie, WAW 5(1931), s. 141; por. J. Ratzinger, Duch Liturgii, dz. cyt., 84-85.
147
Por. LC, s. 47.
148
Por. DZM, z. 4, s. 300; tenże, Konferencja o Najświętszym Sakramencie, WAW 5(1931), s. 141.
149
Por. J. Ratzinger, Raport o stanie wiary, Marki 2005, s. 118-119.
144
145
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Jako skutki cnoty wiary w życiu duchowym Sopoćko wylicza: poznanie woli
Bożej, zawierzenie się Bogu, możliwość przyjęcia łask, łączność z Bogiem i miłość
bliźniego. Pierwszym skutkiem wiary jest poznanie woli Boga, ponieważ dzięki
niej ludzki umysł łączy się z mądrością Stwórcy, co pozwala człowiekowi odczytać
plany Boga względem niego150. Wiara wyzwala więc człowieka z braku poznania
prawdy o Bogu i samym sobie. Według Błogosławionego, szczególnym momentem poznania woli Boga jest uwierzenie w Słowo Boże. Dzięki temu, człowiek
przestaje żyć w ciemności i przyjmuje światło Chrystusa. w ten sposób wiara leczy
go z ran niewiedzy o Bogu, pomaga zrozumieć Jego wolę i własne powołanie151.
Jako uzupełnienie tych rozważań może służyć myśl francuskiego karmelity,
Marii Eugeniusza Grialou, iż skutkiem wiary w życiu duchowym jest pewność
zbawienia jako rozeznanie woli Boga. Owa pewność rozwija się następnie w stanowczość przylgnięcia do prawdy objawionej. Wiara usuwa więc niewłaściwe
powątpiewanie i pokusy przeciw tej cnocie. Doprowadza ostatecznie rozum do
całkowitego podporządkowania się prawdzie objawionej152.
Drugim rozważanym przez Sopoćkę skutkiem tej cnoty jest zawierzenie się
Bogu. Wiara przyczynia się nie tylko do poznania i przyjęcia prawdy o Bogu, ale
także do zawierzenia Bogu swej egzystencji doczesnej i wiecznej153. Dokonuje się
to przez zaufanie Jezusowi Chrystusowi, będące spodziewaniem się pomocy obiecanej lub wynikającej z wcześniejszego poznania Boga. Błogosławiony stwierdza,
że wiara skłania człowieka do ufności; dzięki niej wiemy, że Jezus jest miłosierny i tylko On może zaradzić naszej niepewności związanej z przyszłością. W tej
kwestii Autor odwołuje się do trudnych momentów historii narodu polskiego (najazdy szwedzki i turecki oraz rozbiory), aby pokazać duchowe skutki wynikające
z zawierzenia się narodu Bogu. Są nimi: podniesienie się z grzechów moralnych,
zjednoczenie się w wartościach duchowych i zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi154.
Ł. Białk powołując się na pisma prymasa Wyszyńskiego pisze, że wierzyć
oznacza ufać Chrystusowi. To w tej cnocie swe korzenie ma nadzieja. Tak więc
wiara jest fundamentem zawierzenia się Bogu. Wynika to z faktu, że pierwsza
cnota Boska pomaga nam przyjąć autorytet Boga, a ten sprawia, że mamy ufPor. MBIII, s. 101.
Por. tamże.
152
Por. M. E. Grialou, Chcę widzieć Boga, dz. cyt., s. 507.
153
Por. tamże, s. 101; ,,Obowiązek przyjęcia prawdy danej przez Boga posiada jednoczesną sankcję,
gdyż zawierzenie Bogu stanowi warunek osiągnięcia wiekuistego życia, a niewiara prowadzi logicznie
do utracenia tego dobra”. – W. Granat, Teologiczna wiara, nadzieja i miłość, dz. cyt., s. 287.
154
Por. LDMB, s. 47, 54; tenże, Pogadanki, Obowiązki względem Ojczyzny, dz. cyt., s. 8.
150
151
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ność w pomoc Bożą. Ta ufność powinna być podobna do ufności dziecka względem kochającego ojca155.
Trzecim wskazanym przez Błogosławionego skutkiem wiary jest możliwość przyjęcia łaski Bożej. Wyjaśnia on, że dzięki tej cnocie rozpoznajemy Jezusa Chrystusa jako Odkupiciela oraz jesteśmy otwarci na przyjęcie Jego łaski
w sakramentach świętych. To wiara przygotowuje drogę Synowi Bożemu do naszych dusz. Z niej wynikają między innymi akty żalu za grzechy, które skłaniają
Boga Człowieka do zmiłowania nad nami. Brak wiary uniemożliwia przyjęcie
łaski Bożej, co wyklucza zbawienie. Sopoćko cytuje słowa Ewangelii: „Kto nie
uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16,16)156.
Następny skutek wiary Autor dostrzega w łączności z Bogiem i wyjaśnia,
że cnota ta jest zasadniczą postawą, jaką należy przyjąć w relacjach z Bogiem,
gdyż dzięki niej dokonuje się pierwsze połączenie człowieka ze Stwórcą, a zarazem wejście w świat nadprzyrodzony157. To Bóg pierwszy podejmuje inicjatywę, aby z nami się zjednoczyć. Realizuje to pragnienie przez udzielenie nam
zarówno cnoty wiary, jak i możności aktu wiary158. Naszym zadaniem jest rozwijać tę sprawność duchową przez rozmyślanie nad słowem Bożym i decyzje
woli w sytuacjach, kiedy prawd wiary nie możemy zrozumieć. Ostatecznie łączność z Bogiem przez wiarę prowadzi nas do odkrywania obecność Boga w sobie
i poza sobą, co przyczynia się do świętości159.
Piątym skutkiem wiary jest miłość bliźniego. Sopoćko zauważa, że przez wiarę w jednego Boga ludzie są dla siebie braćmi i siostrami. Daje przykład ofiarnej
miłości apostołów i wspólnot pierwszych chrześcijan, która wynikała z pogłębionej relacji z Bogiem dzięki pierwszej cnocie Boskiej. Dodaje, że najpierw trzeba
wierzyć, by móc kochać. Miłość, która ma taką nadprzyrodzoną przesłankę jest,
według Sopoćki, doskonalsza, bo zawiera mniej ludzkiego egoizmu160.
Wiara może ulegać różnorakim osłabieniom, o czym przekonuje Autor.
Jako główną przyczynę degradacji tej cnoty wskazuje grzech pychy161. Ona poPor. Ł. Białk, Chrystocentryzm życia duchowego w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego,
dz. cyt., s. 227.
156
Por. LDMB, s. 56; MBIII, s. 100-101; tenże, Konferencje. o cnocie pokuty, s. 307, (mps, AZSJM);
por. W. Granat, Teologiczna wiara, nadzieja i miłość, dz. cyt., s. 7.
157
Por. DZM, z. 3, s. 186; LDMB, s. 157.
158
Por. tamże, s. 56.
159
Por. DZM, z. 3, s. 198; MBIII, s. 101.
160
Por. M. Sopoćko, W jedności siła, WAW 5(1931), s. 28; tenże, O obowiązkach społecznych, Wilno
1931, s. 125-126; DZM, z. 4, s. 291; LDMB, s. 54; WBW, s. 184;
161
Por. DZM, z. 1, s. 166.
155
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woduje zaciemnienie duszy człowieka i sprawia, że zapomina on o godności
dziecka Bożego oraz o miłości wobec braci i sióstr. Zaczyna gonić za chwałą
ludzką, co powoduje, że intencje jego działania są przyziemne i wykluczają cele
nadprzyrodzone. Taka osoba zamiast wierzyć w Boga, zaczyna wierzyć w siebie
i dobra materialne co sprawia, że oddala się od Stwórcy. Autor ilustruje swoją
myśl słowami Jezusa, który mówił dobitnie: „Jakże możecie wierzyć wy, którzy
chwałę jedni od drugich przyjmujecie, a chwały, która od samego Boga jest, nie
szukacie?” (J 5,44)162.
Sopoćko łączy proces osłabienia wiary w społeczeństwie z promowaniem
grzechu pychy przez tzw. walczących ateistów. Wyśmiewają oni praktyki religijne uznając je za zacofanie ludzkości i ukierunkowują ludzi na pokładanie
nadziei np. w postępie technicznym. Te same środowiska prowadzą ludzi do
niewiary przez publikowanie i wprowadzanie do szkół książek o treściach demoralizujących młodzież163.
Ryzykiem osłabienia lub utraty wiary zajmuje się współcześnie M. Kowalczyk, który zaznacza, że popełnienie grzechu śmiertelnego nie zawsze powoduje
utratę wiary, natomiast zawsze pozbawia człowieka łaski uświęcającej. Wiara po
popełnionym przez człowieka grzechu nie jest już żywa i ulega osłabieniu. Wiarę tracimy przez formalny grzech niewiary, czyli nieuznawanie jakiejś prawdy
objawionej do wierzenia przez Boga. Kowalczyk zaznacza, że należy zwrócić
uwagę na element współpracy człowieka z łaską Bożą, ponieważ z zagadnieniem
wiary łączy się życie moralne. Natomiast protestantyzm wiarę ograniczył tylko
do łaski164.
1.4.2. Nadzieja
Michał Sopoćko opisując cnotę nadziei zauważa, że występuje ona w porządku przyrodzonym i nadprzyrodzonym165. Nadzieja w porządku przyrodzonym oznacza namiętność. Tak pojmowana nadzieja jest poruszeniem władzy
pożądawczej ku nieobecnemu dobru zewnętrznemu, które można osiągnąć z pewnym trudem. Nadzieja przyrodzona może dotyczyć dóbr materialnych, lecz
Tamże.
Por. M. Sopoćko, Pogadanki, Obowiązki względem Ojczyzny, dz. cyt., s. 8.
164
Por. M. Kowalczyk, Antropologia teologiczna w perspektywie personalizmu chrześcijańskiego, dz.
cyt., s. 150-153
165
Por. MBIII, s. 103-104; „Nadzieja jest to nadprzyrodzona, wlana przez Boga cnota, mocą której
człowiek spodziewa się osiągnąć szczęście wieczne i środki do tego szczęścia wiodące”. – J. Bochenek, Zarys ascetyki, dz. cyt., s. 355.
162
163
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powinny one być traktowane zawsze jako środki do osiągnięcia szczęśliwości
wiecznej. Jest ona bardzo pomocna dla ludzi, którzy mają trudności np. podczas
wykonywania ciężkiej pracy. Błogosławiony daje przykład rolników i marynarzy, którzy muszą włożyć wiele wysiłku dla osiągnięcia zamierzonych celów,
a w zachowaniu wytrwałości pomaga im właśnie nadzieja przyrodzona. Jest ona
dla nich konieczna, aby mogli wykonywać dobrze swój zawód166.
Natomiast nadzieja nadprzyrodzona ma, zdaniem naszego Autora, większą
wartość niż nadzieja przyrodzona, ponieważ dotyczy osiągnięcia celu ostatecznego, jakim jest Trójca Święta i życie wieczne w niebie. Jest ona niezniszczalna
i niezawodna, gdyż umocowana jest w Stwórcy, a nie w rzeczach materialnych,
które są nietrwałe. Wspiera ona chrześcijanina w trudnościach spotykanych na
drodze do zbawienia i doskonałości167. J. Woroniecki pisze, że nadzieja nadprzyrodzona należy do tych trzech cnót, które ukierunkowują nas wprost na Boga,
ponieważ On sam jest jej przedmiotem. Otrzymujemy tę cnotę wraz z łaską
uświęcającą. Cnota ta wzmacnia nasze pragnienie posiadania Dobra nieskończonego, jakim jest Bóg. w szczególny więc sposób dotyczy naszej woli168.
Charakteryzując cechy aktu nadprzyrodzonej nadziei, wspominany już M.
Kowalczyk pisze, że wynika ona z wiary i łaski. Wzbudzenie tej cnoty nie jest
wyłącznie pragnieniem lub ufnym pragnieniem, desiderium fiduciale, chociaż
są to istotne jej przymioty. Pierwszorzędna jest wiara, która wskazuje Boga jako
cel. Nadprzyrodzony akt tej cnoty wynika z łaski Bożej. Jest to dogmat wskazany przez synod w Orange, głoszący, że każdy czyn prowadzący do zbawienia
zależy od pomocy łaski Bożej. Sobór Trydencki ogłosił, że ludzie ufając, iż
Chrystus wyprasza nam miłosierdzie, wzrastają w nadziei169.
Dla Sopoćki pobudką do nadziei nadprzyrodzonej jest bezgraniczne miłosierdzie Boże170. Pisze o tym w odniesieniu do ludzi zniewolonych grzechem
i osób dążących do doskonałości. Uważa, że bez nadziei pokładanej w miłosierPor. MBIII, s. 103-104; por. J. Nagórny, M. Pokrywka, Nadzieja chrześcijańska a nadzieje ludzkie,
Lublin 2003, s. 22.
167
Por. MBIII, s. 104-105; LC, s. 23; RBM, s. 103, 109-110; LDMB, s. 41, 55; por. P. Rostworowski,
Wiara, nadzieja, miłość, Kraków 2012, s. 43-44.
168
Por. J. Woroniecki, Tajemnica Miłosierdzia Bożego, Lublin 2016, s. 95-97.
169
Por. M. Kowalczyk, Antropologia w perspektywie personalizmu chrześcijańskiego, dz. cyt., s. 169; 171.
170
Por. MBIII, s. 104-105; ,,(...) człowiek posiadający używanie rozumu nie może osiągnąć wiekuistego celu, o ile nie wykonałby aktu nadziei. Konieczność ta według zwykłej opatrzności Bożej
(providentia ordinaria) jest całkowita i bezwzględna (necessitas medii) tak, że bez aktu nadziei
żaden dorosły nie może wcale się zbawić”. – W. Granat, Teologiczna wiara, nadzieja i miłość, dz.
cyt., s. 351.
166
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dziu Bożym grzesznicy nie podjęliby pokuty, gdyż zabrakłoby im wiary w odpuszczenie grzechów, a to z kolei spowodowałoby brak trwałego nawrócenia.
Sprawiedliwi natomiast nie mając nadziei, ulegliby zniechęceniu, gdyż zabrakłoby im wiary w pomoc Boga i byliby skazani na porażkę w walce z pokusami171. Jako przykład człowieka nadziei, Błogosławiony stawia króla Dawida.
Pokładał on nadzieję w miłosierdziu Bożym. Sopoćko podkreśla tę cnotę w życiu króla przed jego bitwą z wrogiem oraz po grzechu z Batszebą. Władca nie
poddał się rozpaczy i ze wszystkich trudnych chwil życia wychodził zwycięsko,
gdyż towarzyszyła mu nadzieja przejawiająca się w ufności, że Bóg miłosierny
okaże mu swą pomoc172. Sopoćko przywołuje trzy psalmy Dawidowe jako dowód jego nadprzyrodzonej nadziei, której pobudką była ufność w miłosierdzie
Boże: „Niech nas ogarnie łaska Twoja, Panie, według ufności pokładanej w Tobie!” (Ps 33,22). „Łaska ogarnia ufających Panu” (Ps 32,10). „On mocą dla mnie
i warownią moją, osłoną moją i moim wybawcą, moją tarczą i Tym, któremu
ufam” (Ps 144,2)173.
Jan Wichrowicz stwierdza, że do pokładania nadziei w miłosierdziu Bożym
jesteśmy zobowiązani przez prawdomówność Boga. Jezus, który daje świadectwo prawdzie, nie może nikogo zawieść. Bóg złożył swoją obietnicę pomocy
wobec tych, którzy Mu ufają. Autor cytuje słowa z Listu do Hebrajczyków:
„godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę” (Hbr 10,23)174. Dodaje w swoim
komentarzu, że brak nadziei pokładanej względem miłosierdzia Bożego uwłacza Bogu, gdyż On zawsze przychodzi z pomocą tym, którzy Go wzywają prosząc o zbawienie175.
Błogosławiony Michał wymienia aż dziesięć skutków nadziei nadprzyrodzonej: wyzwolenie z lęku, osiągnięcie zbawienia, oderwanie od dóbr doczesnych, nadanie (w połączeniu z pokorą) skuteczności modlitwom chrześcijanina, dodanie siły do powstania dla grzeszników, rozpalenie gorliwości w służbie
Bożej, gromadzenie skarbów w niebie, ochrona przed zwątpieniem, podtrzymanie w każdym opuszczeniu, a także poszerzenie serca w oczekiwaniu na szczęście wieczne176.
Por. MBIII, s. 105; LC, s. 25; JKM, s. 204; LDMB, s. 167.
Por. LC, s. 37; MBIII, s. 103; por. W. Granat, Teologiczna wiara, nadzieja i miłość, dz. cyt., s. 336.
173
MBIII, s. 104; por. E. Ciechowicz, Chrześcijańska nadzieja w pismach ks. Michała Sopoćko, Wrocław-Gorzów Wielkopolski 1993, (pr. mgr., AZSJM).
174
J. Wichrowicz, Nadzieja chrześcijańska, „W drodze” 8(1982), s. 32.
175
Por. tamże.
176
Por. MBIII, s. 105.
171
172
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Szczególną rolę nadziei nadprzyrodzonej widzi Sopoćko w uwalnianiu człowieka z lęku. Dzięki niej człowiek może duchowo zmartwychwstać, uwolnić się
ze skażonej grzechem przeszłości promieniującej lękiem na teraźniejszość i przyszłość177. Także J. Woroniecki zauważa, że dzięki nadziei z ufnością patrzymy
na życie, nie cofamy się przed jego trudnościami, ale gotowi jesteśmy do większych wysiłków. Jego zdaniem dodaje ona otuchy i wydobywa spośród licznych
zmartwień, ponieważ wierzymy w pomoc, jakiej udzieli nam Bóg w stosownej
chwili178. Sopoćko naucza, że utrata tej cnoty pociąga za sobą potęgowanie lęku
w duszy. Na dalszych etapach tracenia nadziei człowiek może dojść do rozpaczy
i prób samobójczych179.
Błogosławiony jest zdania, że nadzieja nadprzyrodzona zanika przez brak
pierwszeństwa Boga w duszy człowieka. Jeśli jest on przywiązany w sposób
nieuporządkowany do stworzeń, staje się podatny na chorobę lęku. Nic tak skutecznie nie pokonuje tych przykrych stanów ducha człowieka, jak nadzieja złożona w Bogu. To ona pomaga nam wypowiadać nieustanne akty ufności – „Jezu,
ufam Tobie” – wobec licznych przeciwieństw losu i przywraca pierwszeństwo
Boga w sercu człowieka180. Podobnie twierdzi papież senior Benedykt XVI pisząc, że nadzieja jest dla człowieka siłą pomagającą w każdej chwili pokonać
trudności życia doczesnego i mocą, dzięki której może on stawiać czoła teraźniejszości oraz powrócić do pokoju wewnętrznego, jaki przekazuje nam zmartwychwstały Chrystus (por. Spe salvi, 1).
Sopoćko opisuje też fałszywą nadzieję, pochodzącą z ateizmu. Brak poznania Boga i niewiara skutkują zaufaniem własnemu rozumowi lub własnym
osiągnięciom. Człowiek opiera się wtedy na własnych i słabych siłach. Taka
nadzieja ostatecznie zawsze prowadzi go do porażek i nieszczęść, gdyż jest zanieczyszczona grzechem. Błogosławiony pisze, że powrót z fałszywej nadziei
do prawdziwej dokonuje się poprzez proces nawrócenia, kiedy człowiek opiera
się na wszechmocy Boga i Jego miłosierdziu181.
Por. LC, s. 24-27; ,,Lęk stale towarzyszy człowiekowi, ale dopóki potrafi on go przezwyciężyć, ten
lęk nie niszczy ludzkiej egzystencji. Lękiem podstawowym jest lęk przed prawdą o nas samych, przed
prawdą o naszej słabości i grzeszności. Może on prowadzić do większego zaufania Bogu, ale też może
prowadzić do jakiejś formy ucieczki od siebie”. – J. Nagórny, M. Pokrywka, Nadzieja chrześcijańska, dz.
cyt., s. 22; „Wątpliwa nadzieja umniejsza Boga w Jego nieskończonej mocy, bądź w Jego nieogarnionej
dobroci”. – L. Trese, W co wierzymy? Podstawy wiary i życia chrześcijańskiego, Kraków 2007, s. 114.
178
Por. J. Woroniecki, Tajemnica Miłosierdzia Bożego, dz. cyt., s. 98-99.
179
Por. M. Sopoćko, Pogadanki, Obowiązki względem Ojczyzny, dz. cyt., s. 86-89.
180
Por. MBIII, s. 103.
181
Por. tamże; por. J. Nagórny, M. Pokrywka, Nadzieja chrześcijańska, dz. cyt., s. 22.
177
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1.4.3. Miłość
Ks. Michał Sopoćko dokonuje podziału cnoty miłości na doskonałą i niedoskonałą182. O miłości doskonałej pisze w odniesieniu do Boga i bliźniego. Człowiek dzięki niej zaczyna miłować Boga ze względu na Niego samego, a nie ze
względu na Jego dary, np. zdrowie, charyzmaty, talenty. Bóg sam w sobie jest najwyższym dobrem, którego należy pożądać183. Dzięki tej cnocie osiągamy je. Miłość Boga to punkt wyjścia, środek i cel ostateczny naszych działań. Autor pisze,
że do tej cnoty dochodzi się przez cierpienia duchowe, które wynikają z poznania
własnych słabości i ograniczeń. Wyjaśnia to zagadnienie na przykładzie Apostoła
Piotra. Jego miłość stała się doskonalsza, kiedy zaczął żałować za swoją zdradę
wobec Jezusa, gdy się Go zaparł przed ludźmi. Św. Piotr przez to doświadczenie
przestał już opierać się na własnych siłach, lecz zaczął bardziej ufać Bogu. Jego
miłość stawała się coraz doskonalsza, gdyż była również oczyszczona z czynników ludzkich. Było w niej mniej pychy, a więcej pokory184.
Według Błogosławionego, miłość do Boga jest wynikiem współdziałania człowieka z łaską Bożą. Bóg udzielił nam miłości do siebie na chrzcie świętym. Mamy
tę łaskę w sobie rozwijać przez częste akty miłości Boga, w duchu tej miłości znosić cierpienia oraz przeciwności, a nade wszystko unikać grzechu i prosić Ducha
Świętego, aby tę cnotą w nas powiększał. Miłość do Boga rozwija się intensywnie, jeśli rozważamy dzieła nieskończonego miłosierdzia i wielbimy największy
przymiot Boga. Rodzi się w nas wtedy wdzięczność i wzmacnia się ta cnota. Tak
kształtowaną miłość do Boga Autor określa mianem królowej wszystkich cnót185.
Zdaniem Sopoćki ideał miłości doskonałej względem bliźnich został przekazany w Piśmie Świętym. Błogosławiony stwierdza, że do niego zostaliśmy szczególnie zobowiązani przez Jezusowe nowe przykazanie miłości (por. J 17,34)186.
Por. MBIII, s. 108 ; DZM, z. 3, s. 225.
Por. DZM, z. 3, s. 225; DZM, z. 1, s. 148-149; DZM, z. 3, 225; DZM, z. 4, s. 297; MBIII, s. 107;
tenże, Miłosierdzie Boże jedyna nadzieja ludzkości, Londyn 1949, s. 7-8; por. P. Rostworowski, Wiara,
nadzieja, miłość, Kraków 2012, s. 69; ,,Pierwszym przedmiotem miłości chrześcijańskiej jest Bóg,
ponieważ będąc pełnią bytu, piękna i dobroci, jest nieskończenie godzien miłości. Jest to Bóg wzięty
w całkowitej i nieskończonej rzeczywistości swych doskonałości, nie zaś ten lub ów poszczególny
przymiot Boży”. – A. Tanquerey, Zarys teologii ascetycznej i mistycznej, t. 2, dz. cyt., s. 344.
184
Por. DZM, z. 3, s. 223; DZM, z. 4, s. 277-278 ; MBII, s. 77; MBIII, s. 108; ,,Dzięki niej miłujemy
Boga nade wszystko dla Niego samego, a naszych bliźnich jak siebie samych (...).” – KKK 1822;
„Miłość doskonała według Katarzyny ze Sieny zaczyna się podczas drugiego nawrócenia. Człowiek
jest wtedy bardziej pokorny i więcej liczy na łaskę Bożą w tym względzie, niż na własne siły”. – R.
Garigou-Lagrange, Trzy nawrócenia, Warszawa 2012, s. 63-74.
185
Por. MBIV, s. 21-22.
186
Por. M. Sopoćko, O obowiązkach społecznych, dz. cyt., s. 126.
182
183
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Uważa, że Jezus Chrystus wniósł nowe pojęcie doskonałej miłości bliźniego
przez przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Pouczył w niej nas, że bliźnim
nie jest tylko nasz rodak, brat, przyjaciel, lecz wszyscy ludzie, a szczególnie
ci, którzy potrzebują naszej pomocy (por. Łk 10,25-37)187. Według Autora największym przykładem miłości doskonałej jest męczeństwo fizyczne i duchowe
Jezusa Chrystusa, który przed śmiercią wisiał na krzyżu i ofiarował swoje życie
nawet za nawrócenie swoich oprawców188.
Szkołą doskonałej miłości bliźniego, jak naucza Benedykt XVI, jest kontemplacja męki Chrystusa. Patrząc na przebity bok Jezusa dostrzegamy najwyższe objawienie miłości aż do męczeństwa. To miłość sprawia, że jesteśmy zdolni
od oddania życia za drugiego człowieka, tak jak Jezus poświęcił się za nas nawet
do przelania krwi189.
Trzy nieodzowne elementy określające miłość doskonałą opisuje M. Kowalczyk. Pierwszym czynnikiem jest przekazywanie obiektywnego dobra i przyjmowanie go. Polega to na pełnej gotowości zrobienia wszystkiego co słuszne dla
tego, kogo się naprawdę kocha. Z drugiej strony miłość potrafi też przyjąć dobro
od drugiej osoby. Drugim czynnikiem miłości jest ofiara z samego siebie i wszystkiego co posiadamy. Nie oznacza cierpiętnictwa, lecz pogodne świadectwo wielkoduszności wśród przeciwności, według reguły „Wierzę wbrew nadziei” – „Spero contra spem”. Trzeci czynnik to szacunek do każdego bez wyjątku człowieka.
z tego założenia wynika, że nie można żadnego człowieka traktować jako rzecz
i robić mu łaskę z wyświadczonej pomocy190.
Ks. Sopoćko podkreśla, że miłość doskonalsza przejawia się w radości przy
powodzeniu bliźniego oraz w smutku z jego nieszczęścia. Twierdzi, że radość
z sukcesów innych ludzi jest trudniejsza i należy ją uznać za cechę anielską. Przytacza przysłowie: „współczucie jest rzeczą ludzką, lecz współradowanie się anielską”191. Tak więc w miłości doskonalszej nie ma zazdrości, lecz swego rodzaju
solidarność z drugim. Jako przykład takiej postawy przypomina radość Elżbiety
z wiadomości, że Maryja została Matką Bożą; radość sąsiadów z uzdrowienia
Zachariasza przy narodzeniu św. Jana Chrzciciela192.
Por. tamże, s. 126
Por. MBII, s. 225-226; tenże, O obowiązkach społecznych, dz. cyt., s. 127.
189
Por. DCE 12; MBII, s. 225-226; M. tenże, O obowiązkach społecznych, dz. cyt., s. 127.
190
Por. M. Kowalczyk, Antropologia teologiczna w perspektywie personalizmu chrześcijańskiego,
dz. cyt., s. 178.
191
Por. M. Sopoćko, O obowiązkach społecznych, Wilno 1931, s. 123.
192
Por. tamże, s. 123; M. Sopoćko, Pogadanki, Obowiązki względem Ojczyzny, Warszawa 1922, s. 17;
DZM, z. 4, s. 290.
187
188
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Miłość doskonała w stosunku do bliźnich powinna mieć nadprzyrodzony charakter. Należy więc dostrzec w drugiej osobie Chrystusa. To zagadnienie Sopoćko
wyjaśnia poprzez przypomnienie prawdy, że ochrzczeni stanowią poszczególne
członki Mistycznego Ciała Chrystusa (por. 1 Kor 12,13)193. Cytuje też słowa Jezusa odnoszące się do miłości bliźniego jako do miłości Jego samego: „Wszystko,
co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”
(Mt 25,40)194. Doskonała miłość bliźniego ma zatem charakter nadprzyrodzony,
jeśli polega na pragnieniu objęcia wszystkich swoim sercem, ponieważ Chrystus
pragnie ogarnąć wszystkich ludzi swoim odkupieniem. Jest to miłość ze względu
na Boga, ponieważ każdy człowiek jest Jego stworzeniem i przedmiotem miłości
miłosiernej. Człowiek, który miłuje miłością doskonałą, nie jest zamknięty w miłości własnej, lecz w sposób bezinteresowny otwiera się na innych i wyższe wartości195. Jako przykład Autor podaje relację współmałżonków, rodziców do dzieci,
czy też przyjaciela do przyjaciela; pokazuje w ten sposób, że w miłości doskonałej
wyrachowanie zastępowane jest przez poświęcenie196.
Sopoćko zauważa, że miłość doskonała nie jest czymś łatwym i wymaga
trudu pracy nad sobą, zmierzającego do przekreślenia ku niej własnego „ja”.
Jego zdaniem prawdziwa, doskonała miłość łączy się z umartwieniem. Będzie
się ona realizować wówczas, gdy w codziennych czynnościach chrześcijanin
będzie kierował się nie swoimi skłonnościami i pragnieniami, lecz wolą Bożą.
Najważniejsze jest to, by ją poznawał i podporządkowywał się jej. Miłość doskonała u człowieka nie polega tylko na uczuciach, lecz przede wszystkim na
woli człowieka, co najpełniej wyrażają czyny197. Im bardziej uaktywniona jest
wola, tym miłość jest silniejsza i doskonalsza. Błogosławiony stwierdza, że kochamy, gdy chcemy kochać. Tak więc miłość nie polega tylko na uczuciach czy
nastrojach, ale na aktach woli198.
W opinii Autora miłość jest niedoskonała wówczas, gdy człowiek nie miłuje bliźniego lub Boga dla Niego samego, lecz ze względu na siebie. Ta miłość
istnieje ze względu na korzyści, jakie z niej mamy199. Sopoćko zauważa więc,
że miłość niedoskonała jest zanieczyszczona egoizmem człowieka. Ujawnia się
Por. MBIII, s. 114.
MBIII, s. 114; s. RBM, s. 71.
195
Por. DZM, z. 1, s. 167; tenże, Pogadanki, Obowiązki względem Ojczyzny, dz. cyt., s. 17.
196
Por. DZM, z. 3, s. 223; DZM, z. 4, s. 277-278 ; MBIII, s. 108; tenże, O obowiązkach społecznych,
dz. cyt., s. 131-133.
197
Por. MBIII, s. 109; DZM, z. 3, 189. DZM, z. 4, s. 292.
198
DZM, z. 4, s. 297; tenże, Konferencje, Na niedzielę IV Wielkiego Postu, s. 2 (mps, AZSJM).
199
Por. MBIII, s. 108.
193
194
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ona w wyrachowaniu, przywiązaniu do rzeczy doczesnych, służeniu dla własnych korzyści i lęku przed utratą dóbr materialnych. Błogosławiony twierdzi,
że szczególnym przejawem miłości niedoskonałej jest złe myślenie o innych,
z którego wynikają lekkomyślne osądy, obmowy, potwarze, zniewagi i antypatie, to zaś prowadzi do podziałów między ludźmi200. Także M. Zawada wyjaśnia,
że miłość niedoskonała dąży do zatrzymania na sobie. Staje się więc ona przeszkodą w połączeniu z Bogiem. By to sobie uświadomić, winniśmy zastanowić
się nad źródłem miłości i jej ukierunkowaniem201.
Błogosławiony opisuje uświęcające skutki cnoty miłości: kształtowanie innych cnót, zjednoczenie duszy z Bogiem oraz szczęście. Pierwszym jest ogromna rola miłości w odniesieniu do innych cnót, gdyż właśnie ona nadaje im doskonałość202. To dzięki niej osiągają one swoją pełnię. Miłość jest swego rodzaju
formą innych cnót, a ten, kto ją posiada, upodabnia się do Boga, bo „Bóg jest
miłością” (1 J 4,8)203. Miłości udoskonala inne cnoty przez udzielenie im najwznioślejszych przesłanek. Wszystko wtedy staje się łatwiejsze i prostsze204.
Autor jako przykład podaje rozwój cnoty cierpliwości w małżeństwie. Jeśli między mężem i żoną trwa miłość, to łatwiej będą znosić pewne niedoskonałości
współmałżonka, unikną nieporozumień i sprzeczek. Nie chodzi tu o akceptację
grzechu, lecz cierpliwe współtowarzyszenie, co przyczyni się do trwałej przyjaźni między nimi i przemiany ich życia na lepsze205.
Rozważania te znajdują potwierdzenie w Katechizmie Kościoła Katolickiego, według którego miłość ożywia i inspiruje praktykowanie wszystkich cnót,
jest „więzią doskonałości”. Dzięki niej pozostałe cnoty łączą się i porządkują
między sobą, osiągają doskonałość. Miłość jest również celem ich praktykowania (KKK 1827).
Drugim skutkiem tej cnoty jest zjednoczenie duszy człowieka z Bogiem
w modlitwie. Autor stwierdza, że przez nią całym sobą człowiek lgnie do Stwórcy. To miłość oddziałuje na rozum, by człowiek jednoczył się z Bogiem w swoich myślach i miał lepsze poznanie spraw Bożych206. Miłość wpływa również na
wolę człowieka, kierując ją do jednoczenia się z wolą Bożą. Ona jednoczy też
Por. tamże, s. 114; M. Sopoćko, Miłosierdzie Boże, Jedyna nadzieja ludzkości, dz. cyt., s. 7-8; por.
KKK 1826; R. Garrigou-Lagrange, Trzy nawrócenia, dz. cyt., s. 68.
201
Por. M. Zawada, Narodziny z Boga, Kraków 2004, s. 166.
202
Por. MBIII, s. 109; por. A. Słomkowski, Ku doskonałości, dz. cyt., s. 89.
203
Por. LDMB, s. 43. MBIV, s. 21.
204
Por. LDMB, s. 43; MBIII, s. 110.
205
Por. M. Sopoćko, Nauka Przedślubna, Wrocław 1948, s. 21-22.
206
Por. LDMB, s. 217; MBIII, s. 110; por. DCE 1; A. Słomkowski, Ku doskonałości, dz. cyt., s. 84.
200
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jego uczucia z Bogiem. Ta cnota sprawia, że Stwórca jest najwyższym pragnieniem i wszystkie siły osoby wierzącej wprzęgnięte są w zjednoczenie z Bogiem207.
O. Filek pisze, że miłość w zjednoczeniu z Bogiem w modlitwie ma charakter
przedmiotowy i podmiotowy. Przedmiotowy to odniesienie nas do Boga jako
najwyższego dobra. Podmiotowy zaś charakter trzeciej cnoty Boskiej oznacza,
według Niego, ubogacenie naszego nadprzyrodzonego życia przez wzmocnienie
wiary i nadziei, a także miłości, bo modlitwa jest wtedy bardziej gorliwa208.
Jako trzeci skutek cnoty miłości Sopoćko wskazuje szczęście człowieka. Najpierw miłość napełnia wnętrze człowieka, powodując radość. Ta radość wzmacnia doświadczanie szczęścia. To prowadzi do głębokiego pokoju, co wynika, jak
naucza Autor, z przeświadczenia posiadania Boga jako największego dobra. Miłość odpowiada bowiem na najbardziej podstawowe pragnienia człowieka: bycie
kochanym i możliwość umiłowania drugiej osoby. Jeśli to pragnienie może się
zrealizować, człowiek jest szczęśliwy i gotowy do składania ofiar miłości209.
Błogosławiony zachęca wiernych do poddania się prowadzeniu miłości.
Uważa, że bez tej cnoty niemożliwy jest rozwój życia duchowego i osiągnięcie świętości. Osoba ludzka pozbawiona miłości zatrzyma się na tej niełatwej
drodze, gdyż zabraknie jej motywacji i sił, by dać z siebie wszystko dla Boga
i wytrwać do końca na drodze do doskonałości210.
Uzupełnieniem tego wątku są słowa M. E. Grialou, że miłość wraca do swojego źródła, skąd została nam dana. Oznacza to dynamizm miłości, która udziela
się innym, nie można jej zamknąć w egoistycznych zaporach pozorujących czasem duchowe korzyści. Ona rodzi wspaniałe dzieła apostolskie i ukierunkowana
jest zawsze na dobro Kościoła świętego, aby powiększać królestwo Boże211.
2. Antropologiczne podstawy świętości chrześcijanina
Na podstawie pism Michała Sopoćki najpierw ukażemy osobę ludzką w jej
cielesno-duchowej istocie, co pomoże nam zrozumieć relacje, jakie zachodzą
między ciałem a duszą człowieka. W dalszej kolejności zostanie ukazany problem
Por. M. Sopoćko, Konferencje, Na niedzielę IV Wielkiego Postu, dz. cyt., s. 2.
Por. O. Filek, Modlitwa chrześcijańska, w: Ku odnowie życia wewnętrznego, red. Tomasz Bielski,
Warszawa 1972, s. 120-121.
209
Por. MBIII, s. 111; RBM, s. 80-81; „Wiem tylko, że kocham i jestem kochana. To mi wystarcza”. – Dz
1828.
210
Por. MBIII, s. 107-108.
211
Por. M. E. Grialou, Chcę widzieć Boga, dz. cyt., s. 320.
207
208

Świętość chrześcijanina

96

grzechu osłabiającego kondycję ludzką, a także jego skutki, jak również proces
uzdrowienia zniszczonej natury ludzkiej w tajemnicy Wcielenia i Odkupienia.
2.1. Człowiek jako istota cielesno-duchowa
Sopoćko opisując człowieka jako istotę cielesno-duchową, odwołuje się
do problemu natury duszy. W swoich pismach cytuje starożytnych myślicieli
przedchrześcijańskich, m.in. Platona, Plotyna. Nawet oni, jak zauważył Autor,
nie negowali w człowieku pierwiastka duchowego. Idąc za wielowiekową tradycją myśli chrześcijańskiej, ksiądz Sopoćko twierdzi, że w duszy istnieje część
niższa (wegetatywno-zmysłowa) i wyższa (duchowa). Do władz wegetatywno-zmysłowych należą odżywianie, rozmnażanie oraz pięć zmysłów człowieka,
natomiast władze duchowe obejmują rozum i wolę212.
Opisując sferę duchową duszy, Błogosławiony zaznacza, że źródłem, początkiem oraz bogactwem duszy jest Bóg. To On stworzył duszę ludzką i napełnia ją wszelkimi potrzebnymi darami nadprzyrodzonymi – „dona supernaturalia”. Autor wymienia następujące spośród nich: obraz i podobieństwo Boga,
życie Boże w duszy człowieka, dar doskonałej harmonii, komunię z Bogiem
oraz widzenie Boga. Dusza ludzka posiada też najwyższe dobro, którym jest
sam Bóg, dlatego Błogosławiony określa ją jako swego rodzaju świątynię Boga.
Jest ona bowiem miejscem Jego przebywania i udzielania się Jego Ducha213.
Duszę ludzką, niezwykłe misterium, które stanowi istotę człowieka, „essentia”, przedstawia Cz. Bartnik. To ona jest formą substancjalną, zasadą tożsamości ontycznej, samoświadomością, pierwiastkiem duchowym. Duch, który
się w niej znajduje jest wewnętrznym wymiarem duszy, jej osobowym upostaciowaniem i jej otwarciem na świat łaski, sposobem transcendencji na Trójcę
Świętą. Posiadanie duszy oznacza uzdolnienie do komunii z Bogiem214.
Sopoćko określa trzy główne cechy duszy: transcendentność, inne własności duchowe, możliwości poznawcze. Po pierwsze twierdzi, że osobę ludzką
212
Por. MBIV, s. 154-156; tenże, Mikołaj Łęczycki o wychowaniu duchowem, dz. cyt., s. 26; por.
V. Grossi, Człowiek i jego zbawienie, t. 2, Kraków 2001, s. 91-92; M. Składowski, Ciało, dusza, duch:
myśl Josepha Ratzingera na tle współczesnej antropologii, Warszawa 2013, s. 51.
213
Por. DZM z. 3, s. 226; MBIII, s. 192-196; tenże, Kazania Pasyjne, Wilno 1940, s. 6; por. L. Ladaria,
Człowiek stworzony na obraz Boga, w: Człowiek i jego zbawienie, Kraków 2001, s. 100; ,,Dusza ludzka pochodzi od Boga, jest czynnikiem konstytuującym człowieka, stanowiącym o jego tożsamości.
Jest ona Bożym darem, tchnieniem życia, z którym wiążą się też wszystkie dary ponad cielesne – zdolności, poznanie, idee, uczucia wyższe”. – M. Składowski, Ciało, dusza, duch, dz. cyt., s. 31.
214
Cz. Bartnik, Dogmatyka katolicka, t. 1, dz. cyt., s. 388.
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można uchwycić w kategoriach fizycznych, a dzięki duszy przekracza ona własną cielesność, w związku z czym można stwierdzić, że człowiek jest transcendentny. Po drugie, według Autora, dusza ma takie własności, do których materia
żadną miarą wznieść się nie może, a więc duch, Bóg, dobro, własność, prawo.
Błogosławiony wylicza nadto dalsze cechy duszy podkreślając, że jest ona subtelna, niematerialna, prosta (czyli niezłożona), czysta, rozumna, nieśmiertelna
i istniejąca w sobie. Dzięki duszy ciało ludzkie się uduchowia, staje się piękne,
żywe, dynamiczne i bierze udział w dobrach duszy. Po trzecie dzięki rozumowi,
który jest władzą duszy, poznawanie Boga oraz siebie i innych stworzeń jest
możliwe. Im bardziej dusza jest wolna od spraw cielesnych, tym poznanie jest
bardziej pogłębione215.
Opisując człowieka jako istotę cielesno-duchową, ks. Sopoćko tłumaczy
zjednoczenie ciała i duszy na przykładzie cierpienia cielesnego lub duchowego.
Kiedy cierpi ciało, cierpi i dusza człowieka; kiedy cierpi dusza, cierpi również
ciało. Autor uważa, że cierpienie fizyczne człowieka jest włączeniem sfery ducha w cielesność ludzkiej egzystencji. I na odwrót, jeśli człowiek cierpi duchowo, cierpi również ciało. Błogosławiony wyjaśnia to na przykładzie młodzieży
zaniedbanej religijnie, która staje się podatna na uzależnienie od alkoholu, co
przyczynia się do osłabienia sprawności fizycznej216.
Cielesność została przedstawiona w dorobku teologicznym bł. Michała Sopoćki w perspektywie panowania duszy nad ciałem217. Jego zdaniem ciało powinno się poddać kontroli woli i rozumu oświeconego łaską Bożą, gdyż jest osłabione
grzechem pierworodnym lub aktualnym218. Ukazuje to obrazowe porównanie: jak
promień słoneczny przechodząc przez powietrze oświeca je, a nawet prześwietla,
tak samo cielesność człowieka ma być przeniknięta Duchem Bożym. Przez duszę
rozświetloną łaską Bożą, ciało staje się uduchowione i szlachetne219.
Ciało ludzkie należy przede wszystkim ujarzmiać dzięki cnocie roztropności i wstrzemięźliwości220. Roztropność pozwala przewidzieć skutki swego
postępowania i uniknąć okazji do grzechu. To ona ostrzega, gdy zło się zbliża.
215
Por. MBI, s. 94; por. M. Składowski, Ciało, dusza, duch, dz. cyt., s. 72; S. Suwiński, Antropologiczne podstawy życia duchowego, „Studia Włocławskie” 14(2012), s. 174.
216
Por. MBI, s. 94; M. Sopoćko, Alkoholizm a młodzież i jej wychowanie, Kraków 1949, s. 12.
217
Por. M. Sopoćko, Abstynencja a trzeźwość, WAW 4(1930), s. 192; tenże, Pogadanki, Obowiązki
względem Ojczyzny, dz. cyt., s. 96-97; tenże, o trzeźwości, WA 5(1950), s. 268; DZM, z. 4, s. 276;
MBIII, s. 85; por. DCE 4.
218
Por. M. Sopoćko, Pogadanki, Obowiązki względem Ojczyzny, dz. cyt., s. 94.
219
Por. M. Sopoćko, Pogadanki, Obowiązki względem Ojczyzny, s. 96-97; MBIII, s. 77-78.
220
Por. tamże, s. 94.
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Roztropność łączy się, według Sopoćki, z podjęciem całościowego planu pracy
nad sobą, w którym człowiek zajęty jest Bogiem i swymi obowiązkami, co zapobiega uległości wobec słabości cielesnej221.
Dla Autora wstrzemięźliwość jest miarą rozumu stosowaną do używania
dóbr ciała. Po pierwsze normuje ona pożądliwości związane z zachowaniem
życia jednostki, czyli korzystanie z pokarmów i napojów. Wiąże się ona także
z kontrolowaniem zmysłu smaku. Po drugie normuje ona przyjemność seksualną, związaną z przedłużaniem gatunku, co skutkuje opanowaniem zmysłu dotyku. Ta cnota pomaga nam zrozumieć, że przyjemność naturalna nie jest celem
życia, lecz środkiem i dlatego musi być ona podporządkowana pod rozum i wolę
człowieka. Ta cnota odróżnia nas od zwierząt, które kierują się tylko instynktem.
Błogosławiony naucza, że wstrzemięźliwość pomaga nam powrócić po drodze,
jaką przeszli prarodzice w następstwie swego grzechu, do utraconej harmonii
między ciałem a duszą222.
Na to samo zagadnienie zwraca uwagę A. Słomkowski. Przypomina, że
w człowieku działają silne popędy, które służą podtrzymywaniu życia, jak jedzenie i picie oraz popęd płciowy. Ten ostatni jest czasem tak gwałtowny, że zamiast służyć rozwojowi życia, może je niszczyć. Sam popęd dany przez naturę
nie może być zły. Lecz istotne jest, aby nie popędy kierowały człowiekiem, lecz
człowiek kierował nimi przez rozum (jedną z władz duszy). W tym celu człowiek powinien rozwijać cnotę wstrzemięźliwości przez ciągłe przezwyciężanie
swoich popędów223.
Sopoćko ostrzega przed sytuacją, w której cielesność chce podporządkować
sobie duszę, gdyż spowodowałoby to degradację duchową i moralną. Wyróżnia trzy negatywne skutki uległości duszy względem cielesności: bezrozumne
działanie, zniewolenie, cierpienie. Działanie bezrozumne polega na tym, że
człowiek ulegając popędom działa nielogicznie i staje się podobny do zwierzęcia. Pożądanie cielesne zakłóca jego ocenę prawdy o sobie i innych, więc
podejmowane decyzje stają się bezsensowne, prowadząc go do nędzy i zakłamywania rzeczywistości224. Drugi skutek podporządkowania duszy przez cielesność oznacza niewolę namiętności. Człowiek jest zdeterminowany, by czynić
221
Por. tamże; „Najważniejszym i pierwszym elementem roztropności jest umiejętność przewidywania. W samej rzeczy, kto nie widzi przed sobą planu tego, co zamierza realizować, niczego nie dokona”. – S. Urbański, W szkole świętości, Warszawa 2016, s. 144-145.
222
Por. MBIV, s. 157-158.
223
Por. A. Słomkowski, Teologia życia duchowego, dz. cyt., s. 155.
224
Por. M. Sopoćko, Konferencje, O namiętności, s. 282, (mps, AZSJM).
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to, czego domaga się cielesność. Nie potrafi jej opanować, związany więzami
swych nałogów. Trzecim skutkiem jest cierpienie. Sopoćko pisze, że człowiek
w stanie dominacji cielesności nad duszą umiera i umrzeć nie może. Niekiedy
ma świadomość swoich strat i opłakanego stanu, lecz nie może zmienić swego
położenia. W ten sposób dotyka go coraz mocniej przykry stan utraty nadziei,
łączący się z rozpaczą225.
Prymat duszy nad ciałem polega na tym, że o życiu człowieka decyduje
ostatecznie dusza. Dzięki niej człowiek istnieje, czuje i rozumie. Gdyby dusza
odłączyła się od ciała, człowiek natychmiast byłby martwy. Dusza zatem ożywia ciało i ukierunkowuje fizyczną egzystencję człowieka na Boga. Przyczynia
się do podtrzymania i rozwoju życia fizycznego oraz duchowego226. Sopoćko
stwierdza też wyższość duszy nad ciałem ze względu na nieśmiertelność, ciało
jest bowiem śmiertelne i nietrwałe. Jego nauczanie o prymacie duszy nad ciałem jest zbieżne z poglądami św. Klemensa Aleksandryjskiego, Orygenesa i św.
Tomasza z Akwinu. Autor odwołuje się również w tej kwestii do nauczania Leona XIII zawartego w encyklice Aeterni Patris, gdzie papież podkreśla prymat
spirytyzmu nad idealizmem, czyli prymat ducha nad ciałem227.
2.2. Skutki grzechu
Katechizm naucza, że natura ludzka po grzechu pierworodnym została zraniona, a przez to jest bardziej skłonna do grzechu. Dlatego człowiek powinien
kierować się głosem sumienia. To przez nie Bóg poucza nas, abyśmy „czynili
dobro i unikali zła” (zob. KKK 1704-1707).
Sopoćko w swych pismach ukazuje skutki czterech rodzajów grzechu; pierworodnego, powszedniego, głównego, śmiertelnego. Jako podstawowe skutki
grzechu pierworodnego wymienia zburzenie harmonii między sferą cielesną
i duchową w człowieku i utratę podobieństwa Bożego. Pierwszy skutek grzechu
pierworodnego wyjaśnia twierdząc, że przed nim między władzami duchowymi
i cielesnymi nie było konfliktu. Ten stan był darem ponadnaturalnym228. Odwołując się do nauki św. Tomasza twierdzi, że przed grzechem pierwszych rodziców władze duchowe i psychiczne były kierowane przez sprawiedliwość i w naPor. KMB, s. 20-21; LDMB, s. 99.
Por. M. Sopoćko, Mikołaj Łęczycki o wychowaniu duchowem, dz. cyt., s. 26.
227
Por. MBIV, s. 158; LDMB, s. 91; PB, s. 75; por. V. Grossi, Człowiek i jego zbawienie, t. 2, dz. cyt.,
s. 91-114.
228
Por. MBI, s. 94; JKM, s. 158.
225
226
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turalny sposób kierowały się ku cnocie229. W momencie popełnienia grzechu
pierworodnego nastąpiło zburzenie harmonii wewnętrznej człowieka i zrodzenie pożądliwości przez rozpalenie namiętności230. Skutkiem tego natura ludzka
została zraniona, co pociągnęło za sobą tragiczne skutki. W człowieku nastąpił
wewnętrzny bunt zapoczątkowany pożądliwościami cielesnymi. Walkę przeciwko władzom duchowym w człowieku podjęły – jak twierdzi Autor – zmysły, które przejęły funkcje decyzyjne. Władze zmysłowe, czyli natura niższa,
osłabiły i podporządkowały sobie rozum i wolę człowieka, czyli naturę wyższą. Rozum został przyćmiony, a następnie zawieszony, wola przestała działać
i stała się zbyt słaba, by przeciwstawić się determinacji pożądań zmysłowych.
Człowiekowi po grzechu pierworodnym przestały wystarczać dobra duchowe;
zapragnął on dóbr materialnych, aby nimi karmić swoje zmysły231. Skutkiem
tego jest odwrócenie się od Boga, a zwrócenie się ku stworzeniom i traktowanie
ich jako głównego celu życia. Grzech pierworodny przyczynił się do degradacji
duchowej człowieka, który stał się niewolnikiem własnych pragnień232.
Drugim skutkiem grzechu pierworodnego jest utrata podobieństwa Bożego. Grzech ten pozbawił człowieka szaty godowej – łaski uświęcającej i godności synostwa Bożego. Po jego popełnieniu dusza straciła obraz i podobieństwo
Boże, stała się obrzydliwa, a z ozdobnej świątyni zamieniła się w ruinę i jaskinię zbójców. Zamiast przypominać Boga, zaczęła upodabniać się do zwierzęcia
i demona. Wyjaśnia to Sopoćko na przykładzie rozumu i woli, dwóch władz duszy człowieka. Dusza ludzka powinna być rozświetlona łaską Bożą, lecz przez
grzech pierworodny tkwią w niej skutki nierządu, jakim był sprzeciw Adama
i Ewy wobec Stwórcy233.
Głównym skutkom grzechu pierworodnego poświęcił uwagę także M. Kowalczyk. Pierwszy z nich spowodował natychmiastową utratę świętości, co w dalszej kolejności odebrało mu sprawiedliwość pierwotną, w której był utwierdzoPor. JKM, s. 158; por. STh XII, q. 83, a. 1.
Por. JKM, s. 158; M. Sopoćko, Pogadanki, Obowiązki względem Ojczyzny, dz. cyt., s. 85. ,,Przez
grzech pierwszych rodziców diabeł uzyskał pewnego rodzaju przewagę i panowanie nad człowiekiem
(...)”. – KKK 407.
231
Por. JKM, s. 159; por. J. Zabielski, Miłosierdzie Boże w nawróceniu i pokucie w ujęciu Bł. ks. Michała Sopocki, w: Ecce domus mea, Warszawa 2015, s. 201.
232
Por. LDMB, s. 99; tenże, Kazania Pasyjne, dz. cyt., s. 5; tenże: Mikołaj Łęczycki o wychowaniu
duchowem, dz. cyt., s. 30; tenże, Pogadanki, Obowiązki względem Ojczyzny, dz. cyt., s. 85.
233
Por. MBIII, s. 33-34; M. Sopoćko, Kazania Pasyjne, dz. cyt., s. 6; tenże, Konferencje, Miłosierdzie
Boże w uwolnieniu nas od grzechu, s. 47, (mps, AZSJM); por. L Ladaria, Człowiek stworzony na obraz
Boga, w: Człowiek i jego zbawienie, t. 2, red. B. Sesboue, Kraków 2001, s. 100.
229
230
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ny przez Boga. Drugi skutek łączy się z ściągnięciem na siebie gniewu i niełaski
Boga, przez co człowiek wszedł w doświadczenie śmierci i niewoli diabła. Trzeci
spowodował, że zarówno na ciele i na duszy człowiek zmienił się na gorsze, a żadna jego część nie została nietknięta przez złośliwość tego grzechu234.
Również grzechy powszednie nie pozostają bez skutku, degradują bowiem
życie duchowe. Wśród nich Sopoćko wylicza obmowę, próżność, zazdrość
i zmysłowość. Grzechy te powodują zmniejszenie miłości, odbierają żarliwość,
swobodę działania i promieniowania Bogiem, a nadto prowadzą do samolubnego zadowolenia235. Grzech powszedni sprawia, że przyjaźń z Bogiem jest mniej
ścisła i mniej czynna. Ponadto odnawiają się w człowieku złe skłonności, które
prowadzą do grzechu śmiertelnego. Wówczas osoba ludzka traci powoli gorliwość, a poddaje się obojętności. W duszy człowieka rodzi się oschłość, która
prowadzi do zniechęcenia na drodze do świętości. Zdaniem Błogosławionego
grzechy powszednie mogą prowadzić do choroby duchowej zwanej acedią, której oznaką jest zniechęcenie do modlitwy i unikanie jej z błahych przyczyn lub
skracanie, zaniedbanie spraw Bożych, wykonywanie obowiązków w sposób
niedbały. Człowiek przez grzechy powszednie, jak pisze Autor, traci cel ostateczny jakim jest Bóg i wchodzi w ciemność, ponieważ oddala się od Chrystusa,
który jest „Światłem świata” (J 8,12)236. Grzechy powszednie zatrzymują proces
wzrastania w świętości, ponieważ niszczą życie nadprzyrodzone i są przeszkodą
w przyjmowaniu łask Bożych. Dla Błogosławionego człowiek, który im ulega,
odrzuca wezwanie Jezusa, by stawał się doskonałym jak Ojciec w niebie (por.
Łk 6,36). Ponadto człowiek rezygnuje z celu, który mu przyświecał na początku
nawrócenia, czyli naśladowania i zjednoczenia z Chrystusem237.
Sopoćko w swych pismach wylicza też skutki grzechów głównych, czyli
pychy, chciwości, zazdrości, nieczystości, nieumiarkowania w jedzeniu i piciu,
gniewu, lenistwa. Wśród grzechów głównych zwraca szczególnie uwagę na niebezpieczeństwo pychy. To ona przyczynia się do powstawania innych niedoskonałości i jest głównym powodem naszych nieszczęść w życiu. Pierwszym skutkiem tego grzechu jest bunt wobec Boga. Przejawia się on nieposłuszeństwem
wobec Jego woli, spowodowane uznaniem się człowieka za mądrzejszego od
Boga i pragnieniem stawiania się ponad Nim i innymi ludźmi. Człowiek sam
Por. M. Kowalczyk, Antropologia w perspektywie personalizmu chrześcijańskiego, dz. cyt., s. 75.
Por. DZM, z. 3, s. 184; DZM, z. 4, s. 184, 262; por. A. Słomkowski, Ku doskonałości, dz. cyt., s. 36.
236
Por. DZM, z. 4, s. 269, 271; JKM, s. 170-171; por. G. Bunge, Acedia: duchowa depresja, Kraków
2007, s. 57.
237
Por. DZM, z. 1, s. 160.
234
235
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siebie stawia w miejsce Boga, uznając przy tym, że wszystko co osiągnął sam
sobie zawdzięcza. Ten grzech nie tylko zrywa przymierze z Bogiem, ale niszczy
więzi międzyludzkie238.
Skutek chciwości rozpatruje Sopoćko w odniesieniu do miłosierdzia, bo jest
ona przeciwieństwem tej cnoty. Konsekwencją tego grzechu jest utrata wrażliwości na nieszczęście innych ludzi oraz uległość wobec pokusy materializmu.
Jako przykład tego grzechu podaje bogaczy, ludzi, którzy uciskają biedaków
i wzbogacają się kosztem ich krzywdy. Ich postępowanie, jak pisze za św. Jakubem, jest bluźnierstwem wobec Imienia Bożego (por. Jk 2,6-7)239.
Zazdrość odnosi się do miłości bliźniego. Grzech ten sprzeciwia się działaniu Ducha Świętego i niszczy wspólnotę ludzi, wprowadzając rozłam oraz
niezgodę. Jest przykładem ludzkiej małości, pojawia się bowiem jako reakcja
na szczęście drugiego człowieka, spowodowane sukcesem i powodzeniem w jakiejś materii240.
Skutkiem gniewu jest utrata ducha pobożności, który pomaga zachować pokój Chrystusa. Człowiek, który popełnia ten grzech, ulega pożądliwości, pysze
i zarozumiałości. Staje się osobą zaniepokojoną i skoncentrowaną na sobie, na
przykład przez rozważanie doznanej krzywdy. Nie może doświadczyć obecności Bożej, ponieważ jest wewnętrznie rozbity. Temu grzechowi Autor przeciwstawia cnotę cichości241. O. A. Tanquerey ostrzega ponadto, że skutkiem gniewu
jest wykroczenie przeciwko przykazaniu miłości bliźniego i nakazowi pojednania (por. Mt 5,22). Może on nawet doprowadzić do grzechu śmiertelnego i trwałego zakorzenienia się w złu poprzez nienawiść i zawziętość242.
Sopoćko zauważa też smutne skutki grzechu lenistwa. Określa go jako wstręt
do czynności celowej i pożytecznej (w znaczeniu materialnym lub moralnym)243.
Dusza takiej osoby staje się polem dla różnego rodzaju chwastów. Sopoćko cytuje przysłowie: „lenistwo jest źródłem wszelkiego zła, matką wszystkich występków”244. Lenistwo jest przyczyną zaniedbania talentów, marnowaniem czasu,
przedwczesną starością oraz prowadzi do śmierci duchowej. Skutkiem lenistwa
jest też osłabienie woli człowieka. Temu grzechowi głównemu Autor przeciwstaPor. M. Sopoćko, Konferencje, O pokorze, s. 244-245 (mps, AZSJM).
Por. WBJM, s. 157.
240
Por. M. Sopoćko, O obowiązkach społecznych, dz. cyt., s. 123.
241
Por. M. Sopoćko, O cichości, dz. cyt., s. 179; tenże, Mikołaj Łęczycki o wychowaniu duchowem,
dz. cyt., s. 328-239.
242
Por. A. Tanqurey, Zarys teologii ascetycznej i mistycznej, t. 2, dz. cyt., s. 146.
243
Por. M. Sopoćko, O obowiązkach społecznych, dz. cyt., s. 78.
244
Por. tamże.
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wia pracowitość, łącząc ją z natychmiastowym wykonywaniem swoich obowiązków245.
Skutki grzechów nieczystości i nieumiarkowania w jedzeniu i piciu zostaną
omówione w rozdziale III niniejszej pracy, przy zagadnieniu „Przeszkody w realizacji świętości”.
Jeszcze gorsze są następstwa grzechu śmiertelnego: obraza Boga, śmierć
duchowa podczas życia doczesnego, śmierć duchowa po śmierci. Pierwsze następstwo – obraza Boga dokonuje się przez zlekceważenie woli Bożej określonej w przykazaniach. Człowiek nie podporządkowując się im, lekceważy
Boga. Jest to wyraz niewdzięczności, złośliwości, braku czci wobec Niego.
Grzech śmiertelny jest dla Błogosławionego po prostu zuchwalstwem względem Boga, gdyż wynosi stworzenie nad Stwórcę246. Następstwem tej sytuacji
jest utrata łaski uświęcającej, czyli łączności z Bogiem, będącej życiem duszy;
jest to równoznaczne ze śmiercią duchową. w życiu doczesnym przyczynia
się to do zaniku cnót teologalnych: wiary, nadziei, miłości. Istota śmierci duszy polega na utracie więzi z Bogiem, który podtrzymywał człowieka w życiu
nadprzyrodzonym, chroniąc go przed działaniem osobowego zła i udzielając
potrzebnych łask247. Grzech śmiertelny może być jednak przede wszystkim
przyczyną wiecznego potępienia w piekle248. Przy omawianiu tego zagadnienia
Błogosławiony odwołuje się do Pisma Świętego i przypomina słowa Jezusa
będące przestrogą dla grzeszących zuchwale: „Odstąpcie ode Mnie, którzy czynicie nieprawość” (Mt 7,23)249. Autor wyjaśnia, że śmierć człowieka w stanie
grzechu śmiertelnego, niezgładzonego w sakramencie pokuty, powoduje karę
wieczną. Kara Boża jako następstwo tego grzechu jest druzgocąca, ponieważ
człowiek na zawsze straci prawo do nieba i opieki Bożej250. Człowiek otrzymał
od Boga wszelkie możliwości wyjścia z jarzma grzechu poprzez wejście na
drogę nawrócenia w sakramencie pokuty. Jednakże, jeśli przez zatwardziałość
serca nie przyjął za życia Bożego miłosierdzia i nie podjął pokuty za grzechy,
dobrowolnie odwrócił się od szczęścia wiecznego. Sopoćko twierdzi, że przez
grzech śmiertelny człowiek wykopuje dla siebie przepaść i wtrąca do niej właPor. tamże, s. 78- 84.
Por. M. Sopoćko, Konferencje, Na niedzielę IV Wielkiego Postu, dz. cyt., s. 2; tenże, Kazania Pasyjne,
Kazanie II, dz. cyt., s. 5-6; LDMB, s. 99-101; DZM, z. 4, s. 266; por. J. Pelczar, Życie duchowe, t. 1,
dz. cyt., s. 168.
247
Por. MBIII, s. 67, 68, 70.
248
Por. M. Sopoćko, Konferencje, O piekle, s. 178, (mps, AZSJM).
249
LD, s. 100.
250
Por. LD 100; KKK 1037.
245
246
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sną duszę251. Stwierdza ponadto, że cała groza piekła nie jest dostateczną karą
za chociażby jeden grzech śmiertelny, który ze swej natury stanowi okrutną
niewdzięczność wobec Boga252.
2.3. Tajemnica Wcielenia
Tajemnica Wcielenia Syna Bożego oznacza moment, w którym Bóg staje
się człowiekiem253. To tajemnica wiary, która chrześcijanina odnosi do wydarzenia teologicznego, jakim jest „unia hipostatyczna”, czyli połączenie dwóch
natur – Boskiej i ludzkiej, w jednej Osobie Jezusa Chrystusa. Sopoćko wyjaśnia, że to połączenie jest doskonałe i komplementarne. Poprzez Wcielenie,
natura Boska Syna Bożego udziela się Jego człowieczeństwu, czyli naturze
ludzkiej, uświęcając ją. Również człowieczeństwo ma wpływ na naturę Boską, bo dzięki niej Jezus jest jedynym naturalnym Synem Bożym, który bierze ciało z łona najczystszej Dziewicy254. Dla wyjaśnienia tego faktu Błogosławiony przytoczył słowa Soboru Chalcedońskiego: ,,W Chrystusie są dwie
natury i każda zachowuje swoje cechy własne. Wszystko, co przysługuje Synowi jako Bogu, przysługuje Mu i jako Człowiekowi, udziela się i Bogu”255.
Motywem Wcielenia było miłosierdzie Boże, które chciało podnieść godność natury ludzkiej do natury Boskiej. To Bóg Ojciec sam zechciał, aby w tym
połączeniu natur Jezus Chrystus objawił swoją pełnię posłania. Syn Boży nie
przestaje być Bogiem, ale równocześnie jest człowiekiem. W jednej osobie łączy się wszystko, co Boskie i ludzkie. Dla Sopoćki miłosierdzie jest przyczyną
Wcielenia, gdyż żaden inny dar nie ujawniłby tak wielkiej litości wobec ludzkiej
natury. Bóg stał się jednym z nas, aby przekazać bogactwo swej łaski256.
Także dla A. Słomkowskiego istotnym motywem wcielenia jest miłosierdzie Boga. To właśnie ten przymiot Stwórcy powodował pragnienie pojednania ludzkości ze sobą, skutkiem czego miało nastąpić uwolnienie rodzaju
ludzkiego z grzechu. W Chrystusie miłosierdzie Boże znalazło swój widzialny
Por. DZM, z. 3, s. 184; tamże z. 4, s. 297; MBIII, s. 73; tenże, O piekle, dz. cyt., s. 179.
Por. M. Sopoćko, Kazania Pasyjne, dz. cyt., s. 5-6.
253
Por. MBI, s. 87.
254
Por. DZM, z. 1, s. 155.
255
MBI, s. 92; por. PB, s. 87-89; ,,Wcielenie, czyli zjednoczenie osobowe dwóch natur: Boskiej i ludzkiej
w jednej osobie Syna Bożego, nastąpiło w momencie zwiastowania. Orzekły to na podstawie Pisma
św. i Tradycji sobory: Nicejski I (325), Efeski (431), Chalcedoński (451)”. – R. Rogowski, ABC teologii
dogmatycznej, Wrocław 2010, s. 105.
256
LDMB, s. 104.
251
252
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kształt, możliwy do poznania przez ludzi. Bez Wcielenia Bóg wciąż byłby
tajemnicą i rzeczywistością daleką dla możliwości poznawczych człowieka.
Bóg wyświadczył miłosierdzie przez to, że ukazał swoje oblicze257.
Ksiądz Sopoćko cytuje w swych dziełach dwie koncepcje teologiczne, mające wyjaśnić przyczynę Wcielenia: historyczno-zbawczą i transhistoryczną.
w pierwszej koncepcji przywołuje nauczanie św. Tomasza z Akwinu, iż gdyby
nie zaistniał grzech pierworodny, nie byłoby konieczne Wcielenie Syna Bożego258. Natomiast w drugiej koncepcji, transhistorycznej, do której Sopoćko był
bardziej przekonany a która została opracowana przez św. Bonawenturę i następnie kontynuowana przez bł. Dunsa Szkota, Wcielenie było rozumiane jako
konieczny fakt transhistoryczny, mający na celu objawienie miłości i miłosierdzia Boga259. Doktrynę Dunsa Szkota przybliża W. Granat, wskazując też na
jego poprzedników. W Kościele wschodnim reprezentował ją Izaak z Niniwy
(w. VII), a na zachodzie Aleksander z Hales. Według tych teologów motywem
działania jest zawsze miłość, nie jest ono zdeterminowane tylko grzechem. Miłość zawsze dąży do nieskończonego dobra, jakim jest Bóg i to ona łączy dwie
natury, Boską i ludzką, w Chrystusie260.
Przedmiotem rozważań Sopoćki były również trudności dotyczące poprawnej interpretacji, w jaki sposób dokonało się Wcielenie. Wymienia kilka heretyckich poglądów dla zobrazowania teologicznych błędów. Przypomina doktrynę
Nestoriusza, który zaprzeczał istnieniu dwóch natur w jednej osobie Chrystusa i mówił o dwóch osobach. Według tej koncepcji Bóg nigdy się nie wcielił,
nie stał się człowiekiem261. W swoich zapiskach Autor nie pominął też herezji
Eutychiusza, który głosił, że człowieczeństwo Chrystusa zostało wchłonięte
przez Bóstwo, a ciało Chrystusa było tylko pozorne262. Jako odpowiedź na te
błędne koncepcje teologiczne przytacza naukę soborów w Efezie i Chalcedonie.
A szczególnie zwraca uwagę na nauczanie św. Atanazego, który twierdził, że jak
dusza rozumna i ciało tworzą jednego człowieka, tak Bóg i Człowiek jednym
jest Chrystusem263.
Por. A. Słomkowski, Miłosierdzie Boże we Wcieleniu i Odkupieniu, w: Ewangelia Miłosierdzia, red.
W. Granat, Poznań-Warszawa 1970, s. 74, 82-83.
258
MBI, s. 87. por. PB, s. 86-89; STh, III, q. 1, a, 2.
259
Por. MBI, s. 87; por. A. Słomkowski, Miłosierdzie we Wcieleniu i Odkupieniu, w: Ewangelia miłosierdzia, dz. cyt., s. 81; R. Rogowski, ABC teologii dogmatycznej, dz. cyt., s. 107.
260
G. Bunge, Acedia: duchowa depresja, Kraków 2007 s. 15.
261
Por. MBI, s. 92.
262
Por. tamże.
263
Por. M. Sopoćko, Konferencje, Miłosierdzie Boże we Wcieleniu, dz. cyt., s. 43; por. MBI, s. 92.
257
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Ks. Sopoćko uważa, że przez Wcielenie dokonało się nieskończone zadośćuczynienie. Rozpoczęło się ono, kiedy Jezus Chrystus przyjął naturę ludzką ze
wszystkimi jej niedostatkami oprócz grzechu. Ciało Jego podlegało dolegliwościom głodu, pragnienia, znużenia, bólu. Dusza Jezusa też była narażona na cierpienia264. Błogosławiony zaznacza, że Wcielenie było zapowiedzią wyniszczenia
Chrystusa na krzyżu, jako że stanowiło najwyższy akt pokory i miłosierdzia, przez
co stało się zapowiedzią całkowitej „kenozy”265. Zwraca też uwagę, że tylko sam
Bóg mógł wynagrodzić to, co było nieskończoną niewdzięcznością człowieka
wobec Niego, a dzieło to zapoczątkowane zostało przez tajemnicę Wcielenia266.
W tajemnicy Wcielenia niezastąpiona jest rola Matki Bożej, od której Syn
Boży przyjął człowieczeństwo. Możliwość realizacji Wcielenia dokonała się
dzięki Jej pośrednictwu267. Maryja – pisze Błogosławiony – była przygotowana
do uczestnictwa w tajemnicy Wcielenia przez zachowanie Jej od grzechu pierworodnego. Poza tym Jej Niepokalane Serce było wolne od wszelkiego przywiązania doczesnego oraz posiadała szczególne uzdolnienia rozumu i woli268.
Maryja była oddana Bogu całkowicie i bez żadnych zastrzeżeń. Sama określiła
siebie mianem Służebnicy Pańskiej, przez co złożyła deklarację gotowości wypełnienia woli Boga odnośnie do Wcielenia Jezusa Chrystusa (por. Łk 1,38)269.
Sopoćko wylicza cnoty Maryi, które przyczyniły się do Jej wybrania na Święta
Bożą Rodzicielkę; są nimi pokora, czystość i miłosierdzie, dzięki którym mogła powiedzieć swoje „Tak” Bogu, wyrażając zgodę na przyjęcie w łonie Syna
Bożego. Zauważa jeszcze, że Bóg pragnął zgody Maryi w planie zbawienia
ludzkości, ponieważ nie chciał nikomu narzucić swojej woli. Decyzja Maryi
warunkowała więc realizację tajemnicy Wcielenia. Fakt ten stanowi dla Autora
dowód istotnej roli, jaką odegrała Matka Boża w przyjściu Jezusa Chrystusa do
ludzkości jako Boga-Człowieka270.
Autor wyróżnił trzy główne skutki Wcielenia: udoskonalenie tego co stworzone, poznanie Boga oraz nawrócenie człowieka. Pierwsze następstwo Wcielenia Sopoćko wyjaśnia w odniesieniu do przeniknięcia człowieka i świata Boską
Por. M. Sopoćko, Konferencje, Miłosierdzie Boże we Wcieleniu, dz. cyt., s. 44.
Por. MBI, s. 87; PB, s. 83; tenże, Konferencje, Miłosierdzie Boże we Wcieleniu, dz. cyt., s. 43; por.
Katolicki katechizm dorosłych: Wyznanie wiary Kościoła, dz. cyt., s. 154.
266
Por. MBI, s. 87; PB, s. 91; por. KKK 461.
267
Por. LC, s. 85.
268
Por. LC, s. 78.
269
Por. DZM, z. 3, s. 231; PB, s. 91; JKM, s. 236.
270
Por. DZM, z. 3, s. 191; PB, s. 47.
264
265
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naturą Chrystusa. Pisze, że przez Wcielenie cała powszechność bytów podnosi
się do wyższej godności. Dzieje się tak, ponieważ przez fakt Wcielenia Bóg objął człowieka i cały świat działaniem swojej łaski i wywyższył271. Udoskonalenie
dokonuje się przede wszystkim poprzez partycypację w świętości Boga, co staje
się możliwe przez Bosko-ludzką naturę Jezusa Chrystusa272. Ten skutek Wcielenia
objaśnia J. Ratzinger w ten sposób, że jest on włączaniem nas w proces wstępowania, abyśmy poszli tam, gdzie On jest, abyśmy wznieśli się ponad siebie samych273.
Poznanie Boga jako skutek Wcielenia przejawia się w tym, że Bóg niewidzialny staje się poznawalny przez przyjęcie natury ludzkiej, co przyczynia się
do zrodzenia wiary w człowieku. Sopoćko tłumaczy to w następujących słowach: „Któż by nie uwierzył Bogu, który w postaci ludzkiej nauczał i czynił cuda”274. To poznawanie Boga w tajemnicy Wcielenia dokonuje się przede wszystkim w kontekście odkupienia człowieka. Uświadamiając sobie, ile uczynił dla
nas Jezus Chrystus, aby uwolnić nas z grzechu, poznajemy wielkość Bożego miłosierdzia275. Podobnie twierdzi J. Ratzinger: skutkiem Wcielenia jest poznanie
Boga niewidzialnego, który wkracza w przestrzeń widzialnego świata, abyśmy
mogli Go rozpoznać i w Niego uwierzyć276.
Trzecią konsekwencją Wcielenia jest, według Błogosławionego, nawrócenie
człowieka. Spojrzenie na Boga-Człowieka jest dlań motywacją do metanoi. Jezus Chrystus jako Bóg-Człowiek zostawił nam przykład doskonałości. Sopoćko
jest przekonany, że naszym obowiązkiem jest dążenie do tego ideału277. Uważa,
że dzięki tajemnicy Wcielenia wszystkie cnoty moralne lepiej się w człowieku
rozwijają i wzrastają, ponieważ widzimy ich wzniosły przykład we wcielonym
Bogu-człowieku278. Wcielenie jest więc drogą do uświęcenia chrześcijanina według ideału Jezusa Chrystusa, jaki przekazują nam Ewangelie279. Św. Jan Paweł II,
w Liście apostolskim Novo Millennio ineunte na zakończenie Wielkiego JubiPor. MBI, s. 89; tenże, Konferencje, Miłosierdzie Boże we Wcieleniu, dz. cyt., s. 41.
Por. MBI, s. 89; PB, s. 90.
273
Por. J. Ratzinger, Duch liturgii, dz. cyt., s. 111-112; W. Seremak, Miłosierdzie Boże a nowa Ewangelizacja znaki czasu, s. Lublin 2001, s. 112.
274
MBI, s. 88, por. M. Sopoćko, Miłosierdzie Boże we Wcieleniu, dz. cyt., s. 41; por. W. Seremak,
Miłosierdzie Boże a nowa ewangelizacja znaki czasu, dz. cyt., s. 111; M. Dłutowski, Oblicze, które
ocala, Warszawa 2016, s. 9.
275
Por. M. Sopoćko, Konferencje, Miłosierdzie Boże we Wcieleniu, dz. cyt., s. 41-42, 44.
276
Por. J. Ratzinger, Duch liturgii, dz. cyt., s. 111; Jan Paweł II, Fides et Ratio 11.
277
Por. MBI, s. 88-89.
278
Por. tamże.
279
Por. tamże, s. 89.
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leuszu roku 2000, wyraża konieczność kontemplacji oblicza Jezusa Chrystusa
w trzecim tysiącleciu chrześcijaństwa. Jest to według niego źródło nawrócenia
i odnowy życia ludzkiego (zob. 16-17).
2.4. Tajemnica Odkupienia
Michał Sopoćko tłumaczy interesujące nas pojęcie przez odwołanie się do
etymologii słowa „odkupienie”. Pochodzi ono od „okupu”, jaki musiano dać za
niewolnika. Jest ceną, za którą niewolnik zostaje uwolniony280. Autor opisuje dzieło Odkupienia dokonane przez Jezusa w odniesieniu do ludzkich długów wobec
sprawiedliwości Bożej. Twierdzi, że poprzez ofiarę Jezusa na Krzyżu – jedyną, doskonałą, ostateczną – zostaliśmy uwolnieni od skutków zła, jakie wyrządziliśmy
Bogu, bliźnim, samym sobie. Rozumie Odkupienie nie tylko jako zadośćuczynienie, ale przezwyciężenie ludzkiego grzechu, i przede wszystkim pokonanie
zła osobowego, prowadzącego człowieka do bałwochwalstwa, nienawiści Boga,
opanowania przez antywartości. Jezus jest Odkupicielem, gdyż uwolnił człowieka
z niewoli złego ducha, z mocy grzechu i od kary wiecznej281.
W przekonaniu naszego Autora Odkupienie jest wyprowadzeniem człowieka z największej nędzy i napełnieniem jego duszy „nową świętością”282. Ma ono
zatem wymiar paschalny, stanowiąc przejście ze śmierci do życia, ze słabości
do mocy Bożej, z doczesności do wieczności. Błogosławiony wyjaśnia, że Jezus
dokonał tego przejścia jako pierwszy dobrowolnie, przyjmując mękę i śmierć
oraz zmartwychwstając, a następnie wstępując do Ojca. Ta wielka przemiana,
dokonująca się w człowieku przez dzieło Odkupienia, wymagała największej
potęgi i mocy Boga. Wolą Stwórcy było przywrócenie stworzeniu świętości
i piękna, które zostały utracone przez dramat grzechu283.
Zadośćuczynienie jakiego dokonał Jezusa Chrystus jest zupełne, zauważa
inny teolog, W. Granat. Zwraca ono tyle dobra, ile zniszczyły grzechy i wyraża
to łacińską maksymą: „satisfactio condigna aequivalens”. Pisze, że w koncepcji
bł. Dunsa Szkota wszystkie grzechy razem wzięte nie stanowią nieskończonej
obrazy Boga, ponieważ mają one swoją wartość skończoną. W celu ich zadośćuczynienia wystarczą dzieła również o wartości skończonej284.
Por. MBII, s. 9.
Por. tamże, s. 7; PB, s. 92.
282
Por. MBII, s. 7.
283
Por. tamże; por. DiM 7; KKK 607.
284
Por. W. Granat, Chrystus Odkupiciel..., dz. cyt., s. 26.
280
281
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Funkcję pośrednika między Bogiem a grzeszną ludzkością Jezus Chrystus
realizuje przez Odkupienie dokonane na krzyżu285. Ks. Sopoćko stwierdza, że
Odkupiciel przez dzieło krzyża dokonał pojednania grzesznej ludzkości z Bogiem jako arcykapłan, prorok i król. Funkcję kapłańską wypełnia, ofiarowując
siebie Ojcu Niebieskiemu jako całopalną ofiarę za grzechy całego świata na
ołtarzu krzyża. Urząd prorocki realizuje przez krzyż uznając go za „mównicę”,
z której ustawicznie do nas przemawia, ucząc prawa Bożego i cnót chrześcijańskich. Krzyż jest także tronem królewskim – miejscem panowania Jezusa Króla
nad człowiekiem i światem286.
Zadośćuczynienie, którego dokonał Chrystus na krzyżu, przeważyło popełnioną przez ludzi obrazę Trójcy Świętej. Łaska wysłużona przez Zbawiciela
przewyższyła grzech, ponieważ zadośćuczynienie było dokonane przez Boga-Człowieka287. Stąd też pochodzi nieskończona wartość dzieła odkupienia. Zdaniem naszego Autora jedna kropla krwi wystarczyła na uwolnienie z grzechu
całego rodzaju ludzkiego. Podkreśla jej nieskończoną wartość i cytuje słowa
św. Piotra „(...) zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy” (1
P 1,18-19)288. A zatem dokonane przez Jezusa zadośćuczynienie obejmuje wszystkich ludzi i rozprzestrzenia się tak daleko, jak rozszedł się po świecie grzech289.
Wspominany już antropolog M. Kowalczyk pisze, że dzieło Odkupienia
rozciąga się na grzechy wszystkich ludzi – jest więc uniwersalne w zakresie
podmiotowym i przedmiotowym. Dobrze dookreślają to słowa św. Pawła: „Nie
ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego (...)”
(Ga 13,28-29)290. Dalej Kowalczyk naucza, że trzeba wykluczyć naturalizm teologiczny występujący w ideologii pelagianizmu, który neguje łaskę odkupienia,
według którego człowiek sam, dzięki oparciu na pierwotnej strukturze natury
ludzkiej osiąga doskonałość. Jest to teza niezgodna z nauką Kościoła, który głosi, że łaska Boża do zbawienia jest koniecznie potrzebna291.
Odkupienie, którego dokonał Zbawiciel, jest w ocenie Sopoćki zastępcze.
Grzeszny człowiek powinien sam składać ofiarę przebłagalną za grzechy, tymPor. MBII, s. 7.
Por. MBII, s. 236; M. Sopoćko, Kazania pasyjne, dz. cyt., s. 9; por. Pius XI, Ǫuas Primas (O Chrystusie Królu), 9; R. Rogowski, ABC teologii dogmatycznej, dz. cyt., s. 109.
287
Por. MBII, s. 9.
288
Por. tamże; LDMB, s. 101-102.
289
Por. LDMB, s. 101; MBII, s. 9.
290
Por. M. Kowalczyk, Antropologia w perspektywie personalizmu chrześcijańskiego, dz. cyt., s. 85.
291
Por. tamże, s. 81.
285
286
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czasem Jezus Chrystus zajmuje jego miejsce i podejmuje pokutę za jego grzechy. Czyni to głównie z miłosierdzia wobec stworzeń292. Zadośćuczynienie
zastępcze – naucza dalej Błogosławiony – powinno być dobrowolne. Dlatego
właśnie Jezus podkreśla wolność swojej decyzji co do odkupienia ludzi: „Nikt
Mi życia nie zabiera, lecz Ja sam od siebie je daję. Mam moc je oddać i mam
moc je znów odzyskać” (J 10,18)293.
Autor opisuje narodzenie z Boga jako najważniejszy skutek Odkupienia.
Zanurzenie człowieka w mękę i śmierć Chrystusa stanowi dla niego nowy akt
stwórczy. Poprzez Odkupienie dane przez Chrystusa człowiek staje się dzieckiem
Bożym, co dokonuje się przez otrzymanie łaski uświęcającej i uczynkowej oraz
darów Ducha Świętego294. Narodzenie z Boga jest dla Sopoćki równoznaczne
z naszym uświęceniem, ponieważ przez Odkupienie Bóg czyni nas świętymi, tak
jak sam jest święty. Dokonuje się to przez uzdrowienie naszej zepsutej grzechem
ludzkiej natury i powołaniem do nowego życia w Chrystusie295. Odkupiciel – zaznacza Autor – wciąż rodzi nas na krzyżu wyzwalając z nicości grzechu i otwierając przed nami perspektywę świętości i wiecznego szczęścia w niebie. Naszym
zadaniem jest nade wszystko jak najlepsze przyjęcie wszystkich łask odkupienia,
jakie udzielane są w obfitości w Kościele świętym, aby narodzić się z Boga296.
Reasumując powyższe zagadnienia rozdziału pierwszego można wywnioskować, iż tym co uświęca człowieka jest przede wszystkim bliski kontakt
z Bogiem. Zaś świętość chrześcijanina stanowi jedynie odbicie, poniekąd jest to
„skrawek” Świętości Bożej. To Bóg jest źródłem świętości i uświęcenia chrześcijanina. W Starym Testamentcie człowieka od Boga Jahwe dzieliła ogromna
przepaść, wynikająca z pojmowania Jego świętości, jako dystansu pomiędzy
samym Bogiem, a stworzeniem. Natomiast w świetle nauki Chrystusa świętość
jest oddzieleniem od grzechu i jednocześnie połączeniem z Bogiem. A zatem
ma ona jakby dwie strony: pozytywną i negatywną. Pozytywna strona świętości wynika z faktu, iż świętość ma źródło w Bogu i ontologicznie jest w Nim
zakorzeniona, zaś jej negatywną stronę pokazuje to, iż świętość niesie w sobie
zadanie jakiemu człowiek winien sprostać w życiu moralnym. Dla Sopoćki jest
to „obcość w stosunku do świata grzechu i jego skutków”297.
Por. M. Sopoćko, Konferencje, Miłosierdzie Boże w uwolnieniu nas z grzechu, s. 51, (mps, AZSJM).
MBII, s. 8; por. A. Słomkowski, Miłosierdzie Boże we Wcieleniu i Odkupieniu, w: Ewangelia miłosierdzia, dz. cyt., s. 87.
294
Por. KMB, s. 82; MBIII, s, 67-68, 84, 237; por. RH 10; por. J. Ratzinger, Duch liturgii, dz. cyt., s. 33.
295
Por. LDMB, s. 65.
296
Por. MBII, s. 7; LDMB, s. 130.
297
Tamże.
292
293

ROZDZIAŁ II

MIŁOSIERDZIE BOŻE JAKO WYMIAR ŚWIĘTOŚCI
CHRZEŚCIJANINA
Chrześcijanin realizujący uczynki miłosierdzia uczestniczy w Bożym miłosierdziu. Realizuje miłosierdzie w swoim i bliźniego życiu. W ten sposób
podejmuje drogę świadectwa życia, miłosierdziem. Miłosierdzie Boga bowiem
dotyka człowieka w jego grzechu, aby doprowadzić go do uświęcenia. Według
Sopoćki świętość chrześcijanina w szczególny sposób realizuje się dzięki Miłosierdziu Bożemu; to dzięki niemu poznajemy w Bogu to, co najbardziej istotne
i najpiękniejsze oraz otwieramy się na doświadczenie działania łaski Odkupienia, co ostatecznie przemienia nas w żywych świadków miłosierdzia pośród
bliźnich. Miarą Miłosierdzia Bożego dla Błogosławionego jest życie, nauczanie, męka i śmierć oraz zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. To składa się na
duchowy wymiar miłosierdzia w życiu chrześcijanina, które z kolei wyraża się
poprzez jego postawę na drodze realizacji świętości. Stanowi ona pełnię życia
chrześcijańskiego, zapoczątkowanego dzięki łasce chrztu świętego, a zarazem
ukoronowanie całego ziemskiego życia.
W poniższym rozdziale zostaną przedstawione następujące zagadnienia:
najpierw ukażemy miłosierdzie jako największy przymiot Boga, relację sprawiedliwości do miłosierdzia i jego wpływ na uświęcenie chrześcijanina. Przedmiotem analizy treści tego rozdziału będą również kwestie dotyczące wpływu
miłosierdzia na życie ludzkie i na postawy człowieka wobec łaski miłosierdzia.
Konsekwencją przyjęcia przez człowieka łaski miłosierdzia będzie naśladowanie Boga w uczynkach miłosierdzia, a także pielęgnowanie i propagowanie nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego.
1. Miłosierdzie Boże jako największy przymiot Boga
Błogosławiony Sopoćko naucza, że przymioty Boga dzielą się na dwie
grupy. Pierwsza to przymioty ad intra, które charakteryzują wewnętrzną naturę Boga. Są to doskonałości absolutne, inaczej nazwane wsobnymi. Należą
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do nich prostota, samoistność, niezmienność, nieograniczoność, wieczność1.
Natomiast pojęcie Miłosierdzia Bożego łączy się z drugą grupą przymiotów, ad
extra, czyli stosunku Boga do stworzeń. Wśród nich wymienić można dobrotliwość, mądrość, opatrzność, sprawiedliwość, miłosierdzie2.
Miłosierdzie Boże jest także największym przymiotem Boga ad extra. Jako
uzasadnienie tego stwierdzenia, Sopoćko podaje dwie przesłanki teologiczne.
Pierwsza wynika z analizy Pisma Świętego. Na podstawie konkordancji wyliczył on, że ta doskonałość występuje najczęściej, bo aż 400 razy; sprawiedliwość natomiast 385 razy. Same Psalmy, aż 130 razy wymieniają ten przymiot
Boga. Są zatem, zdaniem Autora, pieśniami wskazującymi przede wszystkim
na Miłosierdzie Boże jako najważniejszy spośród przymiotów Boga ad extra3.
Druga przesłanka wynika z faktu, że Bóg, jako Byt Najwyższy, nie ma nad
Sobą nikogo, komu miałby udzielać się przez miłość i w ten sposób objawiać Siebie, może natomiast udzielać się innym bytom niższym, stworzonym przez Siebie,
a czyni to przede wszystkim z miłosierdzia Swego, a nie z miłości 4. Powołując
się na św. Tomasza z Akwinu Sopoćko stwierdza, że Miłosierdzie Boże udziela
się stworzeniom przez wydobywanie ich z nędzy grzechu i poprzez uzupełnianie
ich braków w działaniu spowodowanych grzechem pierowordnym. Jest więc ten
przymiot Boga reakcją na zło, które niszczy człowieka, odbierając mu godność5.
Zgodnie z ujęciem M. Bernysia powiedzieć można, że ta doskonałość Boga jest
przede wszystkim chęcią przychodzenia z pomocą – sublevare – pomóc nędzy.
Tam, gdzie jest nędza, tam Bóg czeka ze swoim miłosierdziem i spieszy, aby
zaradzić ludzkim ograniczeniom6.
Michał Sopoćko krocząc drogą nauczania św. Tomasza z Akwinu przekonuje, że Miłosierdzie Boże nie jest jedynie przymiotem Boga, ale jest Nim saPor. MBI, s. 13; M. Sopoćko, Miłosierdzie Boże. Studium teologiczno-praktyczne, Wilno 1936,
s. 3; ,,Pojęcie przymiotu, lub jak mówimy głównie w odniesieniu do Boga – doskonałości, łączy się
z nauką o naturze Boga. Bóg jest czystym duchem samoistnym, tzn. mającym byt sam z siebie, a zatem
i pełnię doskonałości”. – M. Bernyś, Miłosierdzie jako przymiot Boga, w: Bóg Bogaty w Miłosierdzie,
„Communio” 15(2003), s. 44.
2
Por. MBI, s. 13; por. W. Pietkun, Miłosierdzie Boże w nauce magisterium Kościoła, w: Bo Jego Miłosierdzie na wieki (Ps 135), Poznań 1972, s. 78-79.
3
Por. M. Sopoćko, Miłosierdzie Boże w Piśmie świętym, dz. cyt., s. 80; por. M. Chmielewski, Duchowość Miłosierdzia, Mały katechizm, Lublin 2017, s. 14.
4
Por. MBI, s. 16.
5
Por. STh, I, q. 21, a. 3; M. Bernyś, Miłosierdzie jako przymiot Boga, w: dz. cyt., s. 46; A. Słomkowski,
Miłosierdzie Boże we Wcieleniu i Odkupieniu, w: Ewangelia Miłosierdzia, Poznań 1970, s. 50-51.
6
Por. MBI, s. 15; por. M. Bernyś, Miłosierdzie jako przymiot Boga, w: dz. cyt., t. 15, s. 47.
1
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mym7. Uzasadnia to w następujący sposób: „Ściśle mówiąc żadna doskonałość
w Bogu nie jest wyższa od drugiej, ponieważ między nimi nie ma rzeczowej
różnicy, a każda stanowi istotę Boga czyli jest Bogiem”8. Autor twierdzi ponadto, że tam, gdzie występuje postawa niesienia pomocy i uzupełniania licznych
braków ludzkich, jest Jezus Chrystus. On jest tożsamy z miłosierdziem Bożym9.
Ta myśl teologiczna Błogosławionego została potwierdza słowami Jezusa, który
powiedział św. Faustynie podczas objawienia, że jest dla niej ,,miłosierdziem
samym” (Dz 1775). Święta łączyła przymiot Miłosierdzia Bożego z osobą Jezusa Chrystusa: „(...) jednoczę się z Chrystusem – Miłosierdziem (...)” (Dz 1778).
Analizując tajemnicę miłosierdzia Bożego przedstawioną w pismach ks. Sopoćki, H. Wejman tłumaczy, że przymiot Boga jest istotą jestestwa Boga samego,
a wśród różnych doskonałości boskich właśnie miłosierdzie najpełniej charakteryzuje plan zbawczy działania Boga, czyli również samą Jego naturę10.
Nasz Autor wyjaśnia dalej, że przymiot miłosierdzia Boga zostaje najpełniej
objawiony przez akt Stworzenia oraz Odkupienia człowieka i świata. Objawienie
miłosierdzia w tajemnicy stworzenia polega na tym, że Bóg nie potrzebował ludzkości do swego szczęścia, a Jego motywem było przede wszystkim miłosierdzie
rozumiane jako bezinteresowne, wielkoduszne działanie Boże11. Błogosławiony
twierdzi, że ten przymiot Boga jest też podstawą istnienia i trwania wszystkich
istot żywych i całego świata. Uzasadnienia swojej myśli poszukuje w psalmach
oraz pismach św. Augustyna, św. Jana Chryzostoma, św. Tomasza z Akwinu12.
Po drugie, jego zdaniem, akt Odkupienia człowieka i świata przez Syna
Bożego jeszcze dobitniej objawia samą istotę miłosierdzia Bożego. Jego symbolem są rany Jezusa, zadane podczas męki krzyżowej. Pomagają nam one uzmysłowić sobie, jak Synowi Bożemu zależało na człowieku i jaką cenę poniósł
za jego Odkupienie. Skala cierpienia Jezusa jest miarą Miłosierdzia Bożego13.
Por. MBI, s. 15.
Tamże, s. 16.
9
Por. tamże; GŚ, s. 92; „Wystarczy powiedzieć, że w Bogu wszystkie przymioty utożsamiają się z istotą Bożą i dlatego czcząc miłosierdzie Boże czcimy właśnie samego Boga miłosiernego”. – E. Kisiel, Święto Miłosierdzia Bożego, w: Powołanie człowieka wobec tajemnicy Bożego Miłosierdzia, red.
L. Balter, Poznań 1991. s. 104.
10
H. Wejman, Tajemnica Miłosierdzia Bożego w myśli ks. M Sopoćki, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 5(1997) nr 2, s. 48-49.
11
Por. JKM, s. 130; MBI, s. 151; GŚ, s. 92-93; por. M. Bernyś, Miłosierdzie jako przymiot Boga, dz. cyt.,
s. 47.
12
Por. MBI, s. 15; JKM, s. 33; tenże, Treść pojęcia: miłosierdzie Boże, w: Bo Jego miłosierdzie na wieki
(Ps. 135), s . 80.
13
Por. GŚ, s. 30- 32.
7
8
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Sopoćko pisze, że chrześcijanin zda sobie sprawę z wielkości tego przymiotu
Boga wówczas, jeśli zrozumie sam akt Odkupienia, ponieważ było ono dziełem
bezinteresownego działania Boga względem grzesznego człowieka. Jezus był
niewinny, a zajął miejsce grzesznika, aby wynagrodzić sprawiedliwości Bożej
za ludzką winę14. Sobór Trydencki przypomina słowa św. Pawła, że Bóg Ojciec
miłosierdzia posłał Jezusa Chrystusa, aby mocą Jego Krwi ludzie zostali odkupieni (por. 2 Kor 1,3; Rz 3,25)15.
Także papież Pius XII dzieło odkupienia nazywa „dziełem miłosierdzia” uznając, że męka i śmierć Jezusa Chrystus dobitnie objawia ten największy przymiot
Boga w odniesieniu do stworzeń. Jezus Chrystus przez swe miłosierdzie objawione
w męce obdarzył ludzi nadprzyrodzonymi łaskami, aby naprawić zakłócony przez
grzech stosunek między Bogiem a stworzeniem. Jak zauważa J. Krasiński, odkupienie wynikające z Miłosierdzia Boga niweluje konflikt i bunt człowieka względem Stwórcy16.
Miłosierdzie jako przymiot Boga jest przyczyną harmonijnego współistnienia
w świecie ludzi17. Znamienny jest tutaj przykład z zakresu stosunków międzyludzkich, na podstawie których Sopoćko uważa, że bez miłosierdzia Bożego (udzielanego w sakramencie pokuty i pojednania) nie istniałaby harmonia w relacjach
między ludźmi. Człowiek pogrążyłby się w samozniszczeniu, a zło rozlałoby się
na świat w postaci destrukcyjnego grzechu. W rozważaniach Błogosławionego na
pierwszy plan wysuwa się wniosek, że bez miłosierdzia Bożego świat przestałby
istnieć, a ludzie wyniszczyliby się nawzajem18.

2. Sprawiedliwość a miłosierdzie
Michał Sopoćko w swoim pismach ukazuje współistnienie dwóch przymiotów Boga; sprawiedliwości i miłosierdzia. Wyjaśnia, że to przez nie Chrystus
panuje nad człowiekiem i światem. Te dwa przymioty nawzajem się uzupełniają
14
Por. PB, s. 43-44; JKM, s. 130; LC, s. 106; MBI, s. 16-17; tenże, Konferencje, Miłosierdzie Boże
w uwolnieniu nas z grzechu, dz. cyt., s. 51; por. DiM 7; A. Słomkowski, Miłosierdzie Boże we Wcieleniu i Odkupieniu, w: Ewangelia Miłosierdzia, Poznań 1970, s. 52; S. Urbański, Miłosierdzie jako
przymiot Boga w nauczaniu księdza Michała Sopoćki, dz. cyt., s. 82-84.
15
Por. Breviarium Fidei 316, red. Ignacy Bokwa, Poznań 2007.
16
Por. J. Krasiński, Miłosierdzie Boże w nauce magisterium Kościoła, dz. cyt., s. 57-58.
17
Por. MBI, s. 14-15.
18
Por. JKM, s. 35; LC, s. 106-107.
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przez swoją różnorodność i cel, jakim jest zbawienie człowieka19. Zestawienie
tych dwóch przymiotów Boga ze sobą istniało w nauczaniu największych teologów Kościoła. Czynił to św. Augustyn: „Bóg jest wszechmogący: nie zapomina
o sprawiedliwości świadcząc miłosierdzie, ani o miłosierdziu w sprawiedliwym
sądzie”20. Natomiast św. Tomasz twierdził, że „To było znakiem obfitszego miłosierdzia (kiedy Bóg dał swego Syna na zadośćuczynienie), niż gdyby odpuścił
grzechy bez zadośćuczynienia”21.
Sprawiedliwość obejmuje najpierw nasz stosunek do Boga, czyli akty czci
względem Niego, przebłaganie, dziękczynienie, posłuszeństwo. Dlatego Sopoćko uważa, że gdybyśmy je pominęli, popełnilibyśmy wykroczenie wobec sprawiedliwości22. Wyprowadza ogólny wniosek z przyjętej powszechnie definicji
sprawiedliwości, która głosi, iż sprawiedliwością jest oddawanie każdemu tego,
co się mu należy. Panowanie Boga nad nami przez sprawiedliwość przekłada
się na poszanowanie prawa naturalnego, jakie zostało określone w Dekalogu.
Każdy człowiek ma bowiem prawo do życia, wolności, honoru, godziwych warunków życia itp. Jeśli je zachowujemy, Bóg prowadzi ludzkość do rozwoju23.
Przez miłosierdzie natomiast Bóg udziela łaski człowiekowi. Naprawia
w nim skutki braku sprawiedliwości. To dzięki miłosierdziu ofiary ludzkiego
egoizmu, systemów ateistycznych prowadzących do pozbawienia ludzi życia
duchowego i moralnego, mogą dzięki działaniom wielu ludzi doświadczać, iż
jest sprawiedliwość, przed którą kroczy miłosierdzie.
Owo powszechne panowanie Boga nad człowiekiem przez sprawiedliwość
i miłosierdzie jest ukazane w nauce Sopoćki jako dążenie człowieka do dobrobytu i szczęścia. Wymaga ono jednak od każdego z nas dobrej woli, by je przyjąć
i w nim wytrwać24. Rozumienie miłosierdzia jako „głębszego źródła sprawiedliwości”, zdolnego „przywracać człowieka samemu człowiekowi”, odnajdujemy
w encyklice Dives in misericordia św. Jana Pawła II. Papież ukazuje rolę miłosierdzia w odniesieniu do niesprawiedliwości powodującej podziały i moralną
Por. MBI, s. 17.
J. Grabowski, Czy miłosierdzie przeczy sprawiedliwości? Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, Lublin 2010, s. 366.
21
STh III, q.46, a 2.
22
Por. M. Sopoćko, O obowiązkach społecznych, dz. cyt., s. 93.
23
Por. tamże; tenże; M. Sopoćko, Konferencje, Na Niedzielę IV. W. Postu, dz. cyt., s. 2; por. V. Grossi, Łaska i usprawiedliwienie: od świadectwa Pisma Świętego do końca Średniowiecza, w: Człowiek
i jego zbawienie, Kraków 2001, s. 325-236.
24
Por. GŚ; s. 105; M. Sopoćko, O obowiązkach społecznych, dz. cyt., s. 93, 95-96; tenże, Nauka Przedślubna, dz. cyt., s. 42.
19
20
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degradację ludzi. Według niego, te dwie doskonałości są w przymierzu ze sobą
i nawzajem się uzupełniają dla dobra człowieka i świata całego (por. DiM, 4).
Michał Sopoćko pisze o sprawiedliwości legalnej, zamiennej, rozdziel25
czej . Argumentuje, iż Bogu można przypisać tylko sprawiedliwość rozdzielczą, i to w znaczeniu innym niż u ludzi. Ponieważ sprawiedliwość ludzka jest
niedoskonała, połączona z różnymi uwarunkowaniami, dlatego często oferuje
wyroki niesprawiedliwe, nieproporcjonalne do wykroczeń. Natomiast sprawiedliwość rozdzielcza u Boga stanowi prawo wolne od jakichkolwiek wpływów
zewnętrznych, ponieważ stworzenie nic nie może Bogu dać26. Dalej Autor pisze,
że sprawiedliwość rozdzielcza Boga jest karaniem, które ma na celu uzdrowienie duszy ludzkiej. Wyroki Bożej sprawiedliwości mają charakter leczniczy lub
zapobiegawczy, bowiem poprzez kary Bóg otwiera oczy grzesznikom, aby poznali swe błędy i weszli na drogę nawrócenia27. Pisząc o karze Błogosławiony
wspomina szczególnie dwie słabości człowieka, które do tego się przyczyniają.
Pierwszą są grzechy języka i to one powodują rozłamy. Przyczyniają się do niszczenia relacji z bliźnimi. Sopoćko powołuje się na słowa Jezusa: „Powiadam
wam, że z każdego słowa próżnego, które by ludzie wyrzekli, dadzą sprawę
w dzień sądny” (Mt 12,36)28. Drugą słabość człowieka podlegającą karze stanowi niegodne przyjmowanie łask Bożych i dobroci Stwórcy, czego symbolem
może być brak szaty weselnej z przypowieści o godach królewskich (por. Mt 22,
1-14). W ten sposób Błogosławiony przestrzega przed zuchwałą postawą wobec miłosierdzia, która jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Chodzi tu
o świętokradzkie przyjmowanie sakramentów i brak chęci nawrócenia. Według
Sopoćki naturalną karą dla grzesznika są wyrzuty sumienia, które go dręczą i nie
dają spokoju, oraz cierpienia fizyczne szczególnie, gdy chodzi o alkoholizm29.
Sprawiedliwość rozdzielcza u Boga wyraża się również nagradzaniem. Autor powołuje się na słowa św. Pawła: „Oko nie widziało (...) co przygotował
Bóg tym, którzy go miłują” (1 Kor 2,9)30. Każdy otrzyma kiedyś zapłatę tylko
Por. MBI, s. 17; „Sprawiedliwość jest stałą wolą nie gwałcić praw drugiego i oddać każdemu co się
komu należy”. – M. Sopoćko, O obowiązkach społecznych, dz. cyt. s. 93; ,,Drugą cnotą kardynalną jest
sprawiedliwość udoskonalająca naszą wolę (...) i uzdalnia ją do poszanowania praw każdego człowieka: życia i wolności, świętości domowego ogniska, dobrego imienia i czci oraz dóbr materialnych”.
– L. Trese, W co wierzymy?, dz. cyt., s. 123.
26
Por. MBI, s. 17-18; GŚ, s. 105.
27
Por. MBI, s. 17-18.
28
Por. JKM, s. 146.
29
Por. tamże; M. Sopoćko, O obowiązkach społecznych, dz. cyt., s. 97.
30
Por. GŚ, s. 104.
25
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według swych zasług, a więc wedle tego, jak spełniał swe obowiązki względem
Boga, bliźniego i siebie samego. Przy czym dla Błogosławionego bardzo ważny
jest duch służby dla samego Pana, według zasady soli Deo (samemu Bogu). Bóg
nie może zapomnieć o pracy i miłości, jaką chrześcijanin podjął dla Niego, przy
późniejszym jego nagradzaniu (por. Hbr 6,10)31. Stwórca wynagradza przede
wszystkim za te czyny, o których nikt nie wie, gdyż są ukryte przed ludzkim
wzrokiem, oraz za te najmniejsze, jak chociażby ewangeliczny „kubek wody”
dla spragnionego (por. Mt 10,42)32.
Ludzie, którzy w odwoływaniu się do Miłosierdzia Bożego pomijają sprawiedliwość, często popadają w zarozumiałość. Według Sopoćki dzieje się tak
z powodu umiłowania przez nich egoistycznego stylu życia, jakiego nie chcą
porzucić. Nie chcą się też nawracać. Autor ostrzega, że wobec takich ludzi sprawiedliwość okaże się czymś strasznym w skutkach33. Daje także do zrozumienia, że ludzie boją się sprawiedliwości Bożej, ponieważ ten przymiot przypomina im o karze za grzechy. Wielu chciałoby o niej zapomnieć. Jest to jednak
błędne podejście, będące pewną niekonsekwencją w myśleniu. Takie osoby nie
znoszą swojej krzywdy i zaciekle dochodzą swych praw w życiu obywatelskim,
ale chętnie zapomnieliby o swoich obowiązkach wobec praw Bożych i konieczności posłuszeństwa wobec nich34.
Żaden człowiek nie ucieknie przed sprawiedliwością Bożą, o czym przypomina Sopoćko, tłumacząc, że każdy będzie się musiał z nią zmierzyć po śmierci.
Każdy człowiek stanie bowiem przed sądem Bożym i otrzyma nagrodę lub karę
według swych czynów dokonanych w życiu ziemskim. Sąd ostateczny stanowi
dla Błogosławionego ostateczny triumf sprawiedliwości w wymiarze życia pojedynczych osób, a także historii całej ludzkości35.
Istotny jest wpływ sprawiedliwości na właściwe rozumienie miłosierdzia
przez człowieka36. Cnota ta kształtuje miłosierdzie w prawdzie, by nigdy nie stało
się ono akceptacją zła. Jeśliby do tego doszło, mielibyśmy do czynienia z fałszywym rozumieniem miłosierdzia Bożego, co przyczynia się do zuchwałości względem Boga, czyli grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Sprawiedliwość domaga
Por. JKM, s. 146; por. S. Urbański, W szkole świętości, Warszawa 2016, s. 298-299.
Por. JKM, s. 145; por. A. Słomkowski, Teologia życia duchowego, dz. cyt., s. 148-190.
33
Por. DZM, z. 3, s. 223; por. A. Słomkowski, Teologia życia duchowego, dz. cyt., s. 148-149.
34
Por. M. Sopoćko, Miłosierdzie Boże a sprawiedliwość Boża, art. cyt., s. 622.
35
Por. JKM, s. 146; M. Sopoćko, Konferencje, O sądzie ostatecznym, s. 167, (mps, AZSJM); tenże,
Konferencje, O sądzie szczegółowym, s. 173-177, (mps, AZSJM).
36
Por. JKM, s. 145.
31
32
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się zadośćuczynienia, co też miłosierdzie Boże realizuje, stając się miłością wynagradzającą. Tutaj znowu można przywołać męczeństwo Jezusa na krzyżu, w którym Autor ukazuje miłosierdzie Boże jako cenę odkupienia człowieka i świata.
Miłosierdzie Boże nie znosi ani nie ogranicza przykazań Bożych, a więc nie pomija też sprawiedliwości Boga; ono jedynie odpowiada na jej konsekwencje37.
Na właściwe rozumienie relacji miłosierdzia względem sprawiedliwości
zwraca uwagę J. Grabowski. Ostrzega on, że należy unikać wypaczeń w ukazywaniu współistnienia tych dwóch przymiotów Boga. Nie można widzieć tylko
sprawiedliwości pomniejszając rolę miłosierdzia. Chrześcijanin mógłby wówczas
ulec beznadziei i przekonaniu o braku szans na możliwość zbawienia. Wówczas
wola ludzka osłabłaby i człowiek skłaniałby się ku rozpaczy. Utrata nadziei stałaby się postawą niechrześcijańską. Nie można też widzieć tylko miłosierdzia bez
sprawiedliwości, bo uległoby się wtedy grzechom przeciwko Duchowi Świętemu,
które znamionuje zuchwalstwo. Taka postawa doprowadziłaby do przekonania,
że można grzeszyć bez konsekwencji za swe czyny, bo Bóg i tak wybaczy – bo
jest Miłosierdziem samym. Jako skutek, pojawiłaby się ignorancja wobec łaski
zbawczej, z której korzystanie odkładałoby się na później38.
Bł. Michał Sopoćko ujął te dwa przymioty Wszechmogącego Boga w kategoriach „czasu zbawczego”. W historii zbawienia miłosierdzie jest bowiem
czasem zapowiadającym dzień sprawiedliwości. Tak więc człowiek w życiu doczesnym doświadcza „czasu miłosierdzia”39. By to pojęcie wytłumaczyć, Błogosławiony używa dwóch porównań ze Starego Testamentu i przypomina czas
miłosierdzia dla ludzkości przed potopem, który trwał dziesięć lat (por. Rdz
6–8) oraz okres przed zniszczeniem Niniwy, czyli czterdzieści dni (por. Jon 3,110). Czas miłosierdzia to czas święty, z którego, jak pisze Błogosławiony, mamy
od razu skorzystać. Pisze dalej: „Póki tedy mamy czas miłosierdzia, (...) śpieszmy do Najmiłosierniejszego Zbawiciela, który dziś do serc naszych kołacze. (...)
Czekać nie można, ani gardzić wezwaniem, ale mamy natychmiast wstać i śpieszyć do Ojca, bo na wieki Miłosierdzie Jego”40. Po śmierci człowiek „przejdzie w czas sprawiedliwości”. Osoba, która zmarnuje duchowe dobra Boga i nie
Por. PB, s. 92-96.
J. Grabowski, Czy miłosierdzie przeczy sprawiedliwości?, dz. cyt., s. 367.
39
KMB, s. 57.
40
KMB, s. 57; por. R. Forycki, Czas i czasy miłosierdzia, w: Bóg Bogaty w miłosierdzie, red. L. Balter,
S. Dusza, A. Piętka, „Communio” t. 15, Poznań 2003, s. 331-332; „W swoim miłosierdziu Bóg raczej
powstrzymuje gniew; a nawet sam się wycofuje. Czyni to po to, by dać człowiekowi szansę na nawrócenie. Miłosierdzie Boże umożliwia grzesznikowi odroczenie kary i pragnie jego nawrócenia; jest
łaską nawrócenia”. – K. Walter, Miłosierdzie. Klucz do chrześcijańskiego życia, Poznań 2014, s. 66.
37
38

Rozdział II. Miłosierdzie Boże jako wymiar świętości chrześcijanina

119

pobiegnie w ramiona miłosiernego Ojca, aby doświadczyć Jego przebaczenia,
nieuchronnie doświadczy też Bożej sprawiedliwości41.
O czasie miłosierdzia i sprawiedliwości pisała także św. Faustyna. w jednym z objawień, jakie miała w Warszawie 25 marca 1936 r., Matka Boża oznajmiła jej: „Postanowiony jest dzień sprawiedliwości, dzień gniewu Bożego, drżą
przed nim aniołowie. Mów duszom o tym wielkim miłosierdziu, póki czas zmiłowania; jeżeli ty teraz milczysz, będziesz odpowiadać w on dzień straszny za
wielką liczbę dusz” (Dz 635).
Rozważając relację sprawiedliwości względem miłosierdzia, Sopoćko stwierdza, iż miłosierdzie Boga góruje nad sprawiedliwością. Uzasadnia tę tezę odwołując się do Pisma Świętego, przywołując słowa apostoła Jakuba: „miłosierdzie
odnosi triumf nad sądem” (Jk 2,13)42. Tutaj Autor wysuwa wniosek, że miłosierdzie Boże w zetknięciu ze skruchą człowieka za popełnione grzechy zwycięża
nad karą wynikającą ze sprawiedliwości. Kolejny argument czerpie z nauki św.
Tomasza z Akwinu; głosi on, że Miłosierdzie Boże jest przed sprawiedliwością
jako pierwszy przejaw woli Bożej, z której pochodzi sprawiedliwość, kształtująca porządek świata43.
Przekonanie o wyższości miłosierdzia nad sprawiedliwością pojawia się także w książce P. M. Zulehnera Bóg jest większy od naszego serca. Autor książki odwołuje się do przypowieści: o robotnikach w winnicy (por. Mt 20,1-15) i o królu
(por. Mt 18,23-35), aby wskazać na biblijny kontekst wyższości nad sprawiedliwością. Według niego miłosierdzie nie zastępuje sprawiedliwości, lecz ją wydoskonala i daje nam rozwiązanie w sytuacjach, kiedy życie i godność człowieka są
zagrożone z powodu kary za popełnione przestępstwa. Miłosierdzie nie zastępuje
sprawiedliwości, ale daje nam najlepsze rozwiązanie w trudnych sytuacjach moralnych. Jest potrzebne tam, gdzie nie wystarczy sama sprawiedliwość, a konieczna jest pomoc człowiekowi, który popełnił różne błędy życiowe44.

3. Miłosierdzie Boże uświęceniem człowieka
W pismach Michała Sopoćki uświęcające działanie miłosierdzia Bożego
jest przedstawione przede wszystkim jako objawienie Wszechmocy Boga wobec
Por. JKM, s. 57; M. Sopoćko, Miłosierdzie Boże a sprawiedliwość Boża, art. cyt., s. 621-622.
GŚ, s. 106.
43
Por. MBI, s. 18. por. STh, I, q. 21, a. 4.
44
P. M. Zulehner, Bóg jest większy od naszego serca, Kraków 2017, s. 49-54.
41
42
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stworzenia. Podążając tokiem myślenia św. Augustyna i św. Tomasza z Akwinu,
Sopoćko twierdzi, że uświęcenie człowieka grzesznego determinowało Trójcę
Świętą w działaniu bardziej, niż sam fakt powołania świata z nicości. Bo, jak
zaznacza, zło jest niżej niż nicość45. Wszechmoc Miłosierdzia Bożego przejawia
się w działaniu wobec grzesznika, nawet najbardziej zatwardziałego, jeśli tylko
on chce się zmienić na lepsze i zwróci się do Boga o pomoc; taki grzesznik może
stać się świętym.
W koncepcji rozumienia świętości Sopoćko nie jest nowatorski, ale potwierdza znaną już dobrze w Kościele naukę, iż świętość jest dla każdego człowieka. To, czym Błogosławiony wyróżnia się od innych pisarzy, polega na ujęciu
świętości jako drogi zaufania miłosierdziu Bożemu; dzięki temu zaufaniu nawet
największy grzesznik może stać się gorliwym chrześcijaninem46. By to uzasadnić,
Autor odwołuje się do przykładów z Pisma Świętego, trwałych nawróceń dokonanych przez miłosierdzie Jezusa Chrystusa. Przywołane przez niego postacie to
Maria Magdalena (por. J 11,2), Zacheusz (por. 19,1-10), Mateusz (por. Łk 5,2932)47. W książce Mistyka miłosierdzia, komentując myśl Sopoćki, S. Urbański
twierdzi, że miłosierdzie Boże jest drogą doskonałości dla wszystkich, zwłaszcza
grzeszników, a proces uświęcenia w ich życiu rozpoczął się wówczas, gdy zaufali
oni i oddali swe życie „Królowi Miłosierdzia”48.
Miłosierdzie Boże jako źródło uświęcające człowieka jest w wypowiedziach Sopoćki głównym motywem działania wszystkich trzech Osób Boskich.
W ten proces uświęcenia osoby ludzkiej jest zaangażowana cała Trójca Święta49. Dzięki zmiłowaniu Boga Ojca powstało dzieło stworzenia. Z Miłosierdzia
Bożego nade wszystko dokonało się dzieło oczyszczenia człowieka i świata
z grzechu przez wcielenie, mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
Z miłosierdzia Bożego dokonuje się również aktualne uświęcenie chrześcijanina za sprawą działania Ducha Świętego w Kościele. Tak więc dzięki miłosierdziu Bożemu człowiek otrzymuje: łaskę uświęcającą, cnoty Boskie, dary Ducha
Por. JKM, s. 40.
Por. DZM, z. 4, s. 289.
47
Por. JKM, s. 40-41; MBI, 169-172; MBII, s.194-197; WD 6(1950), s. 78-80.
48
Por. S. Urbański, Mistyka Miłosierdzia, Warszawa 2007, s 39.
49
Por. LDMB, s. 126; por. A. Słomkowski, Miłosierdzie we Wcieleniu i Odkupieniu, w: Ewangelia
miłosierdzia, dz. cyt., s. 87; ,,Dzięki Chrystusowi Bóg zstąpił do człowieka, natomiast przez Ducha
Świętego dokonuje się proces odwrotny – możliwość włączenia człowieka do udziału w życiu boskim.
Przemienione i uwielbione przez Ducha Świętego człowieczeństwo Chrystusa staje się uświęceniem
człowieka”. – D. Wacławek, Uświęcenie człowieka w nauczaniu świętego Bazylego Wielkiego, Poznań
1995, s. 46.
45
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Świętego, przebaczenie grzechów w sakramencie pokuty oraz życie nadprzyrodzone, szczególnie poprzez sakrament Eucharystii50.
Proces uświęcenia ze strony człowieka rozpoczyna się, kiedy on poznaje miłosierdzie Boże w osobie Jezusa Chrystusa51. Jest to poznanie nadprzyrodzone,
dokonujące się przez wiarę dzięki łasce Bożej52. To właśnie w dziele odkupienia
rodzaju ludzkiego, począwszy od wcielenia Syna Bożego, poprzez Jego mękę,
śmierć, zmartwychwstanie, ludzie mogą zobaczyć miłosierdzie Boże. Szczególnym świadectwem objawienia się Miłosierdzia Bożego wobec człowieka jest
męka na krzyżu. To w tym wydarzeniu Sopoćko dostrzega, iż Jezus „poślubił”
każdego wierzącego, pragnąc też wzbudzić w nim gorliwszą miłość i ufność ku
Sobie53. To dzięki męce Jezusa Chrystusa wierzący doświadczają prawdy, iż zostali powołani do uczestnictwa w życiu samego Boga, czyli do doświadczenia
świętości. Sopoćko pisze dalej, że z doświadczenia miłosierdzia Bożego w dziele
Odkupienia rodzi się nadzieja na nawrócenie, przebaczenie grzechów oraz motywacja do dążenia ku świętości chrześcijańskiej na dalszych etapach rozwoju
duchowego54. Podobnie ujmował ten aspekt doświadczenia miłosierdzia św. Jan
Paweł II w encyklice Redemptor hominis (por. RH 9).
Współczesny teolog K. Góźdź tłumaczy objawienie się miłosierdzia Bożego wobec człowieka na przykładzie przypowieści o winnicy (por. Łk 20,13). Za
winę zaciągniętą przez człowieka umiera Syn Boży, posłany przez Boga Ojca.
Tak wypełnia się odwieczny plan Ojca, w którym Syn zostaje wydany „na okup
za wielu”. Odkupiciel bierze zatem na siebie karę sprawiedliwości Bożej, ale
czyni to na miarę Boga. Człowiek nie był wstanie sam zmazać swojej winy, dla50
Por. JKM, s. 41; MBI, s. 25; MBII, s. 208; ,,Misterium paschalne stanowi szczytowy punkt (...)
objawienia i urzeczywistnienia miłosierdzia, które zdolne jest usprawiedliwić człowieka, przywrócić
sprawiedliwość w znaczeniu owego zbawczego ładu, jaki Bóg od początku zamierzył w człowieku,
a przez człowieka w świecie”. – DiM 7; por. A. Słomkowski, Miłosierdzie we Wcieleniu i Odkupieniu
w: Ewangelia miłosierdzia, dz. cyt., s. 87; P. Warchoł, Trynitarny wymiar miłosierdzia w sakramencie
pokuty i pojednania, „Warszawskie Studia Teologiczne” 29(2016) 1, s. 33-34.
51
Por. MBI, s. 23; ,,Uwierzyć w Syna ukrzyżowanego, to znaczy „zobaczyć Ojca”, to znaczy uwierzyć, że w świecie jest obecna miłość i że ta miłość jest potężniejsza od zła jakiegokolwiek, w które
uwikłany jest człowiek, ludzkość, świat. Uwierzyć zaś w taką miłość to znaczy uwierzyć w miłosierdzie”. – DiM 7.
52
Por. MBI, s. 23; LDMB, s. 54-55.
53
Por. JKM, s. 41; PB, s. 92.
54
Por. JKM, s. 60; MBI, s. 23; por. P. Warchoł, Trynitarny wymiar miłosierdzia w sakramencie pokuty
i pojednania, dz. cyt., s. 40; S. Urbański, Wszystko mi mówi o Jego Miłosierdziu, Świętość Miłosierdzia
objawiona Faustynie, Warszawa 2016, s. 131-132; M. Dłutowski, Przygotujesz świat na ostateczne
przyjście moje, Ząbki 2016, s. 66-67.
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tego Syn Boży wyszedł niejako naprzeciw jego niedoli ze swoim miłosierdziem,
zasłaniającym go przed karą za grzechy55.
W procesie uświęcenia człowieka grzesznego Sopoćko dostrzega skutki
działania Bożego miłosierdzia. Są nimi: usprawiedliwienie, podtrzymanie słabych sił człowieka i uzbrojenie grzesznika do walki z pokusami. Pierwszym
dziełem miłosierdzia Bożego jest łaska usprawiedliwienia, która pobudza człowieka do nawrócenia, rodząca pragnienie zmiany swego grzesznego życia na
święte. Człowiek zaczyna wówczas odczuwać skruchę i rozumieć swoje błędne
postępowanie oraz tęsknić za nowym życiem w Chrystusie56. Sobór Trydencki
początek działania łaski usprawiedliwienia nazywa oświeceniem Ducha Świętego, wobec którego człowiek nie może pozostać już biernym57. Nasz Autor uzupełnia tę wypowiedź o konieczność wiary i determinacji woli jako odpowiedź
człowieka na wspomniane oświecenie. Potem powinien on dokonać rachunku sumienia, by poprzez analizę swych czynów wyrzec się szatana i grzechu
w sakramencie pokuty58. Autor wskazuje, że łaskę usprawiedliwienia człowiek
otrzymuje szczególnie w sakramencie chrztu świętego, poprzez sakrament pokuty oraz przez uzyskiwanie odpustów59. Sakrament chrztu, w którym dokonuje
się usprawiedliwienie człowieka, M. Lis przedstawia jako pierwszy dar miłosierdzia Bożego i podstawowe źródło nawrócenia60. Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina, że: „Chrzest odpuszcza wszystkie grzechy, grzech pierworodny, i wszystkie grzechy osobiste, a także kary za grzech”61. Sobór Trydencki
stwierdza, że owocem usprawiedliwienia jest wewnętrzna odnowa człowieka,
który z niesprawiedliwego przemienia się w sprawiedliwego oraz z nieprzyjaciela Boga staje się Jego przyjacielem62. Ks. Sopoćko podkreśla jednak, że człowiek ze swojej strony powinien podejmować ciągłą osobistą współpracę z łaską
Bożą, aby wzrastać w Chrystusie63.
Por. K. Góźdź, Teologia Bożego Miłosierdzia, w: Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia,
Lublin 2010, s. 297.
56
Por. JKM, s. 40-41.
57
Por. Breviarium Fidei, dz. cyt., 319.
58
Por. JKM, s. 40-41; LDMB, s. 166.
59
Por. JKM, s. 41.
60
M. Lis, Miłosierdzie Boże jako źródło nawrócenia w świetle wybranych dokumentów Magisterium
Kościoła, Warszawa 2005, s. 105.
61
KKK 1263.
62
Por. Brevirium Fidei, dz. cyt., nr. 316.
63
Por. JKM, s. 41; M. Sopoćko, Konferencje, Miłosierdzie Boże w uwolnieniu nas z grzechów, s. 51,
(mps, AZSJM); por. J. Krasiński, Miłosierdzie Boże w nauce magisterium Kościoła, w: Powołanie
Człowieka, ,,... Bo Jego Miłosierdzie na wieki” (Ps 135), red. L. Balter, Poznań-Warszawa 1972, s. 66.
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Łaska miłosierdzia Bożego skutkuje także podtrzymaniem słabych sił
grzesznika64. Dotyczy to zarówno ochrzczonego przed przystąpieniem do sakramentu pokuty, jak również po jego przyjęciu. To działanie Boga przejawia
się w pomocy udzielonej człowiekowi, by wytrwał on w łasce uświęcającej,
a przez to nie zrezygnował z dalszej drogi nawrócenia. Słaby człowiek staje
się mocnym przede wszystkim przez ufność względem miłosierdzia Bożego.
Ta ufność wzmacnia nadzieję, która jest konieczna, by grzesznik mógł pokonać wszelkie trudności na drodze zjednoczenia z Bogiem. Chrześcijanin nieustannie potrzebuje łaski miłosierdzia, gdyż bez niej szybko upadłby. Sopoćko
zaleca, aby na tym etapie doświadczenia chrześcijanin czerpał siłę z częstego
przyjmowania Komunii świętej, która pozwoli doświadczać mu miłości Boga,
a tym samym wzmocni w nim słabe siły duchowe65. Eucharystia bowiem, jak
pisze J. Strojny, jest zdrojem łask miłosierdzia. Bóg tą drogą zbliża się do człowieka, który tym samym odczuwa duchową więź z Chrystusem i pragnie coraz
to większego uświęcania swojego codziennego życia66. Zaś inny autor, A. Dudek, w swoim artykule uwypukla znaczenie relacji, jaka tworzy się w spotkaniu słabego człowieka z Chrystusem w Eucharystii. On także podkreśla rolę
miłosierdzia Bożego, które wzmacnia człowieka przez dowartościowanie jego
osoby, gdyż Bóg uniża się w swoim miłosierdziu do człowieka i pozwala, by
mógł on karmić swą duszę i poznawać siebie, swą godność. To w spotkaniu
w Komunii świętej człowiek na nowo odzyskuje utraconą godność i ocala swe
człowieczeństwo67.
Jako trzeci skutek uświęcający miłosierdzia Bożego Autor wymienia uzbrojenie nawróconego grzesznika do walki z pokusami. Pokusy, to zewnętrzni i wewnętrzni nieprzyjaciele. Ich zadaniem jest pustoszenie duchowe człowieka drogą pożądliwości ciała i oczu oraz pychy żywota. Sopoćko pisze, że Bóg wspiera chrześcijanina łaską miłosierdzia w walce z pokusami: kieruje pokutnymi
uczynkami chrześcijanina, broni go w niebezpieczeństwie i oświeca jego umysł
tak, aby mógł on rozpoznać wszelkie podstępy szatana. Polega to na oczyszczeniu umysłu grzesznika, by wyzwolił się z kłamstw złego ducha i aby jego
wyobraźnia nie była skażona złymi wyobrażeniami, lecz skoncentrowana na
Por. JKM, s. 41.
Por. LC, s. 60.
66
Por. J. Strojny, Miłosierdzie Boże drogą do zjednoczenia w Chrystusie, „Warszawskie Studia Teologiczne” 29(2016) 1, s. 62.
67
Por. A. Dudek, Relacyjny charakter Miłosierdzia, w: Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, dz. cyt., s. 426-427.
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obliczu miłosiernego Zbawiciela. Ponadto Bóg umacnia ludzką wolę do zdecydowanego odcinania się od wszystkiego, co ma nawet pozór zła68.
Miłosierdzie Boże w walce z pokusami udziela łaski dostatecznej i skutecznej. Po pierwsze jest wystarczająca, aby współpracując z nią pokonywać
pokusy. Natomiast skuteczność łaski, według Sopoćki, jest objawem nieskończonego miłosierdzia, gdyż jest ona szczególnym darem Bożym, udzielanym
bez żadnych zasług. Charakteryzuje się ona darmowością, wymaga jednak ze
strony chrześcijanina duchowej dyspozycyjności do jej przyjęcia. Takie przygotowanie do przyjęcia tej łaski można podjąć drogą pokornej modlitwy oraz
przez unikanie tego, co Bogu się nie podoba. Łaski skuteczne mają ogromną
rolę w uświęcaniu chrześcijanina, gdyż zawierają w sobie moc oświecenia, pociągają i krzepią ducha ludzkiego oraz bronią przed pokusami69. Błogosławiony
przestrzega jednak chrześcijanina przed nadmiernym „zuchwalstwem” wobec
łaski skutecznej; podpowiada, by wsparty łaską miłosierdzia Bożego zachowywał czujność, trwał na modlitwie, podejmował umartwienia oraz konsekwentnie
podążał drogą przezwyciężania pokusy70.
4. Miłosierdzie Boże ratunkiem dla ludzkości
Miłosierdzie Boże rozumieć należy jako szansę na ocalenie ludzkości,
uchronienie jej przed zagrożeniami. Michał Sopoćko, dokonuje pewnego rodzaju analizy duchowego stanu ludzi XX wieku i wskazuje na poważne zagrożenia.
Są to: pycha, wojna, kryzys wiary oraz nałóg pijaństwa i rozpusta71. Najpierw
należy zająć się problem „wszechobecnej pychy”. Jej dominację w społeczeństwie dostrzega się w momencie, kiedy ludzie przestają pokładać ufność w Bogu,
a zaczynają ufać samym sobie, swojej mądrości, wynalazkom i polegają na własnych siłach. Często z tego stanu pychy wynika grzech bałwochwalstwa, który
nasz Autor widzi w ludzkim zapatrzeniu się we własne osiągnięcia, bez potrzeby
dziękowania Bogu za talenty i umiejętności72.
Por. LDMB, s. 167; JKM, s. 41.
Por. LDMB, s. 169.
70
Por. LDMB, s. 167; JKM, s. 41.
71
Por. LDMB, s. 100; MBIII, s. 216; M. Sopoćko, Alkoholizm a młodzież i jej wychowanie, Kraków
1949, s. 5; „Dla uwyraźnienia obrazu tych zagrożeń, Ojciec Święty mocno podkreślił to, że wiek XX
obfitował w zniszczenia materialne i moralne, powodujące cierpienia i poczucie krzywdy w ludziach
nimi dotkniętych, dlatego nazwał go stuleciem niewoli człowieka”. – W. Seremak, Miłosierdzie Boże
a nowa ewangelizacja. Znaki czasu, Lublin 2001, s. 129.
72
Por. MBIII, s. 216; MBIV, s. 217-218.
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Pycha, jak wskazuje kard. J. Ratzinger w swojej książce Sól ziemi, prowadzi
ludzi do koncepcji świata bez Boga Stwórcy, gdzie ludzie sami stają się stworzycielami swych dóbr, poniekąd detronizują Boga, zajmując Jego miejsce w przestrzeni świata73. Zaś bł. Sopoćko wyraźnie podkreśla, że skutkiem duchowym tak
dalece zakorzenionej pychy jest wzgardzenie miłością Boga, doprowadzenie do
degradacji życia duchowego, a nawet popadnięcie w rozpacz prowadzącą człowieka do samobójstwa74.
W czasach Sopoćki zagrożeniem dla ludzkości była wojna i czasy powojenne, naznaczone jej skutkami. W pismach tak opisuje on dramat II wojny światowej: „Dziś Europa znalazła się w położeniu szczególnie tragicznym i nie ma
widoków, by ten tragizm prędko przeminął lub przynajmniej się umniejszył”75.
Nawet zakończenie działań wojennych, jak stwierdza, nie oddaliło ducha nienawiści od niektórych przywódców i całych społeczeństw, a podział świata na dwa
przeciwstawne sobie bloki polityczne zdawał się wieszczyć nową katastrofę.
Przestroga przed komunizmem i przed użyciem atomu znalazła się na kartach
broszury z 1948 r. pt.: Miłosierdzie Boże nadzieją ludzkości. Autor pisze w niej, że
ludzkość znalazła się na krawędzi przepaści, gdyż powszechnie panują nienawiść,
zakłamanie, oszukaństwo, niesprawiedliwość i wyzysk76. Wskazuje na ogromne
niebezpieczeństwo, jakim niewątpliwie było wejście niektórych państw w posiadanie bomby atomowej, co może doprowadzić do „klęsk apokaliptycznych”.
Można było przypuszczać, że zagrożenie kolejną wojną nie minęło, bowiem pomniejsze konflikty społeczne, spowodowane grzechem prowadzącym do niesprawiedliwości społecznej, mogłyby przybrać rozmiary ogólnoświatowe77.
Na trzecim miejscu wśród zagrożeń ludzkości Sopoćko wymienia kryzys
wiary. Jego zdaniem przejawia się on w życiu religijnym, gdzie bardziej ceni się
przyrodzone umiejętności od nadprzyrodzonych darów78. Rozumie to choćby
J. Ratzinger, Sól Ziemi, Kraków 2005, s. 115; por. Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia,
W szkole ufności św. siostry Faustyny, Kraków 2001, s. 186.
74
Por. MBIII, s. 216; por. Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, W szkole ufności św. siostry Faustyny, dz. cyt., s. 179-181; ,,Współczesna ludzkość jest znużona gonitwą za doznaniami ziemskimi,
które nie zaspokajają odwiecznych pragnień jej ducha. Zmęczona przesytem czy brakiem ziemskich
dóbr szuka kontaktu ze światem duchowym”. – J. Orchowski, Święta siostra Faustyna i Boże Miłosierdzie, Kraków 2011, s. 3.
75
JKM, s. 88; LDMB, s. 100.
76
Por. MBNL, s. 48.
77
MBJ, s. 5; por. JKM, s. 81; por. L. Franzaga, Miłosierdzie Boże. Ostatnia nadzieja świata, Kraków
2013, s. 123.
78
Por. MBIII, s. 216; por. J. Lekan, Odkupiciel człowieka – człowiek odkupiony, w: Veritatem in Caritate – Księga Jubileuszowa z okazji 70. urodzin Księdza Biskupa Profesora Jana Śrutwy, Lublin 2011,
73

126

Świętość chrześcijanina

poprzez nadmierne wskazywanie przez rodziców znaczenia zdobywanej wiedzy intelektualnej ich dzieciom, a pomijanie wychowania rodzinnego w duchu
katolickim. Rodzice i opiekunowie młodzieży, zdaniem Autora, przeceniają rolę
i znaczenie procesu poznawczego w szkole, a pomijają lekkomyślnie wychowanie w wierze i w wartościach rodzinnych. Tutaj Sopoćko dostrzega tendencje początków ponowoczesności i pisze, że są one „oświeceniowym racjonalizmem”,
który zagraża duchowi ludzkiemu w przyjmowaniu darów nadprzyrodzonych.
Wprost określa ten proces degradacji młodego pokolenia: „(...) bezbożność
przygotowuje sobie grunt do manipulowania ludźmi i zdobywa ich dusze, nasycając niewiarą”79. Osłabienie wiary przez fałszywe ideologie skutkuje destrukcją życia duchowego, czego przejawem są: laicyzacja, rozprzestrzenianie się
sekciarstwa, odszczepieństwo, „błędnowierstwo”, zanik bojaźni Bożej, utrata
pobożności. Brak czujności ze strony człowieka, by odrzucić słowa kłamliwych
ideologii, może doprowadzić do całkowitego zanegowania istnienia Boga80.
Dobrym komentarzem do wyżej przedstawionej analizy są słowa papieża
seniora, Benedykta XVI, który pisze, że kryzys wiary prowadzi do utraty „sacrum”; to zaś sprawia, że Bóg znika z pola widzenia współczesnego człowieka.
Jest on wobec Stwórcy obojętny i przestaje być osobą wierzącą. W dalszym procesie utraty wiary człowiek traci poczucie własnej godności i chełpi się doczesnością materialistycznej egzystencji odrzucając wszystko, co nadprzyrodzone
i związane z Bogiem81.
Poważnym zagrożeniem w wymiarze indywidualnym i społecznym są nałogi, a wśród nich zwłaszcza pijaństwo i rozpusta82. Jako gorliwy duszpasterz, Sopoćko znał problem uzależnienia i poświęcił mu wiele uwagi w swoich pismach.
Szczególne niebezpieczeństwo dostrzegał w alkoholizmie, który prowadził do
degradacji duchowej, moralnej i materialnej rodziny83. Także rozpusta i rozwiązłość były przez niego postrzegane jako bardzo trudny problem moralny. Zabijają one czystość duszy ludzkiej i przyczyniają się do niewierności małżonków,
czego skutkiem są rozpady małżeństw. Przez ten grzech cierpią również dzieci,
s. 200; J. Menéndes, Wezwanie do miłości: zapiski objawień Pana Jezusa siostrze Józefie Menéndez,
zakonnicy Najświętszego Serca Jezusa (Sacré Coeur), Kraków 2007, s. 529.
79
Por. MBIII, s. 216.
80
Por. MBIII, s. 216; MBIV, s. 217; por. Benedykt XVI, Raport o stanie wiary, Marki 2005, s. 22-23.
81
Por. Benedykt XVI, Modlitwa jest wpisana w serce każdej osoby, „OsRomPol”, 7(335) 2011, s. 49.
82
Por. M. Sopoćko, Pogadanki, Obowiązki względem Ojczyzny, dz. cyt., s. 75-82.
83
Por. M. Sopoćko, Alkoholizm a młodzież i jej wychowanie, w: Trzeźwość, nr 1, Kraków 1949; tenże,
Pogadanki, Obowiązki względem Ojczyzny, dz. cyt., s. 75-82.
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doświadczające baraku miłości i bliskości rodzica, który porzucił je i pozostaje
w nowym związku84.
Jako drogę wyjścia z powyższych zagrożeń Sopoćko zaleca uciekanie się do
miłosierdzia Bożego oraz przekazywanie orędzia o nim. Jednak najpierw trzeba
przybliżyć ludziom prawdę o miłości Boga względem każdego człowieka85. Dopiero wtedy człowiek sercem otwartym na prawdę o miłości „rzuci się w objęcia
Najmiłosierniejszego Jezusa”, który chce być dla każdego „Życiem, Drogą, Prawdą, Pokojem i Ładem”. Jako praktyczne wskazanie dla poszukujących drogi do
rozpoznania miłości miłosiernej Boga, Błogosławiony podaje zachętę w postaci
słów Jezusa do Faustyny: „Ludzkość nie zazna spokoju, dopóki się nie zwróci
z ufnością do miłosierdzia Bożego” (Dz 300)86.
Uciekanie się do miłosierdzia Bożego winno dokonywać się drogą ufności.
Ta droga jest wyzwaniem w życiu chrześcijanina i jak zaznacza ks. Michał,
może być lekarstwem na odbudowanie więzów międzyludzkich w rodzinie oraz
pomagać w usuwaniu grzechów i przyczyn wszelkich podziałów. To najprostsza
droga do stworzenia tzw. „nowej rodziny Bożej”: „Oto powstaną nowi apostołowie Chrystusa (...) Stworzą nową rodzinę Bożą, która przeorze cały świat jak
mocnym pługiem hasłem ufności w Miłosierdzie Boże, hasłem, które ogrzeje,
co było zimnego, zmiękczy, co było twardego, ożywi, co było uschłego”87. Myśl
o tworzeniu „nowej rodziny Bożej” pojawia się również w nauczaniu św. Jana
Pawła II, kiedy papież mówi o cywilizacji miłości. Wskazuje tam na potrzebę solidarności międzyludzkiej w obliczu niesprawiedliwości społecznej, gdzie
nowym ziarnem „rodziny Bożej” winien być człowiek przemieniony ufnością
w miłość Boga. Przeciwieństwem cywilizacji miłości i nowej rodziny Bożej jest
gloryfikacja i ufanie wartościom materialnym oraz egoizm, które ostatecznie
prowadzą do pogardy innym człowiekiem, do obojętności względem słabszych,
ostatecznie do degradacji wartości jaką jest braterstwo między ludźmi88.
Jako drugie narzędzie w pokonywaniu zagrożeń Sopoćko wymienia przekazywanie grzesznikom orędzia o miłosierdziu Bożym89. W orędziu, które otrzy84
Por. JKM, s. 83-90; M. Sopoćko, W X rocznicę Piusa XI, „nieustraszonego w wierze” Sternika Łodzi Piotrowej, WAW 6(1932), s. 41; tenże, Rodzina w prawodawstwie na ziemiach polskich. Studium
etyczno-prawne, Wilno 1926, s. 118, 127.
85
Por. MBJ, s. 5; por. W. Seremak, Miłosierdzie Boże..., dz. cyt., s. 129.
86
MBNL, s. 48; por. JKM, s. 88; ,,W miłosierdziu Bożym świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście!”.
– Jan Paweł II, Bóg bogaty w miłosierdzie – VII pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny, dz. cyt., s. 88.
87
LC, s. 23.
88
Por. EV, 6.
89
Por. JKM, s.72; ,,(...) zachęta ks. Sopoćki do spostrzegania Boga jako Ojca Miłosierdzia, pokłada-
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mała polska święta, Maria Faustyna Kowalska, widział ratunek dla ludzkości,
a ponadto prorocze posłannictwo Polski wobec innych państw świata: „Rzeczpospolita ma być pierwszą wśród narodów w oddawaniu czci Bożemu miłosierdziu i uczyć tego innych”90. Rozwijając tę myśl, pisał dalej, że Ojciec Niebieski
z utęsknieniem czeka na rozszerzanie tej inicjatywy, bo jej celem jest przekazywanie innym narodom orędzia, które uratuje świat. Według Autora przekazywanie orędzia miłosierdzia Bożego może pokonać zuchwałe ataki osobowego
zła na pojedynczego człowieka i całą ludzkość. w rozumieniu Błogosławionego
orędzie to stanowi „duchową broń”, którą Polska powinna dostarczyć innym narodom, aby dzięki niej pokonały bezbożnictwo i ofensywę piekła91. Myśl o przekazywaniu orędzia miłosierdzia Bożego dla ocalenia ludzkości została podjęta
przez św. Jana Pawła II, który twierdził, że przesłanie św. Faustyny odnosiło się
do czasu przed II wojną światową, kiedy powstawały i rozwijały się ideologie
zła: komunizm, faszyzm i nazizm. Papież powiedział, że: „Siostra Faustyna stała
się rzeczniczką przesłania, iż jedyną prawdą zdolną zrównoważyć zło tych ideologii jest ta, że Bóg jest miłosierdziem – prawda o Chrystusie miłosiernym” 92.
Tę prawdę świat musi przyjąć, aby nie ulec samozniszczeniu, lecz skorzystać
z ratunku ofiarowanego ludzkości przez Miłosiernego Boga93.

5. Postawa człowieka wobec miłosierdzia Bożego
Chrześcijanin doświadczając miłosierdzia Bożego przyjmuje też wobec
niego różne wewnętrzne postawy. Opisując te postawy, Michał Sopoćko wyróżnia wśród nich: uwielbienie, ufność, skruchę i wypraszanie łask. Uważa, że
pielęgnowanie tych postaw połączone z aktami rozumu i woli człowieka może
stać się podwaliną w rozwoju świętości chrześcijanina.
nia w Nim bezgranicznej ufności, wydaje się być przydatna również obecnie, kiedy pomimo ciągłego postępu w wielu dziedzinach życia, ludzkość odczuwa często różnorodnego rodzaju zagrożenia”.
– K. Nitkiewicz, Duchowość chrześcijańska w rozumieniu sługi Bożego ks. Michała Sopoćki, Rocznik
Teologii Katolickiej, Białystok 2002, s. 38.
90
JKM, s. 71; por. MBNL; Dz 1732.
91
Por. JKM, s. 71-72, 79.
92
Św. Jan Paweł II, Bóg bogaty w miłosierdzie – VII pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny, dz. cyt.,
s. 71; por. Jan Paweł II, Pamięć i Tożsamość, Kraków 2005, s. 14.
93
Por. ,,Obecnie ludzkości grozi samozniszczenie. Szatan chce nad nim [światem] zapanować i przemienić go w piekło, lecz ten plan złego nie zostanie zrealizowany. Świat i człowiek zostanie ocalony
przez miłosierdzie Boga, o ile się do niego zwróci i je przyjmie”. – L. Franzaga, Miłosierdzie Boże.
Ostatnia nadzieja świata, dz. cyt., s. 123.
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5.1. Uwielbienie
Pierwszą postawą jest uwielbienie Boga za dar miłosierdzia. Sopoćko wyjaśnia, że momentem szczególnego uwielbienia Boga Stwórcy w tajemnicy Jego
miłosierdzia jest okres wielkanocny. W tym czasie Oblubienica Chrystusowa
(Kościół), świadoma otrzymanego już miłosierdzia, wielbi w nim zmartwychwstałego Pana i składa Mu za nie podziękowanie. W ten sposób w człowieku
pomnażają się skutki łask odkupieńczych, danych podczas świętego czasu Triduum Wielkanocnego94. Szczególnym dniem uwielbienia jest Święto Miłosierdzia Bożego, które przypada na niedzielę po Wielkanocy. Jest to szczególny
moment składania uwielbienia Chrystusowi miłosiernemu za dar odkupienia
i zmartwychwstania. Błogosławiony nawet zachęcał, by przedłużyć ten uroczysty czas uwielbienia aż do Niedzieli Dobrego Pasterza, a byłoby to zakończeniem oktawy święta Miłosierdzia Bożego (w starym kalendarzu była to III niedziela, a obecnie IV niedziela wielkanocna)95.
W artykułach wydanych pod tytułem „Jezus Król Miłosierdzia” nasz Autor podaje trzy formy uwielbienia miłosierdzia Bożego przez Kościół podczas okresu wielkanocnego: modlitwę przed obrazem Jezusa Miłosiernego, przyjęcie sakramentów
pokuty i Eucharystii w dniu święta Miłosierdzia Bożego oraz tydzień miłosierdzia96.
Sopoćko zachęca kapłanów, aby udostępniali wizerunki Chrystusa miłosiernego do
publicznej czci. W tym obrazie zostają uwielbione przede wszystkim łaski od miłosiernego Boga, a symbolizują je dwa promienie, blady oraz czerwony – z rany
boku Jezusa popłynęła Krew i Woda. Są to łaski ukazujące odkupienie człowieka.
Chrześcijanie winni je uwielbiać, gdyż przez nie zostali powołani do nowego życia
z Bogiem. Jest to istota uwielbienia miłosierdzia Bożego97.
Przystąpienie do sakramentów pokuty i Eucharystii w Święto Miłosierdzia
Bożego nosi cechy uwielbienia tego największego przymiotu Boga, wyraża bowiem ufną odpowiedź wiary w łaski z nich płynące i wdzięczność za nie. W sakramencie pokuty chrześcijanin uwielbia Boga za dar przebaczenia, jakie uzyskał
dla niego Chrystus przez swoją mękę i Zmartwychwstanie. Zaś w sakramencie
Eucharystii uwielbia Chrystusa, który daje mu swoje Ciało na pokarm na życie
wieczne. W tych sakramentach Sopoćko dostrzega dar obecności Boga, który jest
blisko człowieka tak, iż można powiedzieć, że jest w nim „materialnie”98.
Por. JKM, s. 155.
Por. tamże, s. 153.
96
Por. JKM, s. 154, 171, 225, 227, 229.
97
Por. KMB, s. 92.
98
Por. JKM, s. 221; LC, s. 52-53.
94
95
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Natomiast trzecia możliwość uwielbienia miłosierdzia Bożego dotyczy wprowadzenia w życie wspólnoty Kościoła tzw. „tygodnia miłosierdzia”. Jego rozpoczęcia miałoby nastąpić po święcie Miłosierdzia Bożego i potrwać do Niedzieli
Dobrego Pasterza. Dla chrześcijanina byłby to szczególny czas do praktykowania
uczynków miłosierdzia względem duszy i ciała. W ten sposób miałby on sposobność, by spłacać dług wdzięczności za otrzymane łaski w dniu Święta Miłosierdzia Bożego zgodnie z tym, co pisze autor Dziejów Apostolskich: „A wszyscy,
którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. Sprzedawali też majętność
i dobytek i obdzielali nimi wszystkich według tego, ile kto potrzebował” (2, 4445)99. Naśladując przykład pierwszych chrześcijan, w praktykowaniu uczynków
miłosierdzia należy zawsze mieć na uwadze pomoc biednym i potrzebującym braciom i siostrom100.
W uwielbieniu miłosierdzia Bożego przez człowieka można wyróżnić
przedmiot materialny i przedmiot formalny101. Bliższym przedmiotem materialnym są Krew i Woda, które wypłynęły z otwartego boku Zbawiciela na krzyżu
i one stanowią symbol rodzącego się Kościoła. Krew oznacza sakrament Eucharystii (życie dusz), a Woda sakramenty chrztu i pokuty (obmycie dusz). Godne
przyjmowanie tych sakramentów jest więc uwielbieniem Bożego miłosierdzia
i przyjęciem daru niewidzialnych łask, udzielanych przez Ducha Świętego102.
Przedmiotem dalszym materialnym w uwielbieniu miłosierdzia Bożego jest sam
Jezus Zmartwychwstały w momencie ustanowienia sakramentu pokuty. Mamy
więc uwielbiać miłosierdzie Boże jako Osobę Jezusa.
Jako przedmiot formalny w uwielbieniu miłosierdzia, Sopoćko wskazuje
nieskończone miłosierdzie Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego wobec grzesznika. Jest to miłość miłosierna okazująca łaskawość i przychylność Trójcy Świętej, co dobrze wyrażają słowa proroka Jeremiasza: „Ukochałem cię odwieczną
miłością, dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość” (Jr 31,3)103.
Uwielbienie miłosierdzia ma swój zasadniczy cel, który Sopoćko widzi
w Bogu samym, w jego chwale104. Człowiek czci Wszechmogącego w Jego
miłosierdziu, ponieważ jest On jego Stwórcą i najlepszym dobrem, prawdą
i pięknem. Autor daje do zrozumienia, że dokonuje się to nie tylko przez słowa
JKM, s. 227; por. tamże, s. 154, 171, 225, 227, 229.
Por. JKM, s. 227.
101
Por. MBII, s. 228.
102
Por. MBII, s. 228-229.
103
MBII, s. 229.
104
Por. JKM, s, 11; MBIII, s. 94.
99

100
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modlitw, lecz również dzięki decyzjom rozumu i woli oraz czynom w sposób
całkowity podporządkowanym miłości Boga i z oddawania Mu chwały. Trzeba
nieustannie badać swoje serce, by uświadamiać sobie, kto lub co jest przedmiotem uwielbienia. Ponieważ serce ludzkie nie jest nigdy puste, zawsze je coś wypełnia: jakaś idea lub pragnienie. Jeśli się okaże, że na pierwszym miejscu jest
w nim stworzenie, trzeba przywrócić w nim pierwszeństwo Boga. Można tego
dokonać przez rozmyślanie. Sopoćko zaleca, by podczas niego zdać sobie sprawę z próżności wcześniejszego postępowania i zawstydzić się. Należy wtedy
z powrotem postawić w centrum Boga jako przedmiot uwielbienia i przywiązać
się do Niego przez miłość. Człowiek, dla którego Bóg jest najważniejszym celem, nie idzie w życiu na oślep, lecz ma światło Bożej łaski, które go zachowuje
od zwodzenia przez szatana105.
Uwielbienie miłosierdzia Bożego jest dla Sopoćki możliwe dzięki właściwej intencji, która przyświeca działaniu chrześcijanina. Postawa służby Bogu jest
tego wymownym przykładem. Człowiek może uwielbiać Boga i Jego miłosierdzie całą swoją egzystencją, która jest sprawiedliwa i zgodna z Bożymi przykazaniami. Szczególnym tego dowodem jest składanie siebie w ofierze przez wierne i wytrwałe realizowanie powołania stanu lub przyjęcie cierpienia, np. choroby,
jako wynagrodzenia za grzechy. Dla Autora akceptacja cierpienia, które jest wpisane w ludzką egzystencję, stanowi najwyższą formę uwielbienia Boga w Jego
miłosierdziu, ponieważ jest czymś o wiele trudniejszym niż zwykłe działanie
i praca. Cierpiący człowiek zapraszany jest do złączenia swych dolegliwości ze
zbawczym dziełem Chrystusa, a wtedy zyskują one nadprzyrodzoną wartość.
Natomiast zwieńczeniem uwielbienia miłosierdzia Boga jest śmierć człowieka
i wejście w tajemnice wiecznego obcowania z Bogiem. Śmierć to finał całego
życia ziemskiego, a poprzedzony ma być przyjęciem ostatniej łaski – „dobrej
śmierci”. O tę łaskę należy się modlić i z utęsknieniem jej wyczekiwać. Dzięki
temu trudny moment śmierci, w którym człowiek może mieć wątpliwości czy
wykonał wszystko jak należy, przeradza się w szczególną chwilę wiary w miłosierdzie Boże, a nawet uwielbienie go przez akt nadprzyrodzonej ufności106.
Por. MBIII, s. 165-166; RB, s. 42; „Człowiek całą swoją postawą wielbi Boga. Postawa ta wyraża
się w słowach modlitwy, a także w gestach: gdy klęczy i przyklęka, gdy wstaje, gdy składa ręce, gdy
leży krzyżem przed Majestatem i Świętością, wyrażając swoją małość. Człowiek wielbi Boga całym
swoim życiem, gdy jest ono podporządkowane Bogu (...)”. – S. Wroński, Świętość (Sacrum), dz. cyt.,
s. 61; por. E. Ozorowski, Dialogi o Bożym Miłosierdziu, Białystok 2008, s. 42.
106
Por. JKM, s. 156; MBIII, s.139, 266-277; Jezus mówił św. Faustynie, jak ma uwielbiać miłosierdzie
Boże: najpierw przez akty ufności i przede wszystkim uczynki miłosierdzia względem bliźnich. – por.
105
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5.2. Postawa ufności

Ufność w nauczaniu Sopoćki jest wskazywana jako najbardziej potrzebna
sprawność duchowa chrześcijanina. Ukierunkowana na miłosierdzie Boże, staje
się niejako dźwignią świętości, z pomocą której Pan Jezus podnosi grzeszników
ku doskonałej miłości107. Nawet w chwilach upadku grzesznik powstaje dzięki
ufności, że Bóg przebacza jego niewierność i daje mu szansę odbudowania tego
wszystkiego, co wcześniej zniszczył swym nierozważnym życiem108.
Błogosławiony pisze, że ufność miłosierdziu Bożemu wzmacnia charakter
człowieka, ponieważ dzięki tej sprawności duchowej posiada on nadzieję, która
motywuje go do podjęcia czekających go w życiu zmagań. Przez ufność człowiek
otrzymuje siły do pokonania wszelkich przeciwności, hartuje się w nim też cnota
męstwa109.
Moc i bojaźń Boża to cechy ufności w miłosierdzie Boże110. Według Błogosławionego moc ufności ukazuje się, gdy osoba oczekująca pomocy Boga
w Nim pokłada nadzieję, jest daleka od ufania sobie i własnym siłom. Dla Sopoćki przykładem takiej osoby jest św. Teresa od Jezusa: „(...) gdy się na Nim
opieram, mam taką siłę, że jak mi się zdaje, mogłabym się oprzeć całemu światu, gdyby przeciwko mnie powstał”111. Wynika z tego, że dzięki ufności w miłosierdzie Boże człowiek nawet słaby i lękliwy może zostać zwycięzcą i dokonać
wielkich rzeczy mocą, jakiej udzieli mu Bóg. Ufność chrześcijanina ma źródło
swej mocy w Chrystusie, którego pokonać nikt nie zdoła112.
Prawdziwa ufność opiera się także na bojaźni Bożej. To dar Ducha Świętego, który kształtuje prawidłową ufność chrześcijanina, wolną od skrajności
Dz. 742; por. S. Urbański, Wszystko mi mówi o Jego Miłosierdziu. Świętość Miłosierdzia objawiona
Faustynie, dz. cyt., s. 115.
107
Por. LC, s. 27; por. Zgromadzenie Sióstr Matki Miłosierdzia, W szkole ufności św. siostry Faustyny,
dz. cyt., s. 195-196.
108
Por. LC, s. 27; JKM, s. 59; „Najwięksi grzesznicy dochodziliby do wielkiej świętości, gdyby tylko zaufali mojemu miłosierdziu”. – Dz 1784; „Aby otrzymać Boże miłosierdzie, musimy nie tylko
odwrócić się od grzechu, ale także zaufać Bogu. Ufność jest całkowitym oparciem się na zbawczej
prawdzie, zawierzeniem Jezusowi Chrystusowi. Zaufanie jest aktem wolnej woli, a jednocześnie aktem wiary, nadziei i miłości. Zaufanie jest kluczem, które otwiera miłosierne serce Jezusa, kluczem do
bram miłosierdzia”. – G. W. Kosicki, Ufność i miłosierdzie, Warszawa 1994, s. 23-24.
109
Por. GŚ, s. 100; ,,Ponieważ miłosierdzie jest darem, możemy prosić o nie z ufnością. Ufność jest
naczyniem, za pomocą którego możemy zaczerpnąć Bożego miłosierdzia; ufność jest warunkiem umożliwiającym Bogu okazywanie nam miłosierdzia”. – G. W. Kosicki, Ufność i miłosierdzie, dz. cyt., s. 71.
110
Por. MBIII, s. 210; JKM, s. 171.
111
MBIII, s. 210-211.
112
Por. JKM, s. 171.
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w braku zaufania i od zuchwałości. Sopoćko twierdzi, że bojaźń Boża pozwala
człowiekowi pamiętać o własnych grzechach, dzięki czemu w sytuacjach powodzenia nie przypisuje on chwały sobie i nie wystawia Boga na próbę przez
zuchwałość. Bojaźń Boża wynika z pragnienia czci względem Boga. Dzięki niej
ufność staje się silna i czysta113.
W myśli teologicznej Sopoćki można wyszczególnić podstawowe skutki
ufności wobec miłosierdzia Bożego, przejawiające się w życiu duchowym człowieka. Są to: oddanie czci Bogu, wyzwolenie z lęku, ochrona przed pokusami,
wzrost cnót i moc czynienia cudów.
Oddanie czci Bogu jest swego rodzaju hołdem złożonym miłosierdziu Bożemu. w praktyce życia duchowego realizuje się to przez uznanie pierwszeństwa Boga we własnym sercu. Sopoćko widzi w tym dowód szacunku wobec
Stwórcy i Jego królestwa; miłosierdzie Boże udzielone człowiekowi znajduje
odpowiedź w postaci wylania zdroju zewnętrznej chwały Boga114.
Drugim skutkiem ufności względem miłosierdzia Bożego jest wyzwolenie z lęku, rozpatrywanego w kategoriach czasu przeszłego, teraźniejszego
i przyszłego. Autor naucza, że ufność wyzwala z lęku i zwątpienia osoby, które
popełniły grzechy w przeszłości. Trudno im podjąć drogę świętości, gdyż są
przygnębione dawnymi upadkami. Ufność jawi się wówczas jako zachęta do
kolejnych zmagań115. O lęku w czasie teraźniejszym mówić można wtedy, gdy
człowiekowi wydaje się, że dane zadanie go przerasta, ponieważ nie posiada sił
lub zdolności potrzebnych do jego wykonania116. Lęk połączony z przyszłością
wynika natomiast głównie z troski o sprawy egzystencjalne. Sopoćko twierdzi,
że człowiek zwycięża wszystkie lęki związane z przyszłością dzięki pamięci
o tym, że Bóg jest dla niego schronieniem i gwarancją bezpieczeństwa117.
Wreszcie ufność w miłosierdzie Boże pokonuje również silny lęk przed
śmiercią, przemieniający się czasem w rozpacz. Jest zbawienna dla człowieka
umierającego, który zaczyna widzieć wszystkie swoje grzechy i lęka się nieznanej
rzeczywistości po śmierci118. Dzięki ufności człowiek otrzymuje pokój wewnętrzPor. MBIII, s. 211-212; por. J. Bochenek, Zarys ascetyki, dz. cyt., s. 492.
Por. MBIII, s. 215; JKM, s. 171.
115
Por. LC, s. 26; por. T. Olszański, Aby Słowo Pańskie rosło. Miłosierdzie Boże, t. 2, Kraków 2012,
s. 41-45.
116
Por. MBIII, s. 215.
117
Por. LC, s. 26-27.
118
Por. MBIII, s. 216; J. Machniak, Postawa ufności w życiu siostry Faustyny, w: Tajemnica Bożego
Miłosierdzia, red. W. Otto-Weissowa, Kraków 2000, s. 156; por. G. Kucza, Ostateczne wydarzenia
113
114
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ny, który jest przeciwieństwem lęku i wyzwoleniem z niego. Autor przytacza trzy
ewangeliczne sytuacje, w których Jezus przychodzi z pomocą apostołom, doświadczającym lęku przed śmiercią. Pierwszym przykładem jest wyzwolenie ich
z obaw przed prześladowaniami, gdy byli w Wieczerniku. Chrystus powiedział im
wówczas: „Pokój wam” (J 20,19-23). Drugi przykład dotyczy uciszenia burzy na
jeziorze i słów Jezusa: „Ufajcie, jam jest, nie lękajcie się” (Mk 6,50). Trzeci przykład stanowią słowa obietnicy zwycięstwa nad całym grzesznym światem w ponownym kontekście prześladowań: „Ufajcie, Jam zwyciężył świat!” (J 16,33)119.
Błogosławiony traktuje ufność w miłosierdzie Boże jako lekarstwo dla jednostek
i całej ludzkości, chroniące przed tak powszechnym dziś lękiem120.
Ochronę w walce z pokusami wymienia ks. Sopoćko na trzecim miejscu
wśród skutków ufności miłosierdziu Bożemu. W analizie zagadnienia przywołuje myśl św. Jan Chryzostoma, który porównał ufność do hełmu, chroniącego
duszę przed pociskami piekła. Ufność jest swego rodzaju duchowym pancerzem, od którego odbijają się pociski złego. Osoba wierząca łatwo pokonuje
pokusy dzięki ufności położonej w miłosierdziu Stwórcy. W pismach Autora
ufność w walce z pokusami daje siłę olbrzyma, ponieważ wzmacnia nadzieję,
której fundamentem jest obecność Jezusa Chrystusa przy tych, którzy doświadczają zmagań. Taki człowiek nie poddaje się, bo wierzy w zwycięstwo121.
Ufność przyczynia się także do zachowania cnót. Dzięki tej sprawności duchowej człowiek nigdy nie popadnie w rozpacz i będzie podejmował kolejne wysiłki w osiąganiu świętości. Zachowa on w sobie zbawienny wewnętrzny pokój,
stanowiący konieczny fundament dla pozostałych cnót. Na bazie ufności w człowieku mogą odrodzić się inne cnoty, które ufność niejako pociąga za sobą122.
Także czynienie cudów w imię Boga koniecznie domaga się ufności. Ilustracją tego faktu jest działalność Apostołów Piotra i Jana, którzy uzdrowili
chromego (por. Dz 3,1-11)123. Błogosławiony uważa, że ufność w miłosierczłowieka a Boże miłosierdzie, w: Bóg Bogaty w miłosierdzie, red. L. Balter, S. Dusza, A. Piętka, „Comunio” nr 15, Poznań 2003, s. 348.
119
Por. MBIII, s. 216; GŚ, s. 100; por. J. Woroniecki, Tajemnica Miłosierdzia Bożego, dz. cyt., s. 116.
120
Por. MBIII, s. 217; MBJ, s. 5; ,,Nieufność dusz rozdziera wnętrzności moje. Jeszcze więcej mnie boli
nieufność duszy wybranej; pomimo niewyczerpanej miłości mojej (...) – nie dowierzają mi, nawet śmierć
moja nie wystarcza im”. – Dz 50; ,,W Dzienniczku św. Faustyny grzechy przeciw ufności określane są
ogólnie jako nieufność, niedowierzanie, zniechęcenie i rozpacz. Jest to grzech przeciwko cnocie nadziei”. – Siostry Matki Bożej Miłosierdzia, W szkole ufności św. Siostry Faustyny, dz. cyt., s. 177.
121
Por. MBIII, s. 215.
122
Por. MBIII, s. 216.
123
Por. tamże, s. 215.
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dzie Najwyższego niejako udostępnia wierzącym Jego wszechmoc i czyni ich
„wszechmocnymi”, gdyż ufność jest duszą modlitwy wysłuchanej, przebija niebiosa i wraca stamtąd z błogosławieństwami124.
Brak ufności wobec Boga wydawać się więc może postawą co najmniej
niedorzeczną, a jednak spotykaną. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być
postrzeganie Boga jako surowego sędziego. Postawa nieufności może łączyć się
również z przerzuceniem ludzkich niedoskonałości i błędów na Boga oraz przypisywanie Mu tego, co człowiek widzi w sobie – przeniesienie doświadczenia
swych słabości na Boga. Według Sopoćki ten sposób myślenia charakteryzuje
się wyobrażeniem Boga jako zmiennego w relacjach, kapryśnego i surowego,
a taki Bóg nie budzi ufności125.
Z czynników ludzkich oraz z zuchwalstwa może wynikać ufność fałszywa.
Źródłem takiej postawy jest przede wszystkim przywiązanie do ludzi i rzeczy,
może też wynikać z zarozumialstwa. Ufność fałszywa opiera się na czynnikach emocjonalnych i wcześniej czy później prowadzi do upadku człowieka.
Chrześcijanin ufając Bogu, nie może nadto ufać sobie, swoim talentom, swojej
roztropności ani swojej sile, gdyż Bóg odmówi wówczas pomocy i dopuści doświadczenia, które przekonają go o jego nieudolności126. Sopoćko pisze dalej,
że w sprawach Bożych chrześcijanin winien wręcz lękać się siebie samego, żywiąc przekonanie, że potrafi tylko zniekształcić lub nawet zniweczyć zamiary
Boga127. Nadto powinien wykazywać ostrożność w ufności wobec innych osób.
Ufność naturalną można okazywać o tyle, o ile ludzie, którym się ufa, są narzędziami Boga, np. rodzice lub przełożeni128.
Za inną formę fałszywej ufności nasz Autor uznaje zuchwalstwo – wystawianie Boga na próbę. Grzechem byłoby zaniechanie swoich obowiązków
chrześcijańskich i pozostawienie wszystkiego Bogu, licząc tylko na Jego poPor. tamże, s. 172, 215; Ufność wobec miłosierdzia Bożego była naczelna regułą życia duchowego
św. Faustyny Kowalskiej, do której skłaniał ją w objawieniach sam Jezus: ,,Twoim obowiązkiem jest
zupełna ufność w dobroć moją, a moim obowiązkiem jest dać ci wszystko, czego potrzebujesz. Czynię
się sam zależny od twojej ufności; jeżeli ufność twoja będzie wielka, to hojność moja nie będzie znać
miary”. – Dz 548. Jest to swego rodzaju złota reguła, o której mówi również bł. ks. Michał Sopoćko
w swoim dzienniku: ,,Ufność (...) w miłosierdzie Boże, szerzenie kultu miłosierdzia (...) będzie naczelną zasadą mego życia”. – DZM, z. 2, s. 101.
125
Por. MBIII, s. 217.
126
Por. tamże, s. 211; por. P. Rostworowski, Wiara, nadzieja, miłość, dz. cyt., s. 49; J. Woroniecki,
Tajemnica Miłosierdzia Bożego, dz. cyt., s. 117, 126.
127
Por. MBIII, s. 211.
128
Por. MBIII, s. 211. por. Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, W szkole ufności św. Faustyny, dz. cyt., s. 186-187.
124
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moc i opiekę. Błogosławiony był przekonany o konieczności współpracy z łaską Bożą, potępiał zaś fałszywe uchylanie się od odpowiedzialności i wysiłku.
Zuchwalstwo wobec Boga jest dla niego ukrytą pychą oraz grzechem przeciwko
Duchowi Świętemu129.
5.3. Postawa skruchy
Błogosławiony Sopoćko skruchę rozumie jako obrzydzenie wobec grzechu
popełnionego w przeszłości, z postanowieniem nieulegania mu w przyszłości130.
Skrucha posiada ogromne znaczenie dla nawrócenia człowieka, gdyż przyczynia się do odrzucenia zła przez niego popełnionego i trwałego zwrócenia się
ku Bogu przez nawrócenie. A zatem skrucha daje człowiekowi postęp w życiu
duchowym, ponieważ skłania człowieka do wierności wobec Bożych przykazań
i dobrych postanowień wzbudzonych podczas uniżenia przed Bogiem, szczególnie w sakramencie pokuty131.
Skrucha w pismach Sopoćki wyraża sobą też znaczenie eschatologiczne. Po
pierwsze zmienia życie beztroskie w pokutę za grzechy i podejmowanie licznych wyrzeczeń, zmierzających do całkowitego opanowania pożądliwości ciała.
W ten sposób taka osoba ma współudział w królowaniu z Chrystusem. Po drugie
skrucha przygotowuje człowieka na sąd Boży, oczyszczając duszę człowieka
w czasie miłosierdzia – życia doczesnego132.
Sopoćko odnosi skruchę do rzeczywistości ostatecznych: sądu, kary piekła
oraz do obrazy Boga. Wywołana lękiem przed sądem i karą piekła jest niedoskonała, gdyż wynika wówczas z miłości własnej. Jej wartość przed Bogiem jest
wtedy mniejsza. Natomiast skrucha związana z lękiem przed obrazą Boga jest
najdoskonalsza, ponieważ łączy się z miłością do Boga133.
Skrucha prowadzi chrześcijanina do miłosierdzia Bożego, gdyż Bóg swoją wielkością zmiłowania nad nim zawstydza jego niewdzięczność. Poczucie
winy, jakie wtedy powstaje w sercu wierzącego, ma prowadzić do skruchy, która oczyszcza jego duszę i przynagla do podjęcia wysiłku w celu przebłagania
Por. MBIII, s. 211; por. E. Szymanek, Postawa chrześcijańskiej ufności wobec Boga w świetle objawienia. Materiały z sympozjum, Kraków 1996, s 27.
130
Por. MBIII, s. 222.
131
Por. M. Sopoćko, Konferencje, o stałej skrusze za grzechy, s. 283, (mps, AZSJM); por. „Uznanie
win, żal i skrucha przywracają człowiekowi w sakramencie pokuty zachwianą przez grzech jedność
z Bogiem oraz prowadzą do wewnętrznej przemiany, czyli nawrócenia”. – Zgromadzenie Sióstr Matki
Bożej Miłosierdzia, W szkole ufności św. siostry Faustyny, dz. cyt., s. 83.
132
Por. MBIII, s. 222; M. Sopoćko, O sądzie szczegółowym, dz. cyt., s. 174.
133
Por. MBIII, s. 222; por. Dz. 612; J. Woroniecki, Tajemnica Miłosierdzia Bożego, dz. cyt., s. 130-131.
129
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Boga za grzechy. To dzięki skrusze człowiek jest w stanie przyjąć obfitość łask
płynących z miłosierdzia. W tej kwestii, zdaniem Sopoćki, należałoby wyrobić
w sobie stan stałej skruchy, co da w konsekwencji możliwość nieustannego korzystania z łask miłosierdzia Bożego. Miłosierdzie bowiem najpierw udziela się
pokornym, a potem tym, którzy w skrusze o pokorę proszą134.
W pismach Błogosławionego występują trzy cechy skruchy: powszechność,
szczegółowość oraz nadprzyrodzoność. Pierwsza cecha realizuje się przez objęcie
jednym aktem skruchy wszystkich popełnionych grzechów, zwłaszcza śmiertelnych. Można powiedzieć, że jest to wspomnienie przez człowieka jego grzesznej
przeszłości. Ten akt skruchy powinien występować po rachunku sumienia przed
sakramentem pokuty, a szczególnie przed tzw. spowiedzią generalną. Szczegółowość natomiast dotyczy każdego grzechu, który uświadamiamy sobie w sumieniu, że go popełniliśmy. On też musi być objęty skruchą. Nie powinniśmy pomijać żadnego popełnionego zła. Jako trzecią cechę skruchy Sopoćko wskazuje
nadprzyrodzoność. Oznacza ona, że dana osoba wolałaby stracić wszystko, niż
ponownie obrazić Boga. Taka skrucha wynika z duchowej więzi z tajemnicą Trójcy Świętej, którą chrześcijanin kontempluje i jest wobec niej uległy135.
Skrucha pociąga za sobą wyrzeczenie się grzechu, uzyskanie przebaczenia
oraz rozwój duchowy dzięki łasce sakramentu pokuty. W pierwszym skutku Sopoćko widzi potępienie nieprawości przez wyrzeczenie się grzechu, co porównuje do starcia głowy węża piekielnego i odrzucenia jego zwodzenia. Sprawdzianem weryfikującym doskonałość skruchy, jak pisze Autor, jest posiadanie
silnej woli i trwała zmiana obyczajów człowieka na lepsze136.
Drugi skutek skruchy tkwi w uzyskaniu łaski przebaczenia grzechów i wynika z pragnienia przebłagania Boga za popełnioną nieprawość. Skrucha jest
pomostem dla łaski Bożej, usprawiedliwiającej grzesznika. Sopoćko uczy, że
Bóg nigdy nie odrzuca osoby, która szczerze żałuje za grzechy i staje przed
Nim w pokorze, lecz przebacza jego występki. Dzięki skrusze człowiek może
w jednej chwili przeobrazić się z grzesznika w świętego. Przykładem takiego
nawrócenia jest przytoczony przez Autora obraz ewangeliczny Dobrego Łotra,
który otrzymał od Chrystusa łaskę skruchy, co pomogło mu przyjąć Boże przebaczenie i przekroczyć bramy raju137.
Por. MBIII, s. 222-223. M. Sopoćko, O stałej skrusze za grzechy, dz. cyt., s. 284; por. KKK 1452.
Por. MBIII, s. 222; LC, s. 114. M. Sopoćko, Mikołaj Łęczycki o wychowaniu duchowem, dz. cyt.,
s. 153-154.
136
Por. MBIII, s. 222; RB, s. 108.
137
Por. MBII, s. 200; ,,Przedmiotem modlitwy przebłagalnej będzie więc prośba o wybaczenie i o ła134
135
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Rozwój duchowy chrześcijanina dzięki łasce sakramentu pokuty to trzeci skutek skruchy. Autor zachęca grzeszników do wzbudzania skruchy poza
spowiedzią w celu wyrobienia sprawności uniżenia przed Bogiem, co później
jest pomocne w uzyskaniu żalu doskonałego w sakramencie pokuty. Zaleca
oskarżanie się w spowiedzi z grzechów ciężkich, także z tych, które już kiedyś
były rozgrzeszane, by wzmocnić skruchę w przyjmowaniu łaski sakramentu
pokuty. Choć spowiadający się nie musi ich ponownie wyznawać, to jednak
samo ich wspomnienie wzmacnia skruchę grzesznika. Autorowi chodzi bowiem o postawę wewnętrzną przy każdym wyznaniu grzechów i przyjmowaniu rozgrzeszenia138.
Błogosławiony ostrzega przed rutyną i niedbalstwem, które skutkują brakiem pogłębionej skruchy. Rutyna bowiem zamienia skruchę w pustą formułę,
przez co sakrament pokuty ulega spowszednieniu. z rutyny rodzi się niedbalstwo, które powoduje, że człowiek lekceważy żal za grzechy i ulega złu, stając się obojętnym wobec Boga. W opinii ks. M. Sopoćki brak skruchy stanowi
w życiu chrześcijanina bardzo niebezpieczne zjawisko, zatrzymujące rozwój
świętości przez brak otwarcia się na miłosierdzie Boże139.
5.4. Wypraszanie miłosierdzia Bożego
Wypraszanie miłosierdzia Bożego M. Sopoćko rozumie najpierw jako modlitwę przebłagalną. Na pierwszy plan tej modlitwy wysuwa prawdę o Bogu
miłosiernym i prawdę o nędzy człowieka grzesznego. Słabość ducha ludzkiego
powinna ciągle motywować chrześcijanina do wypraszania miłosierdzia Bożego
w kontekście: świętokradztwa, wojen, niesprawiedliwości społecznej, cierpień
człowieka. Główną intencją tych modlitw powinna być ekspiacja, która wynika
ze świętości Boga i znieważania Go przez złośliwość ludzkiego grzechu. Wypraszanie miłosierdzia Bożego ma wielką skuteczność, gdyż odwołuje się do
największego przymiotu Boga, którego istotą jest zmiłowanie się nad proszącymi140. Według J. Lewandowskiego, miłosierdzie jest formą przebłagania Boga.
skę, pomoc, by pójść drogą świętego życia. Dlatego praktykowanie tej modlitwy sprawia, że w człowieku zaczyna kształtować się właściwa postawa uniżenia wobec Boga (...)”. – S. Urbański, Odkrywanie modlitwy, Warszawa 2011, s. 83.
138
Por. M. Sopoćko, Spowiedź jako czynnik postępu w doskonałości, „Głos Karmelu” 21(1952), s. 110112.
139
Por. M. Sopoćko, Spowiedź jako czynnik postępu w doskonałości, „Głos Karmelu” 21(1952), s. 112.
140
Por. JKM, s. 71-72; 108-109; M. Sopoćko, Kazania pasyjne, dz. cyt., s. 6; por. J. W. Gogola, Mistycy
i mistyka Karmelu, Kraków 2007, s. 397; tenże, Teologia komunii z Bogiem, Kraków 2012, s. 220-222.
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Lecz prosząc Go o powstrzymanie kar, powinniśmy zawsze zaznaczać naszą
małość wobec wielkości Jego Bóstwa141.
Intencje modlitwy wypraszającej miłosierdzie powinny uwzględnić nie tylko
osobę proszącą, ale także inne przestrzenie życia ludzi, obejmując prośbę o zmiłowanie dla wszystkich ludzi i całego Kościoła oraz dla Ojczyzny i rodziny. Michał
Sopoćko zachęca chrześcijanina do szczególnej troski o modlitwę w intencji nawrócenia zatwardziałych grzeszników, pozostających w grzechach śmiertelnych.
Trzeba nadmienić, że Błogosławiony nie pomija tutaj istotnego faktu, że to, o co
człowiek prosi, powinno być zgodne z wolą Boga142. Czasem szczególnego błagania o miłosierdzie jest okres Adwentu i Wielkiego Postu. W tym okresie liturgicznym modlitwa wiernych jest złączona z większą ascezą życia przez post
i jałmużnę oraz uczynki miłosierdzia, co daje większą skuteczność modlitwom
wypraszającym miłosierdzie Boże143.
Błogosławiony zauważa, że gdy człowiek się modli, Bóg wykonuje swój
plan miłosierdzia. Wypraszanie Bożego zmiłowania powstrzymuje Go przed
wymierzaniem kar za grzechy, za które nikt nie podjął pokuty. Przykładem takiej modlitwy, do której bardzo zachęcał Sopoćko, jest Koronka do miłosierdzia
Bożego. Przez tę modlitwę Bóg może zachować przed zniszczeniem to, co niechybnie uległoby zniszczeniu. Tak więc wypraszając miłosierdzie Boże stajemy
się pomocnikami samego Boga, który przez nas wypełnia plan ocalenia tych
miejsc i ludzi, którzy zatraciliby się w złu tego świata144.
Sopoćko uważa również, że właściwym jest wypraszać miłosierdzie Boże
przez wstawiennictwo Matki Bożej i św. Faustyny. Wie on dobrze, że osobiste
modlitwy są czasem zbyt niedoskonałe i mało gorliwe, stąd potrzebują wstawiennictwa. Maryja ma tytuł ucieczki grzeszników, co świadczy o tym, że wyprasza
miłosierdzie Boże dla tych, którzy najbardziej go potrzebują. Nasz Autor odwołuje się do Ewangelii św. Jana pisząc, że pod krzyżem swego Syna Matka Boża wyjednała dla duszy Dobrego Łotra łaskę szczerego nawrócenia; twierdzi, że Maryja
wyprasza także miłosierdzie Boże dla oprawców Jej Syna145.
J. Lewandowski, Miłosierdzie Boże – wczoraj i dzisiaj, w: Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, dz. cyt., s. 270.
142
Por. MBIII, s. 168.
143
Por. tamże; M. Sopoćko, Mikołaj Łęczycki o wychowaniu duchowem, dz. cyt., s. 185-186; ,,Modlitwa błagalna powinna być zgodna z wolą Boga, wówczas zostaniemy przez Niego obdarowani wszystkim o co go prosimy. Modlitwa błagalna jest jednym ze współśrodków, od których Bóg uzależnia
rozdawnictwo darów zbawczych”. – S. Urbański, Odkrywanie modlitwy, dz. cyt., s. 86.
144
Por. JKM, s. 154; MBIII, s. 168; por. Dz 474-475; M. Sopoćko, Miłosierdzie Boże nadzieją ludzkości, Wrocław 1948, s. 36; J. Pelczar, Życie duchowe, t. 1, dz. cyt., s. 90.
145
Por. M. Sopoćko, Konferencje o Miłosierdziu Bożym, s. 1, (mps, AZSJM); MBII, s. 233.
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O cudownym posłannictwie siostry Faustyny Błogosławiony pisze w broszurce Miłosierdzie Boże nadzieją ludzkości. Zauważa w niej, że apostołka
miłosierdzia realizuje swoją misję wypraszania tegoż miłosierdzia Bożego dla
innych: „Czuję dobrze, że posłannictwo moje nie kończy się ze śmiercią, ale
dopiero się zacznie”146. Sopoćko pisze o niektórych osobach, które doświadczyły wstawiennictwa Faustyny: Barbarze Klosównie, Stefanie Zdrojewskim,
Kazimierzu Lekarczyku oraz przypomina historię cudownego ocalenia rodziny
podczas pożaru budynku płonącego w czasie Powstania Warszawskiego147.
Wypraszanie miłosierdzia powinno spełniać trzy duchowe warunki: pokorę,
ufność wobec woli Bożej i odwołanie się do męki Chrystusa. Dopóki człowiek
nie rzuci się w pokorze na kolana przed Bogiem i nie zacznie wołać: „Panie, okaż
swoją łaskawość!” (Ps 85,8), nie będzie wysłuchany148. Dzieje się tak, stwierdza
ks. Sopoćko, ponieważ między pokorną modlitwą a miłosierdziem Bożym istnieje wiekuiste przymierze. Pokorę ujmuje on jako cnotę, która daje prawdziwe
poznanie siebie: uzdalnia do pozytywnej i negatywnej prawdy o sobie, o swojej
ograniczoności, o swej relacji do Boga i pozycji w świecie. Tak więc przez pokorę człowiek poniekąd skłania Boga i wzbudza Jego miłość do udzielania łaski
nawrócenia. Rodzi się wówczas w człowieku dyspozycja duchowa do przyjęcia
Bożego daru podobnie jak było to u celnika, a czego nie doświadczył faryzeusz.
Celnik pogardzający sobą przez pamięć o swoich grzechach uzyskał miłosierdzie Boże, a faryzeusz chlubiący się i wynoszący ponad innych, tej łaski duchowej nie doświadczył (por. Łk 18,9-14)149.
Warunkiem wypraszania miłosierdzia Bożego jest też ufność. Jest to konieczny warunek otrzymania łask od Boga; jak podkreśla Autor, słowa psalmu „ufającego Panu miłosierdzie ogarnie” (Ps 31,10) są tego dowodem150. Także Pan Jezus
pouczał św. Faustynę: „Łaski z mojego miłosierdzia czerpie się jednym naczyniem, a nim jest – ufność. Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma” (Dz 1578).
Chrześcijanin dążący drogą świętości winien mieć świadomość nieskończonego
miłosierdzia Boga i pamiętać, że Pan może i chce dać mu to, o co prosi, o ile
będzie to dla niego pożyteczne w odniesieniu do zbawienia. W ten sposób nawet
M. Sopoćko, Miłosierdzie Boże nadzieją ludzkości, dz. cyt., s. 34-35.
Por. MBNL, s. 35-38.
148
MBIII, s. 161; por. J. W. Gogola, Mistycy i mistyka Karmelu, dz. cyt., s. 408.
149
Por. MBIII, s. 161; M. Sopoćko, Konferencje, o pokorze, s. 244, (mps, AZSJM); por. Zgromadzenie
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, W szkole ufności św. siostry Faustyny, dz. cyt., s. 63.
150
Por. JKM, s. 123.
146
147
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jeśli modlitwa nie zostanie wysłuchana, człowiek nie traci nadziei i stara się zrozumieć plan Boga w kontekście przebłagania151.
Natomiast trzeci warunek wypraszania miłosierdzia Bożego dotyczy odwoływania się do męki Jezusa Chrystusa. Błogosławiony zaleca tu stosowanie
form nabożeństwa do miłosierdzia Bożego, objawionych św. Faustynie, gdyż
one zanurzają modlącego się człowieka w misterium męki Chrystusa152. Sopoćko przekazuje radę aby, nasze odwołanie się do męki Chrystusa nie dokonywało
się w rozproszeniach i bylejakości życia. Wskazuje na pomoc Matki Bożej, która uczy właściwego rozważania męki swego Syna. Ona pomaga w skupieniu ducha i w prawdziwej pobożności wypraszać miłosierdzie w odniesieniu do ofiary
krzyżowej swego Syna153. Tę myśl zawarł w swych pismach św. Stanisław Papczyński, który uważał, że do rozważania męki Jezusa Chrystusa jest potrzebna
tzw. cnota boleści Matki Bożej. Maryja uczy wytrwałości w tajemnicy krzyża,
z Nią jest łatwiej kontemplować mękę Jezusa Chrystusa oraz wypraszać potrzebne łaski154. Warto też wspomnieć, że Jezus przekazał świętej Faustynie zapewnienie, że ludzie otrzymają wszystko, o co będą Go prosić przez Jego mękę
(Dz 1320).
Modlitwę do miłosierdzia Bożego zanoszoną z pokorą, ufnością oraz przy
rozważaniu męki Chrystusa Błogosławiony nazywa „najskuteczniejszym apostolstwem w Kościele”. Ma ona szczególną moc wypraszania łask drogą miłości
Boga Ojca do Syna w Duchu Świętym155.

6. Naśladowanie Boga w Jego miłosierdziu
Stały element w rozwoju duchowym chrześcijanina stanowi naśladowanie
Chrystusa. Polega ono na rozważaniu przykładu życia Jezusa, Jego słów oraz
na cierpliwym odwzorowywaniu podobieństwa do Boga Człowieka w życiu
wewnętrznym. Szczególnym rysem podobieństwa do Jezusa jest naśladowanie
Jego miłosierdzia w czynach i słowach, o czym świadczą karty Ewangelii.
Por. JKM, s. 172; Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, W szkole ufności św. siostry
Faustyny, dz. cyt., s. 202-203.
152
Por. PB, s. 95; M. Sopoćko, Kazania Pasyjne, dz. cyt., s. 1.
153
Por. MBII, s. 208-212, 233.
154
Por. Św. S. Papczyński, Reguła naśladowania dziesięciu cnót NMP, w: Pisma Zebrane, Warszawa
2007, s. 1541-1543; por. J. W. Gogola, Mistycy i mistyka Karmelu, dz. cyt., s. 400-408.
155
Por. MBIII, s. 168; Do takiej modlitwy zachęcał św. Faustynę sam Zbawiciel: ,,Będziesz wypraszać
z towarzyszkami swymi miłosierdzie dla siebie i świata”. – Dz 435.
151
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6.1. Miłosierdzie Jezusa Chrystusa wobec człowieka
Zalecając wierzącym rozważanie miłosierdzia okazywanego człowiekowi
Błogosławiony Sopoćko wskazywał, że Syn Boży przyszedł na świat, by obdarzać całą ludzkość miłosierdziem i pokazać jej drogę do zbawienia156. Jezus
świadcząc ludziom miłosierdzie, przybliża im także tajemnicę samego Boga
i pokazuje im przykład miłości Ojca do Syna, jako źródło siły duchowej w naśladowaniu. Jest to wskazanie drogi do świętości przez zbliżanie się do doskonałości Ojca Niebieskiego, co stanowi jeden z głównych celów Jego posłannictwa157.
Miłosierdzie Jezusa wobec człowieka jest ujawnieniem miłosierdzia Boga
Ojca, ponieważ Jezus jest Bogiem-Człowiekiem. Wszystko, czego dokonało
„ludzkie miłosierdzie” Jezusa, zostało dokonane w łączności z miłosierdziem
Boskim. Autor kontynuuje swoje rozważania i pisze, że potwierdzeniem tej
myśli jest Serce Jezusa, które czerpało swoje ludzkie miłosierdzie z Boskiego
oceanu miłości do Boga Ojca. To z przebitego ludzkiego Serca Odkupiciela zajaśniało miłosierdzie Boskie, które jest nieśmiertelne, niezniszczalne i nieskończone. W pismach Sopoćki przykład tego Boskiego miłosierdzia, jakie reprezentuje Jezus, ukazuje przypowieść o marnotrawnym synu (por. 15,11-32). Jak
miłosierny ojciec zapomniał o zniewagach, jakie mu wyrządziło niewdzięczne
dziecko i pospieszył, by wyrwać syna z nieszczęścia i nędzy, tak Jezus bardziej
pragnie miłosierdzia niż sprawiedliwej kary (por. Mt 9,13)158.
Miłosierdzie Boskie Jezusa Chrystusa, co podkreśla Autor, wobec człowieka nie jest tym samym, co miłosierdzie ludzkie. Nie stanowi ono wyłącznie cnoty moralnej – wzrastającej, czy też zanikającej. Nie jest również uczuciem uzależnionym od warunków i okoliczności, takim jak namiętność czy wzruszenie,
ujawniające się w odruchowym współcierpieniu wobec cudzego nieszczęścia.
Miłosierdzie Jezusa to przede wszystkim nieskończona i niezmienna doskonałość Stwórcy, Odkupiciela, Uświęciciela w stosunku do człowieka i świata159.
Błogosławiony przywołuje przykłady z Pisma Świętego, w których widać,
że miłosierdzie Jezusa jest adresowane przede wszystkim do tych, którzy go
najbardziej potrzebują, czyli: grzeszników, chorych, trędowatych, ślepych,
Por. MBII, s. 126.
Por. GŚ, s. 93; LC, s. 16;
158
Por. GŚ, s. 93-94; LDMB, s. 111-112; M. Sopoćko, Konferencje, Naśladowanie Miłosierdzia Bożego, s. 352, (mps, AZSJM).
159
Por. LDMB, s. 68; GŚ, s. 91.
156
157
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głuchych, opętanych, względem wrogów, pracujących, przyjaciół, itp. Tę myśl
opiera na słowach Ewangelii: „(...) nie przyszedłem powołać sprawiedliwych,
ale grzeszników (Mt 9,13)”160. Stwierdza, że spotkania z tymi ludźmi okazały się
tryumfem Boga-Człowieka, ponieważ uwolnił ich wszystkich z sideł szatańskich
przez odpuszczenie grzechów i uzdrowienia fizyczne (por. Łk 5,17-26). Autor odwołuje się również do przypowieści Jezusa, które w sposób szczególny ukazują
Jego miłosierdzie względem najbardziej potrzebujących Jego pomocy, na przykład o dobrym pasterzu (por. Łk 15,1-7), zagubionej drachmie (por. Łk 15,8-10),
o synu marnotrawnym (por. Łk 15,11-32)161.
Miłosierdzie Jezusa Chrystusa wobec człowieka jest przyczyną podjęcia
przez Niego dzieła odkupienia. Sopoćko wskazuje, że ideał miłosierdzia Jezusa
najpełniej objawił się podczas całej męki Wielkiego Piątku, kiedy Jezus złożył
z siebie ofiarę za grzechy162. Chrystus jest – jak pisał Autor – ofiarą za ludzkie
szukanie własnej czci i potęgi, za obmowy, oszczerstwa i za niesprawiedliwe
naruszenie cudzej czci i poważania163. Szczególnym przejawem miłosierdzia
Odkupiciela była nadprzyrodzona łagodność i modlitwa za oprawców podczas
męki krzyżowej. Sopoćko zaznacza, że Odkupiciel był niewinny i wynagradzał
Bożej sprawiedliwości za grzechy swoich katów – i to jest dowodem potęgi miłosierdzia Jezusa wobec ludzi164. Rozwijając tę myśl Autora, H. Wejman twierdzi, że miłosierdzie Odkupiciela względem grzeszników ukazuje też godność
człowieka, o której przywrócenie zabiega Bóg165.
Dla Błogosławionego miarą odkupienia Jezusa był również stopień zniewagi wymierzonej Bogu przez grzech ludzki. Wielkość zniewagi mierzy się
bowiem godnością osoby, wobec której została ona wyrządzona. Obraza Boga
dokonana przez człowieka jest nieskończona przez fakt nieskończoności świętości Boga. Dlatego również ofiara odkupienia, jaką składa Jezus, jest dowodem
nieskończoności miłosierdzia Boga, który wybacza człowiekowi i wyrównuje jego przewinienia. Nie zostawia go samego w niewoli zła osobowego, lecz
przez solidarne przyjęcie losu człowieka w tajemnicy wcielenia i mękę krzyża Chrystusa wydobywa z niej i podnosi do godności synostwa Bożego. Męka
i śmierć Chrystusa były bowiem aktem wynagrodzenia za grzechy świata, za
M. Sopoćko, Konferencje, o Miłosierdziu Bożym, s. 1, (mps, AZSJM); MBI, s. 177-250.
Por. MBI, s. 181-182.
162
MBII, s. 80-237.
163
Por. MBII, s. 118.
164
Por. tamże, s. 125.
165
Por. H. Wejman, Współpraca człowieka z miłosiernym Bogiem, Kraków 2001, s. 23.
160
161
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obrazę i zniewagę wyrządzoną majestatowi Bożemu, za które sprawiedliwość
domagała się ekspiacji166.
Spotkanie z miłosierdziem Jezusa jest możliwe podczas każdej Mszy
Świętej, uobecniającej Najświętszą Ofiarę Krzyża. Jezus ofiarowuje swoje Ciało i Krew na przebłaganie za grzechy ludzi. W. Popłatek stwierdza, że mamy
wówczas dostęp do bijącego źródła miłosierdzia Jezusa Chrystusa, do przyjęcia
wszelkich łask potrzebnych dla naszego uświęcenia167.
Sopoćko tłumaczył miłosierdzie Jezusa względem grzeszników na przykładzie biblijnego Zacheusza, wyróżniając pięć wymiarów miłosierdzia odnośnie
do tego człowieka: łaskawe spojrzenie, nieuleganie przesądom, obrona nawracających się grzeszników, przebaczenie, pomoc w powrocie do świętości życia.
Przez tę analizę miłosierdzia Jezusa, Autor ukazuje pewnego rodzaju metodę
działania Zbawiciela dla pozyskania tych, co oddalili się od Boga. Proces ten
rozpoczyna się od łaskawego spojrzenia Jezusa, które przenika duszę ludzką
światłem łaski miłosierdzia Bożego. Według Autora ta zewnętrzna postawa
Chrystusa, zachęca grzeszników do podjęcia nawrócenia i nowego życia. Widząc miłosierne spojrzenie Jezusa nabierają odwagi, by przed Nim wyznać swój
grzech lub wyjawić swą prośbę. Zaczynają też lepiej rozumieć Boga w Jego
istocie miłosierdzia i otwierają się na działanie łaski168.
Chrystus nie chce koncentrować się na opiniach ludzi oraz grzechu popełnionym przez daną osobę. Dlatego nie potępia spotkanych ludzi, którzy są uwikłani w zło, jak np. Zacheusz jako człowiek zniewolony przez grzech chciwości.
Znajduje w nich dobro, wchodzi z nimi w poufałą rozmowę i zachęca do ufności
w miłosierdzie Boże (por. Łk 6,37). Błogosławiony w ten sposób ukazuje miłosierdzie Jezusa jako nie osądzanie169. Jezus nie ulega opinii tłumu i nie kieruje
się uprzedzeniami, lecz wstawia się za ofiarami zła, dokonując tego nie tylko
spojrzeniem lub słowem, ale czynem. Chrystus wziął Zacheusza w opiekę, zatrzymując się u niego w domu, mimo że przełożony celników był otaczany przez
Żydów niechęcią. H. Dziadosz przypomina, kim byli celnicy: „To była grupa
M. Sopoćko, Konferencje, Miłosierdzie Boże w uwolnieniu nas z grzechu, dz. cyt., s. 47; por. R. Ukleja,
Miłosierdzie Boże z pokolenia na pokolenie, Wrocław 2000, s. 53-54.
167
Por. W. Popłatek, Dynamizm spotkania z Chrystusem w sakramentach Miłosierdzia, w: Bo Jego
Miłosierdzie na wieki, Poznań 1972, s.145.
168
Por. MBI, s. 180; MBII, s. 77.
169
Por. MBI, s. 180; W Ewangelii Janowej Jezus uczy nas, by nie ulegać opinii ludzkiej, która może
być krzywdząca. On sam jako Bóg-Człowiek wie co się kryje w ludzkiej istocie nie potrzebuje więc
niczyjej oceny (por. 2,23-25).
166
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społeczna najbardziej znienawidzona przez Żydów, ponieważ oni kolaborowali
z okupantem rzymskim, a także byli oszustami i zdziercami, którzy na ludzkiej
krzywdzie dorobili się majątku. Jak więc nie czuć do nich odrazy i jak nie izolować się od nich, aby nie pozwolić w ten sposób na aprobatę ich nieuczciwego
postępowania”170. Jezus chroni więc Zacheusza swoim autorytetem i przywraca
mu godność, nazywając go synem Abrahama (por. Łk 19,1-10)171. W podobny
sposób broni wszystkich nawracających się grzeszników.
W udzielaniu przebaczania Autor dostrzegł kolejny wymiar miłosierdzia
Jezusa względem grzesznika. W odniesieniu do Zacheusza wyraża się on w słowach: „Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło” (Łk 19,10).
Przebaczenie aktualizuje się przez odpuszczenie grzechów w sakramencie pokuty. Jak pisze Autor, Bóg stwarza wówczas człowieka na nowo. Z grzesznika
człowiek staje się dzieckiem Bożym. Przebaczenie występków powoduje również przywrócenie dawnych zasług, darowanie kary wiecznej oraz częściowo
doczesnej. Jest to pełnia łask miłosierdzia, jaką Bóg obdarza daną osobą, gdy
ona żałuje za grzechy. S. Urbański rozwijając myśl Autora o przebaczeniu pisze,
że jest ono swego rodzaju doświadczeniem dotknięcia przez Boga, zapoczątkowującym stan jedności z Nim172.
Wreszcie, świadczone przez Jezusa miłosierdzie umożliwia grzesznikowi
powrót do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Zbawiciel uzdrawia
grzesznika w relacjach z najbliższymi w rodzinie i pozostałymi ludźmi z jego środowiska. Jak zauważa Sopoćko, Zacheusz dostąpiwszy łaski uzdrowienia, obiecał
pomoc ubogim i wynagrodzenie skrzywdzonym. Po spotkaniu z Jezusem i przyjęciu Jego miłosierdzia przełożony celników stał się sługą miłości i został biskupem
Cezarei173. Miłosierdzie Boże, którego udziela nam Jezus Chrystus, jest jedynym
lekiem na zło istniejące między ludźmi, przywraca pokój między nimi, według
maksymy św. Pawła „zło dobrem zwyciężaj” (por. Rz 12,21)174.
Pisma Sopoćki dotyczące miłosierdzia Jezusa wobec grzeszników przypominają także historię św. Marii Magdaleny. Najpierw Zbawiciel uratował tę
kobietę przed ukamienowaniem175, wyrzucił z niej złe duchy, a potem wyróżnił
Por. H. Dziadosz, Miłosierdzie Boże na nowo odkrywane, Kraków 2001, s. 48-49.
Por. MBI, s. 180;. H. Dziadosz, Miłosierdzie Boże na nowo odkrywane, dz. cyt., s. 48-49.
172
Por. LDMB, s. 146; por. S. Urbański, W szkole świętości, dz. cyt., 56-57.
173
Por. MBI, s. 180.
174
Por. L. Mateja, Przepaść Miłosierdzia, Kraków 2005, s. 62-64.
175
Utożsamienie Marii Magdaleny z jawnogrzesznicą, którą miano ukamienować, chociaż częste, nie
znajduje potwierdzenia w Piśmie Świętym.
170
171
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ją przez objawienie się jej zaraz po zmartwychwstaniu. Błogosławiony określił
nawet Magdalenę mianem apostołki apostołów i głosicielką miłosierdzia Bożego, dlatego że uwierzyła w dobroć Boga i podjęła pokutę. Dostrzega więc pewną
metodę działania miłosierdzia Jezusa, która wydobywa człowieka z nędzy i go
wywyższa176.
Bł. Michał Sopoćko przypomina jednak, że uzdrawiająca moc miłosierdzia
Chrystusa zależy także od postawy człowieka, który powinien wykazać chociaż
minimum dobrej woli i pragnąć ratunku dla swojej duszy. U wspomnianego wyżej Zacheusza taką postawą był wysiłek wejścia na drzewo w celu zobaczenia
Jezusa. Ważna jest też świadomość własnej grzeszności i dostrzeżenie w Chrystusie jedynej pomocy177. Jak zauważa Błogosławiony, miłosierdzie Jezusa odpowiada na zaangażowanie człowieka i przyjęcie prawdy o sobie. Grzesznik
musi żałować za grzechy i podejmować starania, by zmienić swoją sytuację178.
Dla Sopoćki całe życie Chrystusa jest nieskończoną skarbnicą inspiracji do
wchodzenia na drogę świętości. Ziemska obecność Jezusa w Palestynie zapoczątkowała, według Autora, dzieło miłosierdzia, które przez posługę Kościoła
rozlewa się dziś na cały świat179.
6.2. Pełnienie uczynków miłosierdzia wobec duszy i ciała
Miłosierdzie musi wyrażać się w czynach dla bliźnich, a przy tym uczynki miłosierdzia pomagają przezwyciężyć własny egoizm180. Nie możemy być
skoncentrowani tylko na własnych sprawach, lecz uwrażliwieni na biedę duchową i materialną ludzi. To właśnie przez uczynki miłosierdzia przynosimy ulgę
cierpiącym. Jednocześnie stajemy się lepszymi ludźmi przez fakt wielkodusznego postępowania wobec potrzebujących. Zdaniem Sopoćki, uczynki miłosierdzia mają się pojawić wszędzie tam, gdzie zło dokonuje dzieła destrukcji. Pełnienie uczynków miłosierdzia jest misją wszystkich ochrzczonych, aby czynić
ten świat bardziej sprawiedliwym181.
Por. MBII, s. 179, 275.
Por. MBI, s. 179; por. L. Mateja, Przepaść Miłosierdzia, dz. cyt., s. 60-62.
178
Por. LDMB, s. 146; por. H. Dziadosz, Miłosierdzie Boże na nowo odkrywane, dz. cyt., s. 49.
179
Por. GŚ, s. 94.
180
Por. MBI, s. 176; por. K. Walter, Miłosierdzie. Klucz do chrześcijańskiego życia, Poznań 2014,
s. 158-159; W. Granat, Ewangelia Miłosierdzia, Poznań 1970, s. 46.
181
M. Sopoćko, Konferencje, Naśladowanie Miłosierdzia Bożego, s. 352, (mps, AZSJM); por. W. Kasper,
Miłosierdzie. Klucz do chrześcijańskiego życia, Poznań 2014, s. 158-159; T. Chmura, Miejsce sakramentu pokuty w strukturze Bożego dzieła miłosierdzia, w: Święto Miłosierdzia Bożego – materiały z sympozjum, Kraków 1996, s. 73.
176
177
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Czynienie miłosierdzia zostało wskazane wierzącym przez Jezusa w kazaniu o ośmiu błogosławieństwach: „błogosławieni miłosierni” (Mt 5,7). Rozwijając ten temat K. Góźdź stwierdza, że nie można zatrzymywać miłosierdzia
w sobie; ono chce się dokonywać, przechodzić z relacji Bóg-Człowiek do relacji
człowiek-człowiek182.
Uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała powinny być pełnione w sposób właściwy. Muszą one posiadać czystą intencję, powinny być spełniane ochoczo oraz ustawicznie. Dobrą intencję Sopoćko tłumaczy na przykładzie osoby
śpiewającej w kościele: może ona to czynić dla Boga, aby Go uwielbić, a może
to czynić dla własnej próżności. To czysta intencja oczyszcza nasze motywacje
i powoduje, że pełnimy uczynki miłosierdzia w ukryciu, aby bardziej Bogu się
podobać niż ludziom (por. Mt 6,2-4)183. Wypełnianie ich ochoczo ma dla Sopoćki
duże znaczenie. Taka postawa wobec bliźniego nie rani go. Bo jeśli świadczymy
pomoc niechętnie, wyrządzamy innym przykrość, a sam uczynek miłosierdzia traci wartość w oczach Boga i osoby, której pomagamy184.
Pełnienie uczynków miłosierdzia jako działanie ustawiczne jest wymogiem
życia, które ciągle nas weryfikuje, dając możliwości ich pełnienia. Nie można
powiedzieć, że raz udzieliwszy pomocy, ktoś jest zwolniony z tego w przyszłości. Sopoćko spostrzega, że skoro Miłosierdzie Boże daje nam codziennie na
nowo Eucharystię, to my również powinniśmy czynić miłosierdzie drugiemu
człowiekowi każdego dnia. Ta postawa powinna być w nas radykalna. Dzielić się mamy z bliźnim nawet ostatnim kawałkiem chleba, jeśli go potrzebuje,
a kiedy nie mamy czym się podzielić, należy przekazać drugiemu to, co ma się
dla siebie185.
Uczynki miłosierdzia wynikają z trzech konkretnych pobudek: eschatologicznej, więzi braterskiej i głosu sumienia. Na pierwszym miejscu nasz Autor
wskazuje pobudkę eschatologiczną. Pełnienie miłosierdzia uznaje nie tylko za
dobrą wolę chrześcijanina, ale za obowiązek dany przez Zbawiciela. Zaniechanie
uczynków miłosierdzia stanie się dla człowieka w przyszłości podstawą oskarżenia i kary. Ks. Sopoćko przypomina rzeczywistość Sądu Ostatecznego, gdy Jezus
Chrystus zasiądzie na tronie jako Król i będzie sądził ludzi. Niektórzy zostaną
odrzuceni na wieki, z powodu braku uczynków miłosiernych względem bliźnich.
Por. K. Góźdź, Teologia Bożego Miłosierdzia, w: Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia,
dz. cyt., s. 299.
183
Por. M. Sopoćko, Konferencje, Naśladowanie Miłosierdzia Bożego, s. 355-356, (mps, AZSJM).
184
Por. Tamże, s. 356.
185
DZM, z. 4, s. 274.
182
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Wtedy ci, którzy odmówili uczynków miłosierdzia, usłyszą następujący wyrok:
„Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, który zgotowany jest diabłu i aniołom jego” (Mt 25,41)186. Autor zwraca szczególną uwagę na pełnienie
uczynków miłosierdzia przez słowa. Uwrażliwia w tej kwestii na niebezpieczeństwo pochopnych słów, którymi krzywdzi się innych, a z których będziemy musieli zdać sprawę w dzień sądu (por. Mt 12,36)187. Zaznacza, że jeżeli człowiek
świadczy uczynki miłosierdzia wobec bliźnich, wtedy oddaje Bogu swe dobre
czyny „na procent” i z nich będzie mógł się wypłacać Bożej sprawiedliwości po
śmierci w dniu sądu (por. Prz 19,17). Sopoćko więc naucza, że miłosierdzie pełnione za życia doczesnego ma odniesienie do nagrody w niebie188.
Druga pobudka do pełnienia uczynków miłosierdzia pochodzi z wzajemnej
więzi braterskiej. Łączą nas węzły najświętsze jako dzieci jednego Boga Ojca,
bo przez chrzest święty jesteśmy jedną rodziną. To jest motywacja, aby bogatsi opiekowali się uboższymi, mocni słabszymi, szczęśliwsi cierpiącymi189. Do
pełnienia miłosierdzia przynagla nas również świadomość, że przynależymy do
wspólnoty Mistycznego Ciała Chrystusa. To nas zobowiązuje do większej solidarność międzyludzkiej. Nie możemy być obojętni na cierpienia naszych braci
i sióstr, skoro możemy im zaradzić190.
Do pełnienia uczynków miłosierdzia wzywa głos sumienia. To dzięki niemu Bóg daje nam zrozumienie, że wszystko, co posiadamy, jest Jego własnością.
Dobra doczesne, których użyczył Stwórca, zostały człowiekowi niejako wynajęte, aby z nich korzystał, płacąc pewną dzierżawę. Ten dług wdzięczności należy
oddać ubogim. Błogosławiony powołuje się tu na słowa św. Piotra Chryzologa:
„Ręka ubogiego jest skarbonką Boga”191. Uczynek miłosierdzia jest więc nakazem
sumienia i od tego obowiązku nie można się uchylić. Brak miłosierdzia bogatego
człowieka względem ubogiego Autor nazywa zbrodnią192. P. M. Zulehner zwraca ponadto uwagę, że motywacja do uczynków miłosierdzia powinna wynikać
Por. M. Sopoćko, Konferencje, O sądzie szczegółowym, s. 177, (mps, AZSJM).
Por. tamże.
188
Por. WBW, s. 154-155.
189
Por. WBW, s. 183.
190
Por. WBW, s. 183; por. L. Mateja, Przepaść Miłosierdzia, dz. cyt., s. 16; S. Urbański, Wszystko mi
mówi o Jego Miłosierdziu. Świętość Miłosierdzia objawiona Faustynie, dz. cyt. 24; J. Królikowski,
„Błogosławieni Miłosierni. Miłosierdzie Boże i życia chrześcijańskie”, Mielec 2014, s. 40.
191
WBW, s. 156.
192
Por. WBW, s. 156-157; por. S. Urbański, Świętość ubogich świata, Warszawa 2003, s. 94; S. Ropniak, Misterium Bożego Miłosierdzia w życiu i posłudze nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej,
Olsztyn 2003, s. 93.
186
187
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z wnętrza człowieka zjednoczonego z Jezusem Chrystusem. To dojrzałe życie duchowe sprawia, że mamy wyostrzone widzenie i słyszenie wszelkich obszarów
ludzkiej nędzy193.
Najtrudniejsze uczynki miłosierdzia to znoszenie krzywd i zapomnienie
194
uraz . Nie jest to jednak łatwe, ponieważ ich realizację uniemożliwia miłość
własna. Z natury jesteśmy bardziej skłonni do rozpamiętywania doznanych cierpień i zapamiętywania ich. Sopoćko wyjaśnia, że pamięć o własnych grzechach
względem Boga powinna pomóc w spełnianiu tych uczynków miłosierdzia.
Skoro słabość ludzka w każdym człowieku i w nas samych jest wielka, to trzeba
być wyrozumiałym na ułomności bliźniego i chętnie przebaczać doznane od
niego urazy195.
M. Dłutowski pisze, że znoszenie krzywd i zapominanie uraz jest trudne z powodu braku pierwszeństwa Boga w duszy człowieka. Człowiek z natury swojej
bardziej jest skoncentrowany na sobie, co wynika z pychy i egoizmu, niż na podjęciu drogi przebaczenia, do czego jesteśmy zobowiązani przez nauczanie Jezusa (por. Mt 5,43-48)196. L. Madeja zauważa natomiast, że w procesie znoszenia
krzywd i darowania urazów potrzebne jest, by dwie strony konfliktu chciały rozwiązania danej sytuacji naznaczonej grzechem. Potrzebna jest też skrucha osoby,
która zadała cierpienie, ale i dobra wola osoby skrzywdzonej. Jeśli któreś ze stron
zablokuje przez grzech działanie łaski, nie nastąpi całkowite pojednanie197.
Uczynki miłosierdzia można świadczyć także na podstawie ślubów, które mogłyby podejmować osoby konsekrowane lub świeckie. Sopoćko pisze
o tym przede wszystkim w odniesieniu do założonego przez siebie Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego i Instytutu Miłosierdzia Bożego. Twierdzi, że
uczynki miłosierdzia wobec duszy i ciała stanowią istotę każdego zgromadzenia, ponieważ obejmują całokształt życia chrześcijańskiego. Są to śluby, które
powinny być realizowane w każdym zakonie, bo wynikają z istoty Ewangelii,
czyli prawdy o konieczności pełnienia miłosierdzia. Sopoćko naucza, że śluby
uczynków miłosierdzia to obszerna treść, wystarczająca zarówno dla zgromadzeń kontemplacyjnych, jak i dla rozmaitych odłamów zgromadzeń czynnych.
Uczynki miłosierdzia – kontynuuje Autor – mogą być również przedmiotem
P. M. Zulehner, Bóg jest większy od naszego Serca, dz. cyt., s. 65,68.
Por. WBW, s. 200.
195
Por. WBW, s. 200.
196
Por. M. Dłutowski, Przebaczam!, Sandomierz 2017, s. 17.
197
Por. S. Urbański, W szkole świętości, dz. cyt., s. 56.
193
194
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ślubów świeckich czcicieli miłosierdzia Bożego i wszelkich wspólnot chrześcijańskich198. W uczynkach miłosierdzia widział on znak rozpoznawczy prawdziwych czcicieli Boga. Głosił możliwość zjednoczenia ludzi pod sztandarem
miłosierdzia, aby czynili oni królestwo Boże na ziemi. Myślał również o wielkim zgromadzeniu świeckich czcicieli Bożego miłosierdzia, o których pisała
proroczo św. Faustyna w listach: „(...) widzę jasno, że nie tylko będzie zgromadzenie żeńskie i męskie, ale widzę, że będzie wielkie stowarzyszenie osób
świeckich, do którego mogą wszyscy należeć i czynem przypominać miłosierdzie Boże, czyniąc miłosierdzie jedni drugim”199.
Bóg wynagradza tym, którzy pełnią uczynki miłosierdzia wobec duszy i ciała. Jest to potrójna zapłata w życiu doczesnym, duchowym oraz wiecznym. w odniesieniu do życia doczesnego Sopoćko podaje przykład ze Starego Testamentu.
Wspomina wdowę, która w sposób heroiczny zaufała Eliaszowi i przygotowała
mu posiłek z ostatniej garści mąki i resztki oliwy. W nagrodę garniec mąki i naczynie z oliwą nieustanie się napełniały (por. 3 Krl 17,10-16)200. Jak zaznacza
Autor, w wymiarze duchowym pełnienie uczynków miłosierdzia uprasza człowiekowi niezliczone łaski: światło oczyszcza go z grzechów, kieruje do sakramentu
pokuty i wybawia duszę od śmierci, czyli potępienia wiecznego. Najważniejsza
jest jednak nieśmiertelna nagroda życia wiekuistego w obecności Bożej. Błogosławiony odwołuje się tu do słów Jezusa: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego,
i posiądźcie królestwo zgotowane wam od założenia świata” (Mt 25,34)201.

7. Nabożeństwo do miłosierdzia Bożego
Sopoćko starał się odczytać przekazane przez św. Faustynę nabożeństwo do
miłosierdzia Bożego w duchu tradycji liturgicznej Kościoła rzymskokatolickiego202. Liturgia objawia bowiem to, w co Kościół wierzy i czym żyje. Autor jako
pierwszy dokonał teologicznej analizy objawień św. Faustyny i wyłonił oraz
Por. LC, s. 17.
Por. WBW, s. 152; por. Listy św. Siostry Faustyny, opr. M. Piekut, Kraków 2005, s. 29; por. S. Urbański, Wszystko mi mówi o Jego Miłosierdziu. Świętość Miłosierdzia objawiona Faustynie, dz. cyt., s. 21.
200
Por. WBW, s. 162.
201
Tamże, s. 152, 166; JKM, s. 140.
202
Por. JKM, s. 140; ,,Nabożeństwo to jest rodzaj kultu religijnego, którego głównymi aktami są:
oddawanie czci, adoracja, ufność, modlitwa i głoszenie kazań (które jest rodzajem głoszenia chwały).
Przedmiotem nabożeństwa będzie więc to, do czego się odnosimy w modlitwie do Boga”. – I. Różycki, Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, Kraków 1999, s. 69.
198
199
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opisał formy kultu miłosierdzia Bożego. Podjął również niestrudzone działania,
by wprowadzać je w życie Kościoła. W świetle badań i uściśleń Autora klasyfikacja form omawianego kultu przedstawia się następująco:
1. Namalowanie obrazu Najmiłosierniejszego Zbawiciela.
2. Zabieganie o ustanowienie Święta Miłosierdzia Bożego w drugą niedzielę Wielkanocy i nowenna przygotowująca do tej uroczystości.
3. Odmawianie koronki, litanii i poszczególnych wezwań do miłosierdzia
Bożego203.
4. Powołanie grona ludzi do szerzenia tego kultu na całym świecie204.
Pisząc o słuszność nabożeństwa do miłosierdzia Bożego, Sopoćko podawał
przekonujące uzasadnienia i odpierał argumenty przeciwko temu nabożeństwu.
Wskazywał, że w historii Kościoła można dostrzec liczne sytuacje kryzysu wiary, naprzeciw którym wychodziły wielkie idee Boże, mające swe źródło w prywatnych objawieniach. To one ratowały i odnawiały Kościół. Idea miłosierdzia
Stwórcy, rozpowszechniana w omawianym nabożeństwie, wychodzi naprzeciw
problemowi największej nędzy moralnej, duchowej i materialnej w obecnych
czasach, przyczyniając się do nawrócenia grzeszników i powrotu ludzkości do
Boga przez odzyskanie ufności względem Niego, co przyczynia się do wejścia
na drogę świętości205.
Błogosławiony zwraca uwagę na rolę miłosierdzia Bożego w pogłębieniu
życia wewnętrznego. W tym celu poleca praktykowanie form kultu miłosierdzia
Bożego, które zostały objawione św. Faustynie. Uważa, że budują one mocne
więzy przyjaźni z Bogiem i są też ważnymi sposobami przyjmowania Jego łaski
przez ufność. Płynące z Polski przesłanie orędzia miłosierdzia Bożego jest więc
wielką zachętą dla ochrzczonych w dążeniu do świętości206.
7.1. Obraz Jezusa Miłosiernego
Obraz Jezusa Miłosiernego powstał pod wpływem pierwszych objawień,
których św. Faustyna doświadczyła 22 lutego 1931 r. w Płocku: ,,Wieczorem,
kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka
wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchyPor. PB, s. 9; por. J. Zabielski, Kult Miłosierdzia Bożego w ujęciu Księdza Michała Sopoćki, Lublin
1978, s. 34.
204
Por. JKM, s. 108; KMB, 52; 98; LC s. 23; PB, s. 212-216.
205
Por. M. Sopoćko, O Święto Najmiłosierniejszego Zbawiciela, Poznań 1947, s. 17.
206
Por. KMB, s. 52; JKM 214; 233-234.
203
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lenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielki promienie, jeden czerwony,
a drugi blady” (Dz 47)207. Wyjaśniając duchowe przesłanie obrazu Jezusa Miłosiernego, Sopoćko wskazuje na wyraźne odniesienia do treści Pisma Świętego. Przede wszystkim widzi w tym wizerunku scenę ukazania się Jezusa po
zmartwychwstaniu uczniom w Wieczerniku. Zbawiciel pokazał im wtedy swoje rany (przebite dłonie i bok) oraz przekazał Apostołom dar pokoju od Boga
Ojca, uwalniając ich z lęku przed utratą życia, o czym przypomina Ewangelia
(por. J 20,19)208. Zdaniem Błogosławionego, obraz ten ukazuje również dalsze
wydarzenia opisane w Ewangelii Janowej, związane z ustanowieniem sakramentu pokuty, kiedy Jezus obdarzył apostołów władzą odpuszczania grzechów (por.
J 20,19-23)209.
Do ogólnego opisu obrazu Sopoćko dodał tłumaczenie znaczenia promieni wychodzących z Serca Jezusa. Odwołując się do lektury Pisma Świętego,
zinterpretował je jako wodę i krew, które wypłynęły z przebitego boku Zbawiciela (por. J 19,34). W biblijnym wyjaśnieniu symboliki wody Autor zwrócił uwagę na słowa pieśni (zaczerpnięte z Księgi Ezechiela), której używano
w liturgii przed Soborem Watykańskim II podczas pokropienia wiernych wodą
święconą: „Widziałem wodę, wychodzącą z prawego boku świątyni, alleluja;
a wszyscy, których ta woda dosięgła, zostali zbawieni i mówią, alleluja, alleluja: «Wysławiajcie Pana, bo dobry, bo na wieki miłosierdzie Jego»” (Ez 47,
2-9)210. Według Błogosławionego woda, o której prorokował Ezechiel, została
namalowana na obrazie Miłosierdzia Bożego w postaci bladego promienia;
symbolizuje sakramenty oczyszczające – chrzest i pokutę. Ma ona moc uzdrawiania z grzechu211. Natomiast czerwony promień symbolizuje Krew Chrystusa, czyli życiodajny sakrament Eucharystii świadczący o cenie, jaką musiał ponieść Jezus dla naszego odkupienia. Sopoćko ukazał więc za pomocą
odniesień biblijnych, że obraz Miłosierdzia Bożego zawiera ilustrację trzech
sakramentów. Znaczenie tej ikony interpretuje jako napomnienie, aby w Święto Miłosierdzia Bożego ludzie przystąpili do sakramentu pokuty i Eucharystii
Zagadnienie obrazu Jezusa Miłosiernego pojawia się dość często w całym dzienniku duchowym św.
Faustyny: Dz 1, 47, 48, 51, 52, 74, 88, 89, 125, 152, 154, 299, 313, 326, 327, 341, 414, 416, 417, 420,
421, 441, 473, 500, 570, 742, 851, 916, 1299, 1300, 1379, 1789.
208
Por. JKM, s. 141.
209
Por. JKM, s. 141; M. Sopoćko, Rozważania o Miłosierdziu Bożym i konferencje, Szkic kazania przy
poświęceniu Obrazu Jezusa Najmiłosierniejszego Zbawiciela, s. 68.
210
JKM, s. 180-181, 230; por. Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, Kraków 2007, s. 202-209.
211
Por. JKM, s. 180-181, 217; por. Jan Paweł II, Homilia z kanonizacji św. Faustyny, w: Bóg bogaty
w miłosierdzie VIII pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny, dz. cyt., s. 67.
207
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oraz odnowili łaskę chrztu świętego, co symbolizuje biała szata, którą Jezus
ma na tym obrazie212.
W obrazie Jezusa Miłosiernego Sopoćko dostrzega podwójny charakter
przedmiotu czci Miłosierdzia Bożego: materialny i formalny. Przedmiotem materialnym są krew i woda, które wypłynęły z przebitego boku Zbawiciela na
krzyżu, a przedstawione są w namalowanych promieniach, oraz ludzka postać
Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, która wychodzi człowiekowi naprzeciw
(por. J 20,19). Przedmiotem formalnym jest natomiast nieskończone Miłosierdzie Boże – miłosierdzie Ojca, Syna i Ducha Świętego, czyli miłość miłosierna
do człowieka, która wydobywa go z nędzy grzechu213.
Z obrazem Jezusa Miłosiernego związane są trzy obietnice: „Obiecuję, że
dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie”; „Obiecuję także, już tu na ziemi,
zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci”; „Ja sam bronić jej będę jako swej chwały”214. Sopoćko objaśnił, że promienie krwi i wody,
które wyszły z wnętrza konającego Serca Jezusa, zasłaniają duszę człowieka przed
zagniewaniem Boga Ojca i zgubnym działaniem złego ducha. Kto bowiem uwielbia Miłosierdzie Boże w tym wizerunku i w nim się zanurza przez wiarę, nadzieję
i miłość, jest pod szczególną opieką Jezusa Miłosiernego i otrzymuje od Niego
pokrzepienie215. M. Dłutowski dokonuje porównania obietnic przyporządkowanych do tego obrazu z Psalmami głoszącymi potęgę oblicza Bożego. Cytuje fragmenty Psalmów, które bezpośrednio przypominają obietnice Jezusa dla czczących
Jego święty wizerunek: „pierzchają przed Jego obliczem ci, co Go nienawidzą”
(Ps 68,2); „ukaż swe oblicze, abyśmy byli zbawieni” (Ps 80,20); „Bo wrogowie
moi się cofną, padają, giną sprzed Twego oblicza” (Ps 9,4); „Nie ukrywaj przede
mną swego oblicza, abym się nie stał podobny do tych, co schodzą do grobu”
(Ps 143,7)216.
Umiejscowione na obrazie słowa: „Jezu, ufam Tobie” są progiem spełnienia
obietnic Bożych. Błogosławiony naucza, że im więcej człowiek dostrzeże w sobie braków oraz im więcej doświadczy trudności zewnętrznych, z tym większą
Por. JKM, s. 230; KMB, s. 91; ,,Teraźniejszość Jezusa Miłosiernego symbolizują na tym obrazie
dwa promienie czerwony i blady. (...) ilustrują one wydarzenie paschalne, wyrażone w słowach: jeden
z żołnierzy włócznią przebił bok i natychmiast wypłynęła krew i woda” (J 19,34). – E. Ozorowski,
Teologia peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego, „Rocznik Teologii Katolickiej”, t. 7, s. 69.
213
Por. JKM, s. 212; „Ojcowie Kościoła i pisarze kościelni w tej krwi i wodzie widzą symbol Kościoła,
rodzącego się z boku umarłego na krzyżu Chrystusa – jak Ewy z boku Adama (...)”. – tamże.
214
Por. MBNL, s. 20; por. Dz 48.
215
Por. KMB, s. 91-92.
216
Por. M. Dłutowski, Oblicze, które ocala. O obrazie Jezusa Miłosiernego, Ząbki 2017.
212
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gorliwością powinien mówić: „Jezu, ufam Tobie”. Podkreślił, że łaski Miłosierdzia Bożego udzielane są przez ten obraz przede wszystkim dzięki ufności proszących. To ta sprawność duchowa pozwala wiernym przyjąć największą obietnicę, którą jest sam Bóg w osobie Jezusa Chrystusa przychodzący, by wybawić
nas z niewoli złego217.
Wielkie idee objawione przez Boga zostają wyrażane w obrazach, które
pomagają ludziom przyjąć przesłanie Boże. W ciągu roku liturgicznego Kościół
ukazuje wierzącym misteria z życia Jezusa, których kulminacyjnym momentem
jest uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Wizerunek Jezusa Miłosiernego
ma przypominać o tej fundamentalnej prawdzie, jak również o łaskach i obietnicach miłosierdzia. Z tego względu Sopoćko starał się go upowszechniać na
całym świecie, twierdząc, że domaga się tego ludzka psychika zachwiana przez
grzech. Wyrażał też nadzieję, że przybliżanie ludziom idei miłosierdzia Bożego
przez popularyzację tego obrazu stanie się źródłem pokoju na świecie, gdyż
umocni ludzką wiarę, nadzieję i miłość. Dlatego podjął decyzję, by przez trzy
dni obraz Miłosierdzia Bożego był wystawiony na widok publiczny i odbierał
hołd w Ostrej Bramie w Wilnie. Był widoczny z daleka, gdyż znajdował się
na szczycie okna. W Wilnie obchodzono wówczas uroczyście przez trzy dni
zakończenie Jubileuszu Odkupienia Świata – 1900-lecie męki Zbawiciela. Bł.
Michał Sopoćko głosił kazania o miłosierdziu Bożym w niedzielę przewodnią,
czyli w niezatwierdzone jeszcze Święto Miłosierdzia Bożego. Później zainstalował obraz w kościele św. Michała Archanioła218. Konieczność upowszechniania
tego obrazu w życiu wierzących widział także ojciec J. Andrasz SJ. Pisał, że nie
można tego obrazu przyporządkować tylko do jednej grupy osób (np. sióstr ze
zgromadzenia, w którym była św. Faustyna) lub jednego kraju – Polski. Ikona ta
ma być obecna na całym świecie, aby miłosierdzie Boże było czczone na całej
ziemi, a Jezus Miłosierny mógł wszędzie rozsiewać swoje łaski219.
7.2. Święto Miłosierdzia Bożego
Zgodnie ze wskazaniami Zbawiciela przekazanymi św. Faustynie, Święto
Miłosierdzia Bożego znajduje się w wyjątkowym czasie liturgicznym Kościoła:
Por. LC, s. 26; JKM s, 170; por. E. Ozorowski, Teologia peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego,
dz. cyt., s. 68-69; por. M. Bernyś, Miłosierdzie największy przymiot Boga u świętej Faustyny i w dziejach Kościoła, dz. cyt., s. 84-85.
218
Por. JKM, s. 232-234; por. Dz 89; por. G. Górny, Ufający. Śladami bł. ks. Michał Sopoćki, Warszawa
2012, s. 133.
219
Por. J. Andrasz, Życiorys świętej Faustyny, Kraków 2015, s. 160-161.
217
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w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, tzw. Niedzielę Przewodnią. Jest to dzień,
w którym Kościół przeżywa zwieńczenie uroczystości Zmartwychwstania
Pańskiego, gdyż kończy się oktawa wielkanocna. Czas ten przypomina nadto
o ustanowieniu sakramentów chrztu, pokuty, kapłaństwa i wszelkich odpustów.
Ks. Sopoćko nazywa tę niedzielę dniem uwieńczenia najmiłosierniejszych łask
Odkupienia, które człowiek może w tym dniu obficie przyjąć220. Przypomniał,
że ta niedziela w liturgii była określana również jako biała, Dominica in albis,
ponieważ w pierwszych wiekach chrześcijaństwa neofici przez cały tydzień (od
Wielkiej Soboty) nosili białe szaty otrzymane na chrzcie świętym. W tę niedzielę przybywali po raz ostatni w tych strojach do świątyni, wprowadzani w podniosłym nastroju przez rodzinę i znajomych. Sopoćko stwierdza, że ten dzień
w liturgii przypomina chrześcijanom o ich godności i powołaniu do świętości,
a więc stanu, w którym dusza była czysta, nieskalana grzechem i wypełniona
łaską Bożą221.
Wprowadzenie Święta Miłosierdzia Bożego w liturgię Kościoła napotykało jednak przeszkody. W studium zatytułowanym Święto Najmiłosierniejszego Zbawiciela nasz Autor odpowiedział na stawiane zastrzeżenia, starając się
zachować możliwie jak największy obiektywizm. Twierdzono, że w księgach
liturgicznych istnieje wiele tekstów odwołujących się do miłosierdzia Bożego
i wyróżniających je spośród innych przymiotów Stwórcy. Rodzi się zatem wątpliwość co do słuszności wprowadzenia takiego święta, skoro nie wnosi ono nic
nowego. Błogosławiony odpowiada, że rzeczywiście istnieją takie fragmenty,
ale pojawiają się dość rzadko, przy okazji innych świąt liturgicznych. Poza tym
ogół wiernych nie zwraca się do Miłosierdzia Bożego bezpośrednio, co mogłoby się dokonywać na szerszą skalę dzięki wprowadzeniu nowego święta222.
Kwestionowano także konieczność uczczenia konkretnej wybranej doskonałości Boga w osobnym święcie, ponieważ w Kościele nigdy przedtem nie było
takiej praktyki. Brak zwyczaju w tej kwestii nie jest w przekonaniu Błogosławionego znaczącym argumentem, dlatego kontruje ten zarzut przypomnieniem,
że wcześniej w kalendarzu kościelnym nie było też uroczystości NajświętszePor. JKM, s. 130, 217, 233; GŚ, s. 82; por. Dz 699; ,,Pomiędzy wszystkimi zewnętrznymi objawami Nabożeństwa, święto Miłosierdzia zajmuje w dzienniczku pierwsze miejsce, gdyż Jezus już
w pierwszym objawieniu dał poznać swoją wolę ustanowienia tego święta; 14 objawień zostało mu
poświęcone, a Jezus sam częściowo podyktował nowennę, którą należy odprawić przed tym świętem”
(Dz 1209-1229). – I. Różycki, Nabożeństwo, dz. cyt., s. 98.
221
Por. JKM, s. 82; GŚ, s. 82; por. T. K. Szałkowska, Tajemnica Miłosierdzia, Warszawa 2005, s. 169.
222
Por. M. Sopoćko, O Święto Najmiłosierniejszego Zbawiciela, dz. cyt., s. 39; GŚ, s. 82-83.
220
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go Serca Pana Jezusa oraz Chrystusa Króla. Jego zdaniem potrzeba wpajania
w serca i umysły wiernych ważnych prawd wiary jest wymogiem stawianym
przez daną epokę i napotykane przez ludzi problemy. Wskazuje, że Kościół czci
Opatrzność Bożą, miłość Chrystusa (w uroczystość Najświętszego Serca Pana
Jezusa), a także panowanie Boga nad światem (w uroczystość Chrystusa Króla).
Ze stanowczością zauważa, że w obu tych uroczystościach świętuje się konkretne doskonałości Boga i dlatego argument o braku czci jakiegokolwiek przymiotu Boga w liturgii jest bezpodstawny223.
Przeciwnicy ustanowienia osobnego święta formułowali wniosek, że należy
czcić miłosiernego Boga, a nie Jego miłosierdzie, gdyż doskonałości Stwórcy nie można oddzielać od Jego Osoby. Autor odpowiada, że w nazwie święta
nie zachodzi taki podział, a miłosierdzie Boże oznacza zawsze samego Boga.
Nazwa „Święto Miłosierdzia Bożego” uwypukla bowiem stosunek Najwyższego do stworzeń. Tak sformułowane określenie jest zachętą do nawrócenia dla
grzeszników, którzy zdają sobie sprawę ze swoich przewinień i lękają się powrotu do Ojca. Czyli, zdaniem Błogosławionego, cześć dla Miłosierdzia Bożego oznacza osobową relację z Bogiem224.
Na wątpliwość, dlaczego trzeba czcić miłosierdzie Boże, a nie jakąś inną
doskonałość Stwórcy, Błogosławiony odpowiada, że Miłosierdzie Boże jest
obecnie najbardziej potrzebne człowiekowi, aby umocnić jego wiarę i pomóc
mu otworzyć się na dar przebaczenia. Żadna inna doskonałość Boga nie przyczynia się do poprawy grzeszników tak bardzo, jak właśnie miłosierdzie. Sopoćko cytuje słowa Jezusa, że ludzkość nie zazna uspokojenia, dopóki nie zwróci
się z ufnością do miłosierdzia Bożego (por. Dz 699). W opinii Autora takie przymioty Boga, jak np. niezmierzoność, świętość czy potęga działają na człowieka
jakby hamująco, pogłębiając w nim poczucie nędzy, słabości i niegodności. Natomiast miłosierdzie Boże jako doskonałość Stwórcy dodaje człowiekowi otuchy i motywacji do wyjścia ze swoich ograniczeń225.
Sopoćko odpowiada też na piąty zarzut, którym jest twierdzenie, że kult
miłosierdzia zawiera się w kulcie Serca Jezusa, co ukazuje wezwanie litanijne:
Por. M. Sopoćko, O Święto Najmiłosierniejszego Zbawiciela, dz. cyt., s. 40-41; MBII, s. 211.
Por. MBII, s. 41; ,,(...) wiemy o wiele więcej o Bożym miłosierdziu, jako przymiocie samego Boga,
będącego Bogiem Samym. W nim przymioty Boże są w stopniu najwyższym, niepoznawalnym nam do
sposobu i istnienia w Bogu, ale najbardziej potrzebnym dla dzisiejszego człowieka, który po ostatnich
dwóch wojnach, lepiej poznał swoją nędzę i twierdzi, iż sam bez Boga Miłosiernego nie jest zdolny żyć”.
– Z. Lewicki, Święto Miłosierdzia Bożego, w: Kazania o Miłosierdziu Bożym, Białystok 2008, s. 129.
225
Por. M. Sopoćko, O Święto Najmiłosierniejszego Zbawiciela, dz. cyt., s. 41-42; por. M. Bernyś,
Miłosierdzie. Największy przymiot Boga u świętej Faustyny i w dziejach Kościoła, dz. cyt., s. 84-85.
223
224
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„Serce Jezusa cierpliwe i wielkiego miłosierdzia”. Wyjaśnia, że w kulcie Serca
Jezusa rozróżniamy przedmiot podwójny – widzialny i niewidzialny. Widzialnym jest ludzkie Serce Zbawiciela, złączone z Jego Najświętszą Duszą i Bóstwem. Z kolei niewidzialny przedmiot kultu stanowi miłość Boga do ludzi.
Miłosierdzie znajduje się w tym nabożeństwie na drugim planie. Na obrazie Jezusa Miłosiernego, który dla Autora stanowi ilustrację teologii święta Miłosierdzia Bożego, jest odwrotnie. Serce Zbawiciela jest ukryte, natomiast widoczne
są łaski dla ludzi, ukazane w promieniach krwi i wody. Święto najwyższego
przymiotu Boga nie sprzeciwia się zatem kultowi Serca Jezusa, lecz jest jego
logicznym rozwinięciem i pogłębieniem. Stanowi również pewne novum, gdyż
akcentuje przede wszystkim Miłosierdzie Boże, a nie samo źródło miłości. Tak
też widzi jego znaczenie E. Ozorowski: ,,Pouczenie przez Piusa XII, iż miłość
Chrystusa, której symbolem jest jego przebite Serce, przejawia i objawia miłość
Trójcy Przenajświętszej do ludzi, było podbudową kultu Miłosierdzia Bożego
(...). w ten sposób kult Bożego Miłosierdzia przedłuża i poszerza kult Serca
Jezusowego. Nie jest dla niego konkurencyjny, przeciwnie, pokazuje kierunek,
w jakim powinni spoglądać wszyscy, którzy oddają cześć Sercu Jezusowemu”226.
Pojawił się poważny zarzut, że postulowane święto może prowadzić wiernych do popełniania grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, jakim niewątpliwie jest pokładanie zbytniej ufności w miłosierdziu Boga. Błogosławiony odpowiada, że ufność ta nie oznacza, iż człowiek może być bezkarny. Droga do
przyjęcia łask prowadzi zawsze przez skruchę i pokutę oraz mocne postanowienie poprawy, co wyklucza zuchwalstwo i lekceważenie Boga, a więc grzech
przeciwko Duchowi Świętemu. Dla ludzi dobrej woli kult ten nie stanowi zatem
niebezpieczeństwa; zła intencja niektórych osób może wprawdzie popsuć Boży
plan, co jednak nie jest powodem do odmawiania pozostałym dóbr duchowych,
obiecanych w to święto227.
Wyrażano także obawy, że Święto Miłosierdzia Bożego obniży rangę Niedzieli Przewodniej, która posiada bardzo ważne znaczenie w liturgii i nie należy już
niczego do niej dodawać. Autor wysuwa kontrargument, że to święto nie zmienia
znaczenia drugiej Niedzieli Wielkanocnej, lecz wydobywa z niej to, co najbardziej
istotne. Teksty czytań oraz symbolika liturgii tego dnia głoszą miłosierdzie Boże.
Proponowane święto o tym przypomina i wypełnia treściowo Niedzielę PrzewodPor. O Święto Najmiłosierniejszego Zbawiciela, dz. cyt, s. 43-44; E. Ozorowski, Dialogi o Bożym
Miłosierdziu, dz. cyt., s. 51.
227
Por. M. Sopoćko, O Święto Najmiłosierniejszego Zbawiciela, dz. cyt., s. 44.
226
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nią. Nadto wzmacnia oddziaływanie tego wyjątkowego czasu łaski w umysłach
ludzkich, będąc lekarstwem na współczesną nędzę moralną i duchową228.
Uzasadniając potrzebę wprowadzenia nowego święta, Ks. Sopoćko wskazywał, że wydobywa ono człowieka i ludzkość z nędzy grzechu, daje poznanie
Boga, wzywa do świadectwa miłosierdzia i wdzięczności za łaski Miłosierdzia
Bożego. Wydobycie z nędzy grzechu dokonuje się przez przystąpienie w tym
dniu do sakramentu pokuty i Eucharystii, co skutkuje otrzymaniem odpuszczenia win i kar za grzechy, zgodnie z obietnicą Zbawiciela zawartą w Dzienniczku
św. Faustyny. Autor dostrzega w łasce odpustu zupełnego wielkie miłosierdzie,
które niszczy grzech i wprowadza pokój Chrystusa w wymiarze indywidualnym, społecznym oraz międzynarodowym229.
Święto Miłosierdzia Bożego przyczynia się do poznania Boga. Jak pisze
Autor, wielu ludzi nie zna jeszcze Stwórcy. Osoby te boją się Go, a nawet
uciekają przed Nim230. W tym dniu wszyscy, nawet najbardziej zatwardziali grzesznicy, mają otwartą drogę powrotu do Odkupiciela. Poznanie Boga
w Święto Miłosierdzia dokonuje się i precyzuje przez liturgię. Według Sopoćki wszystkie zmienne części Mszy Świętej Niedzieli Przewodniej głoszą Miłosierdzie Boże, obecne w sakramencie chrztu (Introit, lekcja) i pokuty (Ewangelia), oraz pobudzają do uwielbienia Boga w tej doskonałości. Do poznania
miłosierdzia Bożego przyczynia się również obraz Jezusa Miłosiernego, który
jest doskonałą ilustracją Ewangelii drugiej Niedzieli Wielkanocnej, a zarazem
poglądowym komentarzem do całej liturgii tego dnia. Wtedy też powinien być
wystawiony do publicznej czci, co przyczyni się do lepszego przyjęcia łask
obiecanych na Święto Miłosierdzia Bożego231. Dzięki poznaniu Boga, podkreśla Sopoćko, w duszy człowieka następuje rozwój świętości i rozbłyśnięcie wewnętrznego światła, bowiem umysł wyzwala się z fałszywego pojęcia
o Bogu, co sprawia, iż ludzie ufają miłosierdziu i godnie przyjmują kolejne
łaski232.
Por. KMB, s. 91; M. Sopoćko, O Święto Najmiłosierniejszego Zbawiciela, dz. cyt., s. 45-47; por.
E. Kisiel, Święto Miłosierdzia Bożego, w: Powołanie człowieka wobec tajemnicy Miłosierdzia, red. L.
Balter, dz., cyt. s. 104; ,,Jan Paweł II w 2000 r. kanonizował s. Faustynę, ustanowił Święto Miłosierdzia Bożego i rozciągnął je na cały świat. W dekrecie ustanawiającym święto wytłumaczono, iż nie
zmienia ono charakteru drugiej niedzieli wielkanocnej, a jedynie podkreśla i uwyraźnia to, co zawsze
było jej treścią”. – E. Ozorowski, Dialogi o Bożym Miłosierdziu, dz. cyt., s. 53-54.
229
Por. KMB, s. 91-92; por. Dz 300, 699.
230
Por. M. Sopoćko, O Święto Najmiłosierniejszego Zbawiciela, dz. cyt., s. 17-18.
231
Por. JKM, s. 156, 171; por. J. Różycki, Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, dz. cyt., s. 100.
232
KMB, s. 91; por. M. Sopoćko, O Święto Najmiłosierniejszego Zbawiciela, dz. cyt., s. 10, 32-33.
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Na trzecim miejscu wśród skutków proponowanego Święta Miłosierdzia
Bożego Autor umieścił powołanie ochrzczonych do pełnienia uczynków miłosierdzia. Uzasadnia tę tezę myślą, że skoro człowiek doświadcza miłosierdzia
od Boga, powinien przekazywać je również innym ludziom. Odwołuje się do
cytatu z Listu św. Pawła Apostoła do Kolosan: „Przyobleczcie się tedy jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani we wnętrzności miłosierdzia, w dobrotliwość,
w pokorę, w cichość, w cierpliwość. Jedni drugich znosząc i odpuszczając sobie, jeśli kto ma skargę przeciwko komu: jak Pan wam odpuścił, tak też i wy”
(3,12-13). Sopoćko wyraża myśl, że świadczenie miłosierdzia przybliża ludzi
do Boga i do siebie nawzajem. Uważa, że do uczynków miłosierdzia wobec
bliźnich szczególnie tego dnia powinni wzywać kapłani. Przekazuje duszpasterską wskazówkę, że można w Święto Miłosierdzia Bożego w kościołach przygotować urnę z kartkami zapisanymi różnymi uczynkami miłosierdzia, wierni
mogliby je wtedy wylosować i w przyszłości na przykład przez cały rok spełniać
z większą uwagą233.
Wdzięczność za niezliczone dobrodziejstwa Boże powinna być – zdaniem
Błogosławionego – czwartym skutkiem Święta Miłosierdzia Bożego. Takie postępowanie wynika z prawa naturalnego. Autor naucza, że wdzięczność powinna mieć charakter synowski, podobny do wdzięczności dziecka względem rodziców. Taka postawa przyczyni się wzrostu miłości i pomnożenia otrzymanych
w to święto łask234.
W tekstach Błogosławionego można wyróżnić także wskazania pastoralne dla kapłanów. Pierwszym jest zachęta, aby w Święto Miłosierdzia Bożego
duszpasterze ukazywali wiernym obraz Jezusa Miłosiernego, który przekona ich
o Bożych obietnicach udzielanych tego dnia. Jest on najlepszą ilustracją miłosierdzia Zbawiciela względem grzeszników. Patrząc na niego, zdobędą się na
przystąpienie do sakramentu pokuty pokonując wszelkie trudności wewnętrzne,
bo zaufają dzięki niemu Bogu, co ostatecznie przyczyni się do tryumfu miłosierdzia Bożego w ich życiu235.
Potrzeba też, aby kapłani głosili w homiliach prawdę o Bożym miłosierdziu,
by zachęcać ludzi do przyjęcia łask przypisanych do tego dnia (odpust zupełny).
Jest to ważne, gdyż wierni rozważają treści głoszone w kazaniach. Kapłani nie
mogą tego dnia zaniedbać tak ważnego wiodącego tematu Niedzieli PrzewodPor. JKM, s. 157; M. Sopoćko, O Święto Najmiłosierniejszego Zbawiciela, dz. cyt., s. 14-15.
Por. M. Sopoćko, O Święto Najmiłosierniejszego Zbawiciela, dz. cyt., s. 18-19.
235
Por. KMB, s. 92.
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niej, jakim jest miłosierdzie Boże236. Sam Jezus żąda: „kapłani mają w dniu tym
mówić duszom o tym wielkim i niezgłębionym miłosierdziu”237.
Trzecią sugestią Autora jest stworzenie tego dnia wiernym swobodnej możliwości przystąpienia do sakramentu pokuty. Nakłania do tego sama ewangelia,
ukazująca moment przekazania apostołom przez Jezusa władzy rozgrzeszania
(J 20,22-23). Sopoćko uznaje ten sakrament za deskę ratunku, którą trzeba podać tego dnia grzesznikom. To zadanie całkowicie spoczywa na sumieniu kapłanów, którzy tego dnia powinni być szczególnie dyspozycyjni względem penitentów238.
7.3. Nowenna do Miłosierdzia Bożego
Głównym celem nowenny jest przygotowanie się w wymiarze osobistym
i wspólnotowym do Święta miłosierdzia Bożego239. Sopoćko za św. Faustyną
twierdzi, że przygotowanie do Święta Miłosierdzia Bożego powinno się rozpocząć w Wielki Piątek, a trwać do Niedzieli Przewodniej. Modlitwa ta obejmuje
głównie czas Oktawy Wielkanocnej, kiedy chrześcijanie radują się i odnawiają
w nadziei, którą daje Zmartwychwstanie Pańskie. Okres ten stwarza możliwość
szczególnego wypraszania łask dla siebie i innych ludzi. W wymiarze osobistym nowenna ta daje wierzącemu możliwość przygotowania do przyjęcia łaski
odpuszczenia win i kar za grzechy w Święto Miłosierdzia Bożego. W aspekcie
wspólnotowym jest modlitwą pełną troski w intencji poszczególnych grup dusz,
jakiej Jezus żądał od św. Faustyny, by prowadzić je do Jego Serca240. Autor dostrzegł analogię między nowenną a modlitwą wiernych odczytywaną w Wielki
Piątek. Podkreślił, że w obu oracjach występują te same grupy dusz. Nowenna
do Miłosierdzia Bożego jest więc – według niego – przedłużeniem czasu modlitwy błagalnej w najważniejszych intencjach Kościoła, dlatego ma rację bytu
w liturgii, niezależnie od objawień św. Faustyny, z zachowaniem przepisów
o nabożeństwach publicznych241.
Na związek nowenny do Miłosierdzia Bożego z liturgią wielkopiątkową
wskazuje także E. Weron: ,,Także od strony formalnej budowy nowenna naślaPor. JKM, s. 233.
I. Różycki, Nabożeństwo, dz. cyt., s. 100.
238
Por. tamże, s. 183-187.
239
Por. GŚ, s. 25; por. Dz 1209; por. M. Bernyś, Odpocznij przy Sercu moim. O uzdrowieniu przez
miłosierdzie, Ząbki 2015, s. 3, 6.
240
Por. LC, s. 120.
241
Por. GŚ, s. 25.
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duje uroczyste modły liturgii wielkopiątkowej. Każdy dzień nowenny składa się
z zapowiedzi intencji modlitw, z dwu oracji oraz czterowiersza rozdzielającego
orację. Pierwsza spośród tych oracji skierowane jest do Jezusa Najmiłosierniejszego, druga do Ojca Niebieskiego. Podobny typ budowy modlitw wiernych
znajdujemy w mszale rzymskim z okresu przed II Soborem Watykańskim”242.
Odprawianie nowenny stwarza też możliwość rozmyślania nad wielkim miłosierdziem Boga. Liturgia Oktawy Wielkanocnej, podczas której rozważamy
wydarzenia paschalne, uwydatnia prawdę o Miłosierdziu Bożym bardziej niż
inne okresy liturgiczne. Dlatego Sopoćko uważa, że należy w tym czasie rozmyślać nad największym przymiotem Boga, by lepiej otworzyć się na działanie
Jego odkupieńczej łaski. Twierdzi, że słowa Jezusa zawarte w tekście nowenny
świadczą o miłosierdziu Bożym, które chce ratować grzeszników. Mamy więc
je przyjąć przez rozmyślanie i kontynuować przez uciekanie się do Boga243.
W publikacji pt. Godzina Święta i Nowenna o Miłosierdzie Boże nad światem Sopoćko zauważył, że rozważania ujęte w każdym dniu nowenny mają dwa
źródła tekstu. Pierwszy tworzą słowa, które Jezus podyktował siostrze Faustynie. Druga część to słowa samej świętej, będące jej osobistym komentarzem
do słów Zbawiciela. Zawierając tę myśl w pismach, Autor chciał podkreślić
nadprzyrodzone pochodzenie tej dziewięciodniowej modlitwy, której nie można
zlekceważyć przez pominięcie w pobożności wiernych244.
7.4. Koronka do Miłosierdzia Bożego
Ks. Sopoćko dostrzegał w Koronce do Miłosierdzia Bożego dwa kierunki działania: ku Bogu i ku człowiekowi245. Pierwszym jest oddanie czci Bogu
Ojcu przez składanie w słowach tej modlitwy ofiary Odkupiciela dokonanej na
krzyżu. Świadczą o tym słowa: „Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew,
Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego (...)”246. Modlitwa ta, zdaniem BłoE. Weron, Teologiczna analiza nowenny do Miłosierdzia Bożego, w: Królowi Miłosierdzia w hołdzie, cz. 1, red. E. Boniewicz, Częstochowa 1984, s. 45.
243
Por. GŚ, s. 25; por. I. Różycki, Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, dz. cyt., s. 99; E. Weron, Teologiczna analiza nowenny do Miłosierdzia Bożego, dz. cyt., s. 53.
244
Por. GŚ, s. 25.
245
Por. PB, s. 216; Modlitwa koronki do miłosierdzia Bożego powstała podczas objawień jakie miała
św. Faustyna w Wilnie. Jezus określił ją jako modlitwę na uśmierzenie gniewu Bożego. W Dzienniku
duchowym świętej możemy odnotować 15 tekstów dotyczących tej modlitwy: por. Dz 474-476, 687,
714, 754, 796, 810, 811, 848, 929, 1035, 1541, 1565, 1731, 1791, 1797.
246
Dz 475.
242
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gosławionego, jest doskonałą formą oddawania czci Bogu Ojcu, gdyż odwołuje się do pośrednictwa Chrystusa247. Jest jakby streszczeniem całej Mszy św.,
stanowiącej ofiarę eucharystyczną, w której ofiarujemy Chrystusa w całej Jego
istocie, w bóstwie i człowieczeństwie248. Pius XII pisząc o kulcie Bożym w odniesieniu do Mszy Świętej zauważa, że lud ofiaruje Ciało i Krew Jezusa Chrystusa, lecz powinien jednoczyć swoją modlitwę z intencjami kapłana – a nawet
Najwyższego Kapłana, w tym celu, aby one w samym ofiarowaniu żertwy zostały również przez zewnętrzny obrzęd kapłana przedstawione Bogu Ojcu. Ta
wskazówka papieża przypomina o zjednoczeniu naszych słów z modlitwą Jezusa do Boga Ojca oraz modlitwą Kościoła249.
Drugi kierunek oddziaływania tej modlitwy dotyczy błagania o potrzebne
łaski250. Jeśli chodzi o wpływ tej modlitwy na życie człowieka, Błogosławiony
zaznacza, że jest ona możliwością ocalenia dla danej osoby. By to wytłumaczyć,
odwołuje się do słów Zbawiciela, który Koronkę do Miłosierdzia Bożego określił jako deskę ratunku dla grzeszników251. Dzięki tej modlitwie grzeszne dusze
korzystają z owoców odkupienia i podnoszą się z upadków. Autor przypomina
jednak, że pełne przebaczenie i odpuszczenie kar doczesnych następuje przede
wszystkim w sakramencie pokuty oraz dzięki łasce odpustów zupełnych. Niemniej jednak rozważanie męki Chrystusa w omawianej modlitwie stanowi nadprzyrodzoną możliwość ocalenia chrześcijanina przez przyjęcie nieskończonej
łaski Miłosierdzia Bożego, jak to Jezus w objawieniach przekazał św. Faustynie
„(...) chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego”252. Papież Pius XII
w encyklice Mediator Dei zauważa, że ludzie nieustannie potrzebują Boskiej
Krwi Zbawiciela do zgładzenia grzechów, którymi przyzywają sprawiedliwość
Jego (MD, 2).
M. Bernyś zauważa skuteczność tej modlitwy w życiu osób chorych i konających, bo pomaga ona zwrócić się do miłosierdzia Bożego i uzyskać poM. Sopoćko, Rozmyślanie o Męce Pańskiej, HD 19(1950), s. 29; MBII, s. 168.
Por. J. Wesołowski, Teologiczne znaczenie oraz życiowa wartość Koronki do Miłosierdzia Bożego,
w: Królowi Miłosierdzia w hołdzie, cz. 2, red. E. Boniewicz, Częstochowa 1984, s. 94.
249
Por. Pius XII, Mediator Dei, 2.
250
Por. MBII, s. 168.
251
Por. MBII; MBNL, s. 27.
252
M. Sopoćko, Rozmyślanie o Męce Pańskiej, HD 19: 1950, s. 29; por. Dz. 687; por. J. Wesołowski,
Teologiczne znaczenie oraz życiowa wartość Koronki do Miłosierdzia Bożego, dz. cyt., s. 236; por.
J. Krasiński, Miłosierdzie Boże w usprawiedliwieniu grzesznika, w: Powołanie człowieka „...Bo Jego
Miłosierdzie na wieki” (Ps 135), red. L. Balter, dz. cyt., s. 63-64.
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trzebną pomoc od Boga: odzyskać siły duchowe lub powrócić do zdrowia fizycznego253.
Sopoćko widział w Koronce do Miłosierdzia Bożego znak dla ocalenia całego świata na czasy ostateczne254. Pisał o niej jako modlitwie odsuwającej kary
Boże nie tylko w wymiarze indywidualnym za grzechy, lecz również w odniesieniu do ludzkości. Podał przykład św. Faustyny, która za pomocą tej koronki
uprosiła uchylenie kary grożącej Polsce w czasach jej współczesnych. Modlitwa
ta daje możliwość przebłagania Boga za popełnione grzechy i wydłuża czas łaski miłosierdzia dla świata oraz ludzi255.
7.5. Apostolstwo Miłosierdzia Bożego
Apostolstwo Miłosierdzia Bożego jest dla Sopoćki niezwykle ważne, gdyż
wyraża odnowę jedności Kościoła. Powinno zaowocować stworzeniem między ludźmi nowych więzów Bożej przyjaźni i stworzyć nową rodzinę Bożą,
składającą się z ludzi wierzących, których dewizą życia będzie ufność w Miłosierdzie Boże: „Ich postawa nadziei (...) połączy jednostki, rodziny, społeczeństwa, narody i państwa uściskiem prawdziwie braterskiej miłości Boga
i bliźniego!”256. Błogosławiony podkreśla, że obowiązek tego apostolstwa dotyczy wszystkich ochrzczonych, a dla poparcia swojej tezy przywołał słowa
św. Piotra: „Wy jesteście rodzajem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście głosili potęgę Tego, który z ciemności wezwał was do swego przedziwnego światła” (1 P 2,9-10). Posłannictwo
miłosierdzia przyjmuje na siebie każdy wierzący w chwili otrzymania sakramentu chrztu, a udział w tym zadaniu nie jest tylko dobrą wolą danej osoby,
lecz obowiązkiem i przywilejem257.
R. Forycki zauważa, że apostolstwa miłosierdzia jest podstawowym powołaniem każdego ochrzczonego, ponieważ pełniąc je realizujemy Ewangelię.
Cechą istotną tego apostolstwa jest również własne uświęcenie, ponieważ troszcząc się o wzrost duchowy innych, sami wzrastamy. Świętość realizuje się więc
we wspólnocie ochrzczonych258.
M. Bernyś, M. Dłutowski, Ogień z Nieba, Ząbki 2013, s. 33-34, 41.
Por. MBNL, s. 26.
255
Por. MBNL, s. 26; por. Dz 848; por. J. Wesołowski, Teologiczne znaczenie oraz życiowa wartość
koronki do Miłosierdzia Bożego, s. 236-241.
256
LC, s. 23.
257
Por. WBW, s. 83-84; por. E. Weron, Rola laikatu w ruchu Miłosierdzia Bożego, w: Powołanie człowieka wobec tajemnicy Bożego Miłosierdzia, dz. cyt., s. 164-167.
258
Por. R. Forycki, Apostolskie powołanie Ludu Bożego, w: Powołanie człowieka, t. 4: Powołanie do
apostolstwa, red. T. Bielski, Poznań-Warszawa 1975, s. 154-156.
253
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Szczególną odpowiedzialność za apostolstwo miłosierdzia nakłada Sopoćko na misjonarzy259. Twierdzi, że przyczyną kryzysu wiary i liczebnej przewagi
pogan nad wyznawcami Chrystusa jest brak misjonarzy. To oni przez swoje wyrzeczenie i posłuszeństwo wobec głosu powołania obejmują ludzkość poznaniem Boga. Poza tym ci, którzy już pracują na misjach, mają zbyt słabe wsparcie
duchowe i materialne, przez co nie mogą oddziaływać na większą liczbę ludzi.
Trudności w realizacji apostolstwa miłosierdzia przez misjonarzy są spowodowane opieszałością i lenistwem ochrzczonych, którzy nie troszczą się o cały
Kościół, lecz o swoje partykularne sprawy. Tak więc Błogosławiony dostrzega
potrzebę stworzenia stowarzyszenia lub zgromadzenia misjonarzy miłosierdzia,
którzy by głosili na całym świecie orędzie przekazane św. Faustynie. W ten sposób przez posługę słowa i czyny mogliby rozpoczynać i podtrzymywać różnorodne dzieła apostolskie (szkoły, kaplice, szpitale, schroniska), zaradzić biedzie
duchowej (brak znajomości prawdziwej wiary) i nędzy materialnej (brak godnych warunków życia)260.
Apostolstwo może być bierne i czynne. Bierne apostolstwo oznacza przykład osobistego życia według wymagań ewangelicznych. Taka osoba żyje w danym środowisku i promieniuje na innych świadectwem życia. Apostolstwo
czynne dokonuje się przez oddziaływanie na otoczenie nie tylko czynami, ale
i słowami w sposób aktywny261. Sopoćko wskazuje tu jako przykład upomnienie
braterskie. Jest to już pełne zaangażowania działanie misjonarza, które ma na
celu nawrócenie grzesznika. Szerzenie czci miłosierdzia Bożego, jak podkreśla J. Orłowski, niekoniecznie wymaga wielu słów, ale zawsze chrześcijańskiej
postawy wiary, zaufania Bogu i stawania się coraz bardziej miłosiernym. Przykład takiego apostolstwa dawała w swoim życiu Siostra Faustyna262. Apostolstwo czynne łączy się zwykle z trudnościami i cierpieniami, gdyż nie zawsze
ludzie chcą przyjąć prawdę Ewangelii. Zbawiciel sam nas przestrzegł: „Jeśli
Mnie prześladowali, to i was prześladować będą” (J 15,20)263.
Świadczenie miłosierdzia, na co zwraca uwagę A. Napiórkowski, łączy się
z ewangelicznym wysiłkiem szerzenia przesłania objawionego św. Faustynie
wszerz i w głąb. Teolog przestrzega, że nie może ono być tylko katechezą moralną, ale musi prowadzić do żywego spotkania z Jezusem Miłosiernym przez
Por. WBW, s. 51.
Por. WBW, s. 51.
261
Por. tamże, s. 85.
262
J. Orłowski, Święta Siostra Faustyna i Boże Miłosierdzie, Nowy Sącz 2002, s. 6.
263
Por. WBW, s. 87.
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świadectwo życia wynikające z żywej wiary, ponieważ dzisiaj bardziej wierzy
się świadkom niż nauczycielom264.
Zadaniem apostolstwa miłosierdzia Bożego, wskazanym przez Sopoćkę,
jest zachęcanie do ufności w miłosierdzie Boże i czerpanie łask odkupieńczych.
Tak prowadzone apostolstwo ma przypomnieć o litości Boga, który pragnie ratować grzeszników. Głównym jego celem jest więc tchnięcie ufności w dusze
zrozpaczone. W rozumieniu Sopoćki w ten sposób można przekazać siłę duchową tym, których ogarnęła niemoc grzechu. Myśli on tu o tych, którzy stracili
nadzieję i są pogrążeni w duchowym smutku. Aby odmienić ich sytuację, zaleca
popularyzowanie wizerunku Jezusa Miłosiernego, głoszenie czynem i słowem
prawdy o dobroci Boga oraz uczenie ludzi modlitw związanych z nabożeństwem do miłosierdzia Bożego265. Po drugie, czciciele największego przymiotu Stwórcy muszą czerpać z przebitego boku Zbawiciela zdroje łask dla całej
ludzkości, a szczególnie dla tych najbiedniejszych: obojętnych grzeszników,
opuszczonych, bezradnych, chorych, więźniów, bezdomnych, nade wszystko
zaś dla zrozpaczonych266. Wypraszanie łask łączy się z modlitwą błagalną oraz
uwielbiającą Boga w Jego miłosierdziu. To apostolstwo sprowadza na ziemię
Miłosierdzie Boże, bez którego świat już dawno przestałby istnieć267.
J. Machniak zauważa, że apostolstwo miłosierdzia wynika z duchowego
doświadczenia Boga. Podaje przykład św. Faustyny. W jej życiu modlitwa mistyczna pomagała poznać i odkryć Boga we własnej duszy, a to rodziło w niej
szczególną troskę o zbawienie każdego człowieka. Przyczyniało się również do
składania w ofierze za grzeszników268.
W realizacji apostolstwa miłosierdzia Błogosławiony podkreślał łączność
z Matką Bożą Miłosierdzia. Dzięki Niej działania orędowników największego
przymiotu Stwórcy są skuteczniejsze, gdyż Ona udoskonala je swoimi modlitwami. Maryja zdaniem Autora wzmacnia wszelkie wysiłki i uczy przyjmowania oraz zachowywania łaski miłosierdzia Bożego. Czyni ludzkie działanie lepszym i skuteczniejszym, będąc niezrównaną nauczycielką życia wewnętrznego.
Por. A. Napiórkowski, Miłosierdzie Boga. Teo i antropocentryczna wizja zbawienia, w: Dogmatyka
w perspektywie Bożego Miłosierdzia, dz. cyt., s. 326-327.
265
Por. WBW, s. 88; LC, s. 23.
266
Por. LC, s. 23.
267
Por. tamże, s. 86.
268
J. Machniak, Apostolski ruch Bożego miłosierdzia w doświadczeniu mistycznym błogosławionej
siostry Faustyny, w: Apostolski ruch Bożego Miłosierdzia, Materiały z sympozjum, red. J. Machniak,
Kraków 1996, s. 111-112.
264
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Dzięki Jej wstawiennictwu człowiek może pogłębiać relację z Chrystusem Miłosiernym i dokonać o wiele więcej na niwie apostolstwa269.
Tę rolę Maryi ukazuje także B. Pylak podkreślając, że Matkę Bożą Miłosierdzia odnajdujemy w miłosierdziu świadczonym przez Kościół. To Ona, jako
najdoskonalsza cząstka Kościoła, wychowała i nadal wychowuje wyznawców
Chrystusa w duchu chrześcijańskiej Caritas. Maryja jest nadal w Kościele, ustawicznie czynna w realizacji zbawczych zamierzeń Boga, jest nadal Pomocnicą
Chrystusa w zbawianiu ludzi270. Natomiast A. Krupa pisze, że to Ona świadczy
miłosierdzie ludziom wyzwalając ich od zła, odradzając i upodabniając do Boga.
Jeśli tak wielkich doznaliśmy od Niej dobrodziejstw, to tym bardziej jesteśmy
zobowiązani, aby przekazywać dalej miłosierdzie otrzymane za Jej wstawiennictwem. To z Nią oddajemy chwałę Bogu Ojcu Miłosierdzia i z Nią od Niego
otrzymujemy potrzebne łaski271.
Podsumowując ten rozdział można stwierdzić, że najczęściej chrześcijanie zapominają, iż pierwszym zadaniem człowieka wierzącego w miłosierdzie
Boga jest realizacja go w czynie. Ta realizacja wypływa z postawy oddania czci
i uwielbienia miłosiernemu Bogu w postawie mistycznej jedności z Nim, czyli
w postawie świętości. Dopiero na drugim miejscu jest słowo, a na końcu modlitwa. Chrześcijanie przeważnie czynią miłosierdzie przez ten ostatni stopień,
który jest najłatwiejszy i nie wymagający żadnej ofiary, ponieważ modlą się
tylko o miłosierdzie Boże bez uczynków dla grzeszników. Dlatego trzeba sprostować tę postawę zgodnie z przekazem bł. Michała Sopoćki, aby chrześcijanie
czynili miłosierdzie przede wszystkim poprzez czyny i słowo wobec bliźniego.
Motywacją wszystkich ich uczynków miłosierdzia jest jedynie dobro drugiej
osoby. Obłudnym zaś jest ten człowiek, który zewnętrzne czyny spełnia dla
próżnej chwały. Wszystkie słowa i czyny mają na celu przynieść chwałę Bogu
i doprowadzić innych do Niego.

Por. LC, s. 98; B. Pylak, Maryjne implikacje ruchu Miłosierdzia Bożego, w: Królowi Miłosierdzia
w hołdzie, cz. II, red. E. Boniewicz, Częstochowa 1984, s. 87.
270
Por. tamże.
271
Por. A. Krupa, Rola Maryi jako Matki miłosierdzia, w: „...Bo jego Miłosierdzie na wieki (Ps135),
dz. cyt., s. 236-237.
269

ROZDZIAŁ III

ROZWÓJ ŚWIĘTOŚCI CHRZEŚCIJANINA
Celem podstawowym dążenia duchowego w życiu chrześcijanina jest osiąganie świętości. Wszyscy na tej drodze muszą jednak przechodzić przez różne
stadia swego rozwoju duchowego, a w każdym z tych stadiów otrzymują jakiś specjalny dar, jak poucza nas teologia duchowości. Droga oczyszczająca
prowadzi do pokoju duszy i charakteryzuje się medytacją, badaniem sumienia
oraz rozważaniem męki Pańskiej. Droga oświecająca prowadzi do prawdy, a jej
dominującymi ćwiczeniami są rozważania dóbr otrzymanych od Boga i częsta medytacja męki i śmierci Pańskiej. Droga jednocząca kończy się miłością
i zjednoczeniem z Bogiem poprzez miłość, w świadomości Bożej dobroci przez
kontemplację Trójcy Przenajświętszej. W poniższym rozdziale dokonamy analizy dróg rozwoju świętości w pismach bł. Sopoćki oraz wskażemy na cnoty,
które Autor przedkłada jako podstawowe w duchowym rozwoju chrześcijanina.
Ukażemy także przeszkody na drodze rozwoju świętości.

1. Drogi w rozwoju świętości chrześcijanina
Sopoćko wyróżnia trzy etapy życia chrześcijanina na drodze do świętości.
Rozwój ochrzczonych rozpatruje na drodze: oczyszczenia, oświecenia, zjednoczenia. Niekiedy używał też innych terminów: etap początkujących, postępujących i zaawansowanych1. Okresy rozwoju duchowego chrześcijanina Autor
omawia w odniesieniu do takich kategorii, jak: modlitwa, dary Ducha Świętego
czy też cnoty2. Sopoćko wyjaśnia tę tematyką w oparciu o dwie szkoły duchowości: jezuicką, do której należy Mikołaj Łęczycki3 i Kacper Drużbicki, oraz
karmelitańską, św. Jana od Krzyża, św. Teresy od Jezusa, św. Teresy od DziePor. MBIII, s. 176; por. Św. Bonawentura, Droga duszy do Boga, Poznań 2001, s. 56.
Por. tamże; R. Garrigou-Lagrange, Trzy okresy życia wewnętrznego wstępem do życia w niebie, wyd.
3, Niepokalanów 2001, s. 219.
3
Por. M. Sopoćko, Mikołaj Łęczycki o wychowaniu duchowem, dz. cyt., s. 146-149; MBIII, s. 186, 210.
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ciątka Jezus. W zagadnieniach życia duchowego odwołuje się też do żyjącego
współcześnie z nim teologa, Adolfa Tanquereya.
1.1. Droga oczyszczenia czynnego
Na podstawie pism Mikołaja Łęczyckiego, Sopoćko dokonał klasyfikacji
środków potrzebnych do oczyszczeń czynnych, dzieląc je na środki przyrodzone
w oczyszczeniu władz wegetatywnych, zmysłowych i duchowych, oraz środki
nadprzyrodzone, które wyjednują i pomnażają łaskę4. Zaznacza, że to rozróżnienie jest raczej teoretyczne, gdyż w praktyce te środki nawzajem się uzupełniają
i rozwijają na kolejnych etapach rozwoju życia duchowego. Odnośnie do środków przyrodzonych Autor wskazuje na potrzebę opanowania władz wegetatywnych człowieka (odżywianie i rozmnażanie) oraz kontrolę nad pięcioma zmysłami
(wzrok, słuch, smak, węch, dotyk), do czego niezbędny jest rozwój cnoty roztropności i umiarkowania. Dokonuje się to poprzez walkę z grzechami głównymi
i powszednimi, które należy zastąpić przeciwstawnymi do nich cnotami5.
Wspomniane środki przyrodzone to rachunek sumienia, umartwienie, rozwój cnoty religijności, rozeznawanie woli Bożej6. Celem rachunku sumienia
jest walka z grzechem głównym. Błogosławiony zaleca czynienie rachunku sumienia ogólnego i szczegółowego, ponieważ praktyka ta pomaga grzesznikowi
uświadomić sobie przyczyny własnej choroby duchowej. Dzięki temu środkowi
przyrodzonemu dotrze do źródeł grzechu głównego i może poznać okoliczności jego popełniania. Zwiększy to szansę, by się z niego wyzwolić w przyszłości. Usunięcie grzechu głównego przyczynia się zaś do eliminacji wielu innych
słabości z nim połączonych7. W rachunku sumienia Autor szczególnie zwraca
uwagę na rozliczanie się przed Bogiem z cnoty milczenia i cierpliwości. Brak
ich w życiu duchowym staje się źródłem roztargnień i uniemożliwia ćwiczenie
się w cnocie przeciwstawnej do grzechów głównych8.
Umartwienie jest środkiem przyrodzonym przyczyniającym się do podporządkowania władzom duchowym pięciu zmysłów9. Sopoćko przekazuje prakPor. M. Sopoćko, Mikołaj Łęczycki o wychowaniu duchowem, dz. cyt., s. 146.
Por. tamże, s. 146-149; DZM, z. 4, s. 265; por. J. W. Gogola, Teologia komunii z Bogiem, dz. cyt.,
s. 138.
6
Por. M. Sopoćko, Mikołaj Łęczycki o wychowaniu duchowem, dz. cyt., s. 149-154.
7
Por. tamże, s. 149-154; LC, s. 32, 67.
8
Por. M. Sopoćko, Mikołaj Łęczycki o wychowaniu duchowem, dz. cyt., s. 153-155; DZM, z. 3, s. 182;
LC, s. 115.
9
Por. M. Sopoćko, Mikołaj Łęczycki o wychowaniu duchowem, dz. cyt., s. 131.
4
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tyczne wskazówki w tej kwestii, by w przyszłości nie ulegać słabościom natury.
Dla opanowania zmysłu dotyku proponuje ciężką uczciwą pracę ręczną. Jego
zdaniem zmęczenie fizyczne chroni przed pokusami cielesnymi. Akcentuje również potrzebę kontrolowania postawy zewnętrznej człowieka, przez tzw. dobre
ułożenie ciała. Myśli on tutaj o ruchach, chodzeniu, siedzeniu i leżeniu. Dbając
o właściwą postawę możemy się również umartwiać w ukryciu, nie zwracając
niczyjej uwagi na siebie. Powyższe zachowania powinny świadczyć o harmonii
wewnętrznej10. Z kolei dla opanowania zmysłu smaku zaleca przestrzeganie postu ścisłego i zdobywanie umiejętności rezygnacji z jedzenia tego, co się lubi,
nie tylko w dniach pokutnych. Jeśli chodzi o zmysł słuchu, zachęca chrześcijan
do unikania piosenek świeckich oraz udziału w tańcach. Zmysł wzroku wreszcie potrzebuje unikania częstych spojrzeń na płeć przeciwną, aby nie powstała
pokusa do grzechu nieczystego. Zwraca uwagę, by chronić własną wyobraźnię
przed złymi obrazami, ponieważ mogą pozostać na dłużej w pamięci człowieka
i doprowadzić go do grzechu11.
Uduchowienie zewnętrznych form życia następuje dzięki trzeciemu środkowi przyrodzonemu – cnocie religijności. To ona nadaje działaniom człowieka
wyższe intencje i podporządkowuje go Bogu12, ukierunkowując na pragnienie
oddawania Mu czci. Dla skutecznego rozwijania cnoty religijności Błogosławiony zaleca stosowanie aktów wewnętrznych i zewnętrznych. Jako wewnętrzne, poleca przemienianie zwykłych czynności w akty religijne. Można to osiągnąć przez wzbudzenie czystej intencji ofiarowania na chwałę Bożą każdej
czynności, a przede wszystkim danego dnia. Wtedy całe życie staje się aktem
synowskiej miłości względem Boga i miłością braterską13. Akty zewnętrzne
odnosi natomiast do odpowiedniej i godnej postawy podczas modlitwy oraz wyboru miejsca, gdzie się ona dokonuje. Jako wzór tej cnoty wskazuje na postawę
klęczącą wobec Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Radzi, żeby
podczas tej modlitwy unikać roztargnień, nie skracać czasu przeznaczonego na
spotkanie z Bogiem. Dzięki tej cnocie akty czci Boga są bardziej staranne i przepełnione duchem pobożności. Sopoćko wskazuje, że zewnętrzna religijność
Por. M. Sopoćko, Mikołaj Łęczycki o wychowaniu duchowem, dz. cyt., s. 131-143; tenże, o obowiązkach społecznych, dz. cyt., s. 92; por. A. Tanquerey, Zarys teologii ascetycznej i mistycznej, dz. cyt., s.
103-104.
11
Por. M. Sopoćko, Mikołaj Łęczycki o wychowaniu duchowem, dz. cyt., s. 137-142; por. J. W. Gogola,
Teologia Komunii z Bogiem, dz. cyt., s. 200.
12
Por. M. Sopoćko, Mikołaj Łęczycki o wychowaniu duchowem, dz. cyt., s. 145.
13
Por. tamże, s. 145.
10
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obejmuje kwestię postawy ciała i schludnego ubioru, szczególnie jeśli jesteśmy
w kościele. By rozwijać cnotę religijności podczas modlitwy, zachęca również,
aby zwrócić uwagą na miejsce jej praktykowania. Należy zadbać o jego wygląd
estetyczny, który będzie podkreślał sakralność i skromność. Odradza przenoszenie się z miejsca na miejsce, gdyż jego zdaniem osłabia to cnotę religijności14.
Poznawanie woli Bożej jako czwarty środek przyrodzony oczyszczenia sfery cielesnej, dokonywać się może przez rozmowę z księdzem lub odpowiednio
do tego przygotowaną osobą świecką, np. wychowawcą. Chodzi tu o szczere
i pokorne zwierzenie się wobec rozmówcy z zagadnień będących przedmiotem
rozeznawania woli Bożej. Sopoćko zauważa, że kapłan ma szczególne ku temu
zdolności dzięki asystencji Ducha Świętego podczas posługi nauczania. Dla Autora rozeznawanie woli Bożej jest bardzo ważnym czynnikiem opanowywania
sfery cielesnej, gdyż pomaga ono uniknąć błędów życiowych i poskromić pychę realizowania tylko własnych planów15. Rozeznawanie woli Bożej łączy on
też z czytaniem duchowym. Podaje rodzaje wiedzy, jaką powinniśmy zgłębiać
w tym studium, aby właściwie odczytywać plany Boże względem nas. Należą do nich: poznanie objawienia (Pismo Święte), teologia duchowości (książki
ascetyczne), przepisy kościelne (prawo kanoniczne), historia Kościoła i biografie świętych16.
Droga oczyszczenia czynnego dokonuje się również dzięki stosowaniu trzech
głównych środków nadprzyrodzonych, wyjednujących łaskę Bożą. Są nimi:
modlitwa, rekolekcje, sakramenty święte17. Pisząc o modlitwie jako pierwszym
środku nadprzyrodzonym, Sopoćko powtarza za św. Janem Damasceńskim, że
stanowi ona wzniesienie umysłu do Boga. Na etapie oczyszczeń czynnych zwraca uwagę na konieczność rozwoju modlitwy myślnej, dzięki której człowiek
uczy się więcej myśleć o Bogu, poznaje Jego doskonałości, rozmiłowuje się
w Nim. Modlitwa myślna sprowadza stan wewnętrznego panowania Boga nad
człowiekiem, zamiłowanie do samotności, zamiłowanie do skupienia, oderwanie od świata, opanowanie miłość własnej, bezinteresowność w służbie Bożej,
ofiarność, odporność na pokusy18. Brak natomiast tej praktyki religijnej prowadzi
Por. tamże, s. 145-146; MBIII, s. 132; por. A. Tanquerey, Zarys teologii ascetycznej i mistycznej,
t. 2, dz. cyt., s. 249-250.
15
Por. M. Sopoćko, Mikołaj Łęczycki o wychowaniu duchowem, dz. cyt., s. 169-171; MB III, 254-257.
16
Por. LC, s. 30-31.
17
Por. M. Sopoćko, Mikołaj Łęczycki o wychowaniu duchowem, dz. cyt., s. 175.
18
Por. tamże, s. 175; MBIII, s. 177; DZM, z. 3. s. 242.
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do myślenia o tym, co niepotrzebne, a najczęściej łączy się to z rozważaniem
możliwości popełnienia grzechu19.
Dużą wagę przywiązuje Sopoćko także do rekolekcji, w których widział
błogosławiony i święty czas20. Podczas rekolekcji powinniśmy dołożyć starań,
by pokonać wszelkie roztargnienia np. ze strony otaczającego środowiska, by
przyjąć światło odkrywania swej głębi serca. Bóg w tym czasie daje nam łatwiej
pojąć źródła naszych grzechów. Podjęcie szczegółowego rachunku sumienia
i trwanie w zjednoczeniu z Bogiem to, zdaniem Autora, ten podstawowy wysiłek
duchowy, jaki mamy podjąć podczas rekolekcji, aby zakończyć je z odnowionym sumieniem. Błogosławiony zaleca, żeby podczas tych świętych ćwiczeń
pozostawić za sobą wszystko, co zniekształca w nas podobieństwo Boże – całą
swoją przeszłość skażoną grzechem21.
Jako trzeci środek nadprzyrodzony wyjednujący łaskę Bożą Sopoćko wylicza sakramenty święte22. Powołując się na Mikołaja Łęczyckiego podkreśla, że
Bóg posługując się tymi środkami bezpośrednio udziela nam łaski uświęcającej, a wraz z nią wszelkich potrzebnych darów duchowych na drodze świętości
chrześcijanina. Wyjaśniając to zagadnienie, wymienił sakramenty chrztu, pokuty, Eucharystii oraz kapłaństwa. w życie nadprzyrodzone nie możemy wejść
w inny sposób niż przez sakrament chrztu. Nie uda się też odzyskać utraconej przez grzech wewnętrznej więzi z Bogiem, pomijając sakrament pokuty.
Nie mamy również innego sposobu rozwoju życia duchowego bez częstego
przyjmowania sakramentu Eucharystii. Wszystkie wspomniane powyżej skutki
duchowe uzyskujemy zaś dzięki sakramentowi kapłaństwa. Przez księży, podkreśla Autor, uzyskujemy pełnię łask miłosierdzia potrzebnych do świętości.
Wymienione sakramenty są niezastępowalne i konieczne, by postępować dalej
w czyszczeniach czynnych23.
1.2. Droga oświecenia
Oświecenie jako drugi etap rozwoju duchowego łączy się z przechodzeniem
z modlitwy rozmyślania do modlitwy uczuć i prostoty. Realizować się to będzie
Por. MBIII, 177.
Por. RBM, s. 17-18.
21
Por. M. Sopoćko, Mikołaj Łęczycki o wychowaniu duchowem, dz. cyt., s. 190; por. RBM, s. 17-18.
22
Por. MBIII, s. 41-45.
23
Por. M. Sopoćko, Mikołaj Łęczycki o wychowaniu duchowem, dz. cyt., s. 190, s. 195-204; PB, s. 137140; MBIII, s. 41-45; LDMB, s. 134.
19
20
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przez trzy czynniki: praktykowanie pamięci o obecności Bożej, realizowanie
rad ewangelicznych, doświadczenie oczyszczeń biernych duszy24.
Ks. Sopoćko wyróżnia trzy rodzaje naturalnej obecności Boga, z których
powinniśmy sobie zdawać sprawę w życiu duchowym25. Jest On z nami przez
potęgę, co oznacza doświadczanie Jego mocy przez kontakt z ogromem świata
stworzonego. Obecność przez wejrzenie oznacza, że Bóg jest wszystkowidzący i chociaż nie jest bezpośrednio doświadczany w danej sytuacji, ale ją zna.
Rzeczywista obecność Boga zaś to obecność sakramentalna, która w szczególny sposób realizuje się w sakramencie Eucharystii. Według Autora, tu jest Bóg
obecny w sposób całkowity, co powinno wierzących mobilizować do adoracji
Najświętszego Sakramentu26.
Sopoćko poucza, jak ćwiczyć się w trwaniu w obecności Bożej27. Należy
więc swoje myśli nieustannie ukierunkowywać na Jezusa Chrystusa, wielbić
Jego Osobę i radzić się w każdej rzeczy, a w ten sposób żyć cały czas „pod
okiem” Zbawiciela. Tak będzie się umacniała ciągła pamięć o Jezusie. Jako
przykład ciągłej pamięci o Bogu, Błogosławiony przywołuje Maryję, która
wszystkie swoje uczucia i myśli kierowała do Syna Bożego i doszła do takiego
zjednoczenia z Bogiem, że już nie Ona żyła, lecz żył w Niej Chrystus. Maryja wiedziała, co myśli i czuje Jezus, bo cały czas była przy Nim duchowo28.
W pamięci o obecności Bożej możemy się też ćwiczyć przez akty strzeliste. Te
modlitwy można układać samodzielnie, formułować według aktów wiary, nadziei, miłości, skruchy. Warto zapożyczać je z Pisma Świętego, ponieważ mają
wówczas wyjątkową siłę. Szczególnym aktem strzelistym, do którego zachęcał
Autor, są słowa: Jezu, ufam Tobie. Ta modlitwa nie tylko przywraca pamięć
o obecności Bożej, lecz napełnia pokojem duchowym29. Pamięć o obecności
Bożej owocuje w życiu chrześcijanina odwzajemnieniem miłości Bożej, łatwością skupienia na modlitwie, powstrzymaniem się od grzechu, oczyszczeniem
z grzechów powszednich, oświeceniem myśli, słów i uczynków, niezależnością
od opinii ludzkich30.
Por. M. Sopoćko, Mikołaj Łęczycki o wychowaniu duchowem, dz. cyt., s. 182-184; RBM, s. 57-58;
DZM, z. 4, s. 272.
25
Por. M. Sopoćko, Konferencje, O obecności Bożej, s. 199, (mps, AZSJM).
26
Por. LC, s. 45-46.
27
Por. RBM, s. 108.
28
Por. tamże, s.108-112.
29
DZM, z. 3, s. 202, 205; LC, s. 27.
30
Por. Por. M. Sopoćko, Mikołaj Łęczycki o wychowaniu duchowem, dz. cyt., s. 182; s. DZM, z. 3, s. 242.
24
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Na etapie oświecenia powinno pojawić się także praktykowanie rad ewangelicznych ubóstwa, czystości i posłuszeństwa31. Ubóstwo jest konieczne, by
całkowitym bogactwem człowieka był sam Bóg. Tę drogę rozwoju życia duchowego pokazał nam Jezus, który stał się ubogi, by nas swym ubóstwem ubogacić (por. 2 Kor 8,9)32. Przedmiotem tej rady ewangelicznej jest stosunek duszy
człowieka do dóbr doczesnych. Chodzi o to, aby zachować wolność serca i nie
przywiązywać się do nich. Jest to ważne, ponieważ brak takiej dyspozycji duchowej niszczy cnotę wielkoduszności i odciąga nas od spraw Bożych. Wzorem
praktykowania ubóstwa mają być zakonnicy, zobowiązani do tego przez ślub
ubóstwa. Nie mają oni żadnej własności, lecz korzystają z tego, co daje im do
dyspozycji zakon33. Wszyscy zaś powinni być ubodzy w duchu, czyli zachowywać cnotę pokory34. Dzięki tej radzie ewangelicznej będziemy wolni od działania szatana i unikniemy jego zasadzek, gdyż on cały czas szuka okazji, by nas
pochwycić przez żądzę posiadania35. Przez praktykowanie ubóstwa, jak pisze
R. Garrigou-Lagrange, wyzwolimy się z przeszkód na drodze do Boga, na przykład myślenia, by urządzić się tu na ziemi. Ubóstwo sprawia, że nieskrępowani
możemy kontynuować podążanie drogą doskonałości36.
Czystość jest dla chrześcijanina konieczna, gdyż w relacji z Bogiem lub
bliźnimi nie może być najmniejszego grzechu cielesnego, a grzech rozwiązłości
powoduje straszliwe skutki w życiu duchowym37. Wskazania Sopoćki skierowane są do księży, osób konsekrowanych, małżonków, wdów i panien38.
Dla rozwoju czystości Sopoćko poleca przede wszystkim umartwienie
zmysłów. w wymiarze zewnętrznym jest to unikanie okazji do grzechu przez
wykluczenie książek i scen przedstawiających namiętność cielesną. Ponadto należy się ćwiczyć w umartwieniu dotyku, mowy i słuchu oraz przede wszystkim
wzroku, ponieważ ta sfera zmysłowości bardzo łatwo wymyka się spod kontroli39. Umartwienie wewnętrzne zaś polega na poskramianiu wspomnień i wy31
Por. M. Sopoćko, Konferencje, O ślubach zakonnych, s. 1, (mps, AZSJM); M. Sopoćko, Pogadanki
Obowiązki względem Ojczyzny, dz. cyt., s. 84; RBM, s.108-112.2
32
Por. M. Sopoćko, Konferencje, O ślubach zakonnych, dz. cyt., s. 1.
33
Por. LC, 32.
34
Por. M. Sopoćko, Konferencje, Odnowa życia zakonnego, s. 226, (mps, AZSJM).
35
Por. M. Sopoćko, Konferencje, O ślubach zakonnych, dz. cyt., s. 2.
36
Por. TO, s. 526.
37
M. Sopoćko, Pogadanki, Obowiązki względem Ojczyzny, dz. cyt., s. 84; DZM, z. 3, s. 254.
38
Por. M. Sopoćko, Konferencje, O  czystości, s. 228, (mps, AIMB); por. MBIV, s. 202; por. św. F. Salezy,
Filotea, Kraków 2001, s. 177-178.
39
Por. M. Sopoćko, Konferencje, O zaparciu się siebie, s. 253, (mps, AZSJM).
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obrażeń grzechu nieczystości. Pomocą na tej drodze jest łączenie się z Chrystusem Ukrzyżowanym przez rozważanie Jego męki40.
Środkiem rozwoju czystości jest także nabożeństwo do Maryi, praktykowane przez modlitwy do Niej, np. św. Bernarda i różaniec święty, jak również
oddanie się Matce Bożej w niewolę miłości za wzorem św. Ludwika. Dzięki
wstawiennictwu Matki Bożej unikniemy grzechów w tej materii, gdyż Ona jest
wszechmocą błagającą. Maryja Niepokalanie Poczęta, zawsze Dziewica, jest
ideałem tej rady ewangelicznej i przyczynia się do naszego oczyszczenia41.
Sopoćko podaje cztery stopnie czystości według koncepcji A. Tanquereya.
Pierwszy polega na wystrzeganiu się przywiązania do jakiejkolwiek lubieżnej
myśli, wyobrażenia, uczucia lub uczynku. Drugi stopień zmierza do energicznego i natychmiastowego usuwania wszelkich lubieżnych myśli i wyobrażeń
przeciwnych tej radzie ewangelicznej. Trzeci stopień polega na osiągnięciu obojętności w tej materii. Czwarty stopień za łaską Bożą sprawia, że nie mamy
żadnych pokus w tej kwestii42.
Praktykowanie trzeciej rady ewangelicznej – posłuszeństwa jest zdaniem
Sopoćki najważniejsze, ale i najtrudniejsze, ponieważ dotyka naszej wolności,
która w sposób naturalny jest autonomiczna. Przedmiotem jej jest ujarzmienie
swej woli, aby nic nie czynić bez porozumienia z osobami, którym podlegamy43.
Dotyczy ona przede wszystkim stosunku dzieci względem rodziców i zakonników w odniesieniu do przełożonych44. Zakonnik musi zrezygnować z własnej
woli na rzecz przesłanek nadprzyrodzonych. Wzorem na tej drodze jest Chrystus, który we wszystkim był całkowicie posłuszny Bogu Ojcu45. Dla Sopoćki
to trudne podporządkowanie się innym w życiu duchowym jest konieczne. Nie
możemy prowadzić sami siebie, lecz powinniśmy się podać pod prowadzenie
Ducha Świętego, który posługuje się naszymi przełożonymi. Całe dzieło uświęcenia sprowadza się do posłuszeństwa wobec Boskiego Pocieszyciela, Trzeciej
Por. M. Sopoćko, Mikołaj Łęczyski o wychowaniu duchowem, dz. cyt, s. 137-143; tenże, Konferencje, O zaparciu się siebie, s. 253, (mps, AZSJM); por. A. Tanquerey, Zarys teologii ascetycznej
i mistycznej, t. 2, dz. cyt., s. 287-292.
41
Por. M. Sopoćko, Konferencje, O czystości, dz. cyt., s. 232; LC, s. 89; por. Św. L. M. Grignon de
Montfort, Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, nr 245- 246.
42
Por. M. Sopoćko, Konferencje, O czystości, dz. cyt., s. 228; por. A. Tanquery, Zarys teologii ascetycznej
i mistycznej, t. 2, dz. cyt., 280-281.
43
Por. LC, s. 32.
44
Por. RBM, s.108.
45
Por. M. Sopoćko, Konferencje, Odnowa życia zakonnego, dz. cyt., s. 225.
40
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Osoby Trójcy Świętej46. Nauczanie Błogosławionego zbieżne jest z poglądami R. Garrigou-Lagrange’a, który twierdził, że posłuszeństwo wyzwala nas
z niewoli własnego sądu i własnej woli47. Sopoćko podaje środki do rozwoju
tej sprawności duchowej: 1. modlić się o łaskę posłuszeństwa, 2. rozważać niezrównane posłuszeństwo Jezusa i Maryi, 3. uważać posłuszeństwo za pierwszy
obowiązek, 4. starać się w przełożonych widzieć Boga i rozkazy ich przyjmować jakby wychodziły z ust samego Jezusa Miłosiernego. Kto tak będzie postępował, szybko osiągnie doskonałość48.
Do rozwoju duchowego na etapie oświecenia przyczyniają się oczyszczenia bierne władz zmysłowych duszy. Dokonuje się to poprzez ingerencję Boga,
który przez tzw. oschłości, choroby, niepowodzenia odbiera różnego rodzaju
pociechy i podpory, na jakich do tej pory chrześcijanin zbytnio się koncentrował. Oczyszczenia bierne realizują się też przez cierpienie wynikające z poznania własnej grzeszności i nieskończoności miłości Boga, wobec której człowiek
nie jest wierny. Nasilają się wtedy pokusy cielesne, a danej osobie zdaje się, że
im ulega. Jest to konieczne bolesne doświadczenie; ponieważ człowiek nie jest
w stanie samodzielnie uwolnić się od licznych ukrytych przywiązań, Stwórca
przychodzi mu z pomocą zsyłając różne próby, które obnażają jego słabe strony. Jednocześnie Bóg nie zostawia duszy samej sobie, lecz prowadzi ją przez
kierownika duchowego. On wyjaśnia danej osobie, co się z nią dzieje, dokąd
zmierza i co ma czynić, by nie zejść z coraz trudniejszej drogi prowadzącej do
świętości49.
Dzięki oczyszczeniom biernym władz zmysłowych duszy pojawia się wierność w umartwieniu i dar modlitwy prostoty. Wierność w umartwieniu powoduje,
że miłość do Boga i bliźniego staje się bardziej ofiarna. Bóg wynagradza poświęcenie się danej osoby łaskami w modlitwie i pocieszeniem. Sopoćko udowadnia,
że dusza zaczyna bardziej cenić cierpienia niż pociechy i radości duchowe. Nabiera mocy, by przejść przez wszystkie największe trudności i nie lęka się ich,
tylko śmiało podąża naprzód. Podczas oczyszczeń biernych dusza otrzymuje od
Por. RBM, s.108- 112; DZM, z. 3, s. 208; MBIII, s. 196; M. Sopoćko, Konferencje, Życie duchowe
kapłanów, s. 242, (mps, AZSJM); por. N. Grou, Przewodnik życia duchowego, Kraków 2002, s. 168-169.
47
Por. TO, s. 531.
48
Por. M. Sopoćko, Konferencje, O czystości, dz. cyt., s. 243.
49
Por. DZM, z. 4, s. 272; MBIII, s. 188; LC, 66; por. J. W. Gogola, Teologia komunii z Bogiem, dz. cyt.,
s. 273. „Wobec tego, że dusza zatrzymuje się na tych pociechach, Bóg je odbiera, a wtedy dusza wpada
w oschłość krócej lub dłużej trwającego okresu biernego oczyszczenia zmysłów”. – R. Garrigou-Lagrange, Trzy nawrócenia, dz. cyt., s. 122.
46
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Boga łaskę świętej gorliwości, która pozwala spełnić najtrudniejsze zadania nawet
w sytuacji słabego zdrowia. Taka osoba składa przed Bogiem akty ofiarowania
i cieszy się z upokorzeń i cierpień, które może przyjąć i ofiarować Stwórcy w celu
ratowania innych dusz. Takie bezgraniczne umiłowanie cierpienia, o którym pisze
Autor, jest dla etapu drogi oświecenia charakterystyczne. Następuje wtedy przełom w wierzącym, umiera bowiem stary człowiek cielesny, a rodzi się nowy, duchowy50.
Drugim skutkiem oczyszczeń biernych jest zmiana formy modlitwy. Dusza,
która modliła się uczuciowo i ćwiczyła w skupieniu, otrzymuje dar modlitwy
prostoty51. Człowiek w tym stanie zapomina o sobie, a tym bardziej o stworzeniach, patrzy na nie tylko w kontekście stwórczego i odkupieńczego dzieła
Boga. Zmysły są wyciszone, jakby niewrażliwe na bodźce zewnętrzne. Rozum
i wola pogrążają się w Panu dzięki szczególnej łasce Ducha Świętego. Taka
osoba wykonuje wszystkie prace i zajęcia w duchu modlitwy, z gorącym pragnieniem uwielbienia Boga. Prowadzi wtedy życie ukryte w Bogu, które charakteryzuje umiłowanie milczenia i samotności52.
1.3. Droga zjednoczenia
Finałem drogi świętości jest trzeci etap, zwany zjednoczeniem. W nim następuje całkowite połączenie człowieka z Bogiem w miłości. Sopoćko porównuje to do spotkania oblubienicy (ochrzczony po oczyszczeniach biernych) z oblubieńcem (Jezus Chrystus). Wszystko, co było wcześniej w życiu duchowym,
zmierzało do tej pełni, w której nie ma już tajemnic i przeszkód. Człowiek na
tym etapie doświadcza całkowitego zjednoczenia przekształcającego. Oblubienica staje się wtedy duchowo podobna do swego oblubieńca53.
Etap zjednoczenia z Bogiem otwierają oczyszczenia bierne ducha, tzw. noc
ducha54. Jest to stan bardzo ciężki i trudny do zniesienia. Charakteryzuje się
wielkimi oschłościami w relacji do Boga i niemocą dotarcia o własnych siłach
50
Por. MBIII, s. 195-196; „Cierpienia, przeciwności, upokorzenia, niepowodzenia, posądzenia, jakie
mnie spotykają, są drzazgami, które rozpalają miłość moją ku Tobie, Jezu”. Dz. 57; „Straszne boleści
i udręczenia duszy, a równocześnie nadzwyczajna gorliwość i niepojęta miłość Boża. Gorliwość do
zupełnego wyniszczenia siebie”. – A. Wojtczak, Aniela Salawa, Warszawa 1983, s. 320; por. L. Nastał,
Uwierzyłam Miłości, Stara Wieś 2000, s. 71.
51
Por. MBIII, s. 190-191.
52
Por. tamże.
53
Por. MBIII, s. 196; por. A. Tanquerey, Zarys teologii ascetycznej i mistycznej, t. 2, dz. cyt., s. 386-387.
54
Por. MBIII, s. 195.

Rozdział III. Rozwój świętości chrześcijanina

177

do Niego. Stwórca zdaje się przed tą osobą ukrywać lub od niej oddalać, co pogłębia doświadczenie opuszczenia, braku pociech oraz trudności na modlitwie.
Na tym etapie dana osoba doświadcza również pokus przeciw wierze, nadziei,
czystości, cierpliwości. Przeżywa też różnego rodzaju cierpienia duchowe, które
Sopoćko określa za św. Janem od Krzyża mianem ognia czyśćcowego55. Bóg
dopuszcza te bolesne oczyszczenia, by dana osoba poznała jeszcze bardziej
swoją nędzę, że sama z siebie nic nie może uczynić i aby jeszcze bardziej ufała
w miłosierdzie Boże56.
Pierwszym skutkiem oczyszczeń podczas nocy ducha jest ostateczne oczyszczenie duszy ludzkiej, co przejawia się w coraz większym wyrzeczeniu się przywiązania do świata i stworzeń, doskonałym praktykowaniu pokory względem
Boga i bliźnich, pozbyciem się wszelkich przejawów gniewu, lenistwa, zawiści,
cenieniem zalet innych bardziej niż własnych, dostrzeganiem u siebie najmniejszej
niedoskonałości i natychmiastowym wynagradzaniem za nie57. Pojawia się także
łaska biernego skupienia ducha58. Władze duszy takie jak wyobraźnia, pamięć,
wola i rozum zostają całkowicie oderwane od rzeczy zewnętrznych, a zwrócone
ku Bogu. Na tym etapie, gdy Bóg oświeca człowieka, dając mu łaskę rozważania
prawd wiary, człowiek zajmuje się głównie Bogiem w świątyni swego serca59.
Sopoćko twierdzi, że tego skupienia nie da się osiągnąć własnym wysiłkiem,
pracą rozumu ani też wysiłkami wewnętrznymi. W duszy rodzi się wielka bojaźń,
aby niczym nie obrazić Boga. Stan ten zazwyczaj otrzymują dusze, które przez
dłuższy czas ćwiczyły się w rozmyślaniu i przeszły noc ciemną i noc ducha60.
Towarzyszy mu możliwość modlitwy odpocznienia61. Charakteryzując ten rodzaj modlitwy, nasz Autor pisze, że w niej Bóg pozwala człowiekowi kosztować
niezmiernie słodkiego pokoju i radości przez doświadczenie swojej obecności.
Podczas modlitwy odpocznienia nie tylko wola, ale też rozum człowieka jest pod
wpływem działania Bożego. Może się wtedy dokonać tzw. uśpienie władz duszy.
Nie jest to stan całkowicie bierny ze strony człowieka. Autor zachęca do trwania
w tych momentach w milczeniu i unikaniu nagłych wzruszeń62. Modlitwę odPor. tamże; por. św. Jan od Krzyża, Noc Ciemna, w: Dzieła, Kraków 2010, s. 580-583.
Por. MBIII, s. 195; por. A. Tanquerey, Zarys teologii ascetycznej i mistycznej, t. 2, dz. cyt., s. 494-496.
57
Por. MBIII, s. 189-190.
58
Por. MBIII, s. 185.
55
56

Por. tamże, s. 185; por. R. Garrigou-Lagrange, Trzy nawrócenia, dz. cyt., s. 148.
Por. MBIII, s. 190; por. A. Tanquerey, Zarys teologii ascetycznej i mistycznej, t. 2, dz. cyt., s. 478-480.
61
Por. MBIII, s. 183-190; por. J. W. Gogola, Teologia komunii z Bogiem, dz. cyt., s. 318.
62
Por. MBIII, s. 188, 191; por. A. Tanquerey, Zarys teologii ascetycznej i mistycznej, t. 2, dz. cyt.,
s. 468-469.
59
60
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pocznienia określa J. W. Gogola jako inwazję Bożego działania. Wola człowieka
jest pociągnięta miłością do Stwórcy, a intelekt zostaje oświecony światłem poznania ukierunkowującego na trwanie w Bożej obecności, chociaż w modlitwie
odpocznienia mogą pojawić się jeszcze oschłości i tęsknota63.
Trwałe i ostateczne zjednoczenie z Bogiem dokonuje się na drodze zjednoczenia po oczyszczeniach biernych ducha. Ten trzeci ostatni już etap rozwoju
duchowego można nazwać inaczej kresem ludzkiej doskonałości64. Człowiek
łączy się wtedy z Bogiem w sposób całkowity, co polega na zupełnym ustąpieniu miejsca Bogu w swej duszy. Stwórca zaś wypełnia daną osobę swoją
łaską, uzdalniającą do coraz większego zjednoczenia. Człowiek na tym etapie
życia duchowego lgnie do Boga, poznaje Go całkowicie, kocha Go i jednoczy
się z Nim wszystkimi władzami wewnętrznymi: rozumem, wolą, wyobraźnią,
pamięcią, a częściowo także zmysłami. Nie doświadcza już żadnych przeszkód,
gdyż zostały one usunięte podczas wcześniejszych oczyszczeń czynnych i biernych zmysłów i ducha. One, zdaniem Błogosławionego, były etapem uzdalniającym człowieka do całkowitego zjednoczenia z Panem65. R. Garrigou-Lagrange pisze, że po całkowitych oczyszczeniach biernych, następuje swego rodzaju
zmartwychwstanie duszy i nowe życie. Człowiek wchodzi w stan nieustannej
kontemplacji Boga przenikniętej nadprzyrodzonym skupieniem66.
Podczas drogi zjednoczenia Bóg obdarowuje człowieka darem kontemplacji wlanej, która stanowi ukoronowanie wcześniejszego życia duchowego oraz
swego rodzaju nagrodę67. Sopoćko podkreśla, że w kontemplacji wlanej główny
udział należy przypisać Bogu. To On swoją mocą miłości jest w stanie całkowicie owładnąć człowieka. W tej rzeczywistości między Bogiem a duszą ludzką
nie ma tajemnic – te dwa istnienia zlewają się w jedno68. Taką refleksję potwierdza doświadczenie mistyczne św. Faustyny, które odnajdujemy na kartach jej
Dzienniczka. Zauważała, że wszystko, co należy do Jezusa, jest jej własnością,
a co należy do niej, stanowi własność jej Oblubieńca69. Powyższą doskonałą więź
z Bogiem, zdaniem Sopoćki, najlepiej odzwierciedlają słowa św. Pawła: „(...) już
nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20)70. Dzięki kontemplacji wlanej
Por. J. W. Gogola, Teologia komunii z Bogiem, dz. cyt., s. 318.
Por. MBIII, s. 196; por. R. Garrigou-Lagrange, Trzy nawrócenia..., dz. cyt., s. 123.
65
Por. MBIII, s. 192; por. św. Teresa od Jezusa, Księga Życia, Kraków 2014, s, 173.
66
Por. TO, s. 754-755.
67
Por. J. W. Gogola, Teologia komunii z Bogiem, dz. cyt., s. 268.
68
Por. MBIII, s. 196.
69
Por. DZ 1489.
70
Por. DZM, z. 3, s. 202; MBIII s. 196; „Ty sam pod postacią chleba (...) Tu jest cała tajemnica mojej
świętości. Tu serce moje złączone z Twoim staje się jedno, tu już nie istnieją żadne tajemnice, bo
wszystko Twoje – moim jest, a moje – Twoim”. – Dz 1489.
63
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następuje spokojny i cichy stan, w jakim znajduje się dwoje oblubieńców, czyli
Bóg i osoba wierząca. Człowiek jest wtedy zatopiony w Bogu dzięki ciągłej kontemplacji, a Stwórca z miłością patrzy na tę osobę jako swoje dzieło71.
2. Rola cnót w rozwoju świętości chrześcijanina
W procesie rozwoju świętości nieodzownym czynnikiem jest rozwój cnót.
Ich definicję oraz odniesienie do życia moralnego i duchowego zawarł ks. Michał
Sopoćko w swym nauczaniu, adresowanym przede wszystkim do wychowawców
i młodzieży. Wylicza cnoty kardynalne (roztropność, sprawiedliwość, męstwo,
wstrzemięźliwość), apostolskie (braterskie upomnienie, wiara, samozaparcie),
cnoty Serca Jezusa (cichość i pokora). W świetle jego nauczania celem nadrzędnym rozwoju cnót jest przezwyciężanie samego siebie dla zdobywania prawdziwej wolności i miłości oraz podejmowanie obowiązków w sposób dojrzały72.
2.1. Cnoty kardynalne
Cnoty kardynalne, jako podstawowe w rozwoju świętości chrześcijanina,
zostały przez naszego Autora szczegółowo opisane. Przypomniał on, że cnoty te
znane były już Grekom, m.in. Platonowi i filozofom stoickim, ale to Jezus nadał
im nadprzyrodzony charakter i odniósł je do codziennego życia, gdyż ukazał je
swoim słowem, jak i przykładem postępowania wobec ludzi73.
Pierwszą cnotą kardynalną przedstawioną przez Sopoćkę jest roztropność. To
cnota nadprzyrodzona, która polega na podporządkowaniu się rozumowi oświeconemu łaską Bożą74. Istotą tej sprawności duchowej jest we wszystkich okolicznościach obieranie najlepszych środków prowadzących do celu ostatecznego, jakim jest Bóg. Roztropność oznacza przede wszystkim umiejętność podejmowania
właściwych decyzji z przewidywaniem ich skutków75. Na posiadaniu tej cnoty
powinno zależeć każdemu człowiekowi, gdyż dzięki niej może on pomnażać dary
otrzymane od Pana, a także pozyskać innych dla królestwa Bożego. Błogosławiony odwołał się do przypowieści o nieuczciwym rządcy, który roztropnie postąpił,
by pozyskać uznanie dłużników swego pana (por. Łk 16,1-8)76.
Por. MBIII, s. 196; por. A. Tanquerey, Zarys teologii ascetycznej i mistycznej, t. 2, dz. cyt., s. 446-453.
Por. M. Sopoćko, Mikołaj Łęczycki o wychowaniu duchowem, dz. cyt., s. 175.
73
Por. MBI, s. 224; por. N. Grou, Przewodnik życia duchowego, Kraków 2002, s. 14-15.
74
Por. MBI, s. 225;
75
Por. tamże, s. 225; por. J. Zabielski, Roztropność i męstwo Błogosławionego ks. Michała Sopoćki
w rozwoju kultu Bożego Miłosierdzia, „Rocznik Teologii Katolickiej”, t. 7, Białystok 2004, s. 32-33.
76
Por. MBI, s. 225; por. J. Bochenek, Zarys ascetyki, Warszawa 1972, s. 419.
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Wbrew opinii, że roztropność jest chytrością (przebiegłością) Sopoćko naucza, że Boża roztropność idzie w parze z prostotą, która wyklucza wszelką
dwulicowość. Dla zilustrowania tej nauki odwołuje się do słów Jezusa z Ewangelii św. Łukasza: „Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc
roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie” (Łk 10, 16)77.
Prawdziwa roztropność powinna być, zdaniem Autora, przewodniczką innych cnót, ponieważ ułatwia właściwe postępowanie zarówno w sprawach duchowych, jak i w sprawach tego świata. Stanowi niezbędny łącznik dla człowieka wierzącego, aby nie był on oderwany od spraw otaczającej go rzeczywistości,
a jednocześnie pamiętał o rzeczach ostatecznych (śmierć, sąd, piekło, niebo).
Dzięki tej cnocie człowiek może uniknąć wielu niepotrzebnych cierpień, spowodowanych brakiem rozsądku w sprawach ziemskich i nadprzyrodzonych,
oraz znajduje właściwą miarę w praktykowaniu innych cnót78.
Wykład ten uzupełnić można stwierdzeniem I. Ziembickiego, że cnota roztropności wynika z przemyślenia danego zagadnienia w świetle wiary. Uwzględnia też doświadczenie własne i innych osób. Roztropność chrześcijańska powinna spełnić trzy warunki: dojrzałą rozwagę, rozumne postanowienie i dobre
wykonanie, chroni więc chrześcijan przed pochopnym działaniem. J. Bochenek
natomiast nazywa roztropność kierowniczką wszystkich cnót, gdyż do niej należy dobranie środków służących do ich rozwoju oraz wskazanie grożących im
niebezpieczeństw. Dzięki roztropności człowiek w postępowaniu zachowuje
złoty środek i unika krańcowości79.
Sprawiedliwość to cnota kardynalna polegająca na oddaniu każdemu tego,
co mu się należy, czyli poszanowaniu przysługujących mu praw. Odnosi nas
ta cnota do kategorii dóbr duchowych i materialnych, ale też wyraża stosunek
do Boga, ludzi i siebie samych80. Zdaniem Sopoćki probierzem sprawiedliwości ludzkiej w stosunku do Boga jest przede wszystkim wdzięczność. Chociaż
jest ona czymś oczywistym w świetle wielkich łask otrzymanych od Stwórcy,
jednak nie zawsze jest wyrażana. Autor podaje przykład z Ewangelii św. ŁukaMBI, s. 225; por. A. Słomkowski, Teologia życia duchowego, Ząbki 2000, s. 145.
Por. MBI, s. 225; KMB, s. 52-55; por. A. Tanquerey, Zarys teologii ascetycznej i mistycznej, t. 2,
dz. cyt., t. 2, s. 238.
79
Por. I. Ziembicki, Rozmowy z Chrystusem: Rozważania: cnoty kardynalne, Sandomierz 1995, s. 67, 69;
J. Bochenek, Zarys ascetyki, dz. cyt., s. 423.
80
Por. MBI, s. 226; Zazwyczaj dzielimy sprawiedliwość na „zamienną”, która normuje stosunki miedzy
pojedynczymi ludźmi; „prawną” (legalną), która normuje stosunki między jednostką a społeczeństwem.
J. Bochenek, Zarys ascetyki, dz. cyt., s. 427.
77
78
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sza, opisujący uzdrowienie dziesięciu trędowatych, spośród których tylko jeden
– cudzoziemiec okazał Jezusowi wdzięczność za łaskę przywrócenia zdrowia.
W nagrodę Chrystus uzdrowił także jego duszę. Wdzięczność wynikająca ze
sprawiedliwości może pomnożyć wiele dobra i je zachować (por. Łk 17,11-19)81.
Omawiana cnota obejmuje także problem sprawiedliwej oceny ludzi. Sopoćko wskazuje konieczność kierowania się cnotą sprawiedliwości we wszelkiego rodzaju wyrokach i stanowczo ostrzega słowami Jezusa: „Nie sądźcie
z zewnętrznych pozorów, lecz wydawajcie wyrok sprawiedliwy” (J 7,24)82. Kluczową wskazówką w tej kwestii jest sentencja z Pisma Świętego, która może
być pomocna w postępowaniu własnym oraz ocenianiu innych: „Jak chcecie,
żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie” (Łk 6,31)83.
Osobami, które w zamyśle Sopoćki powinny szczególnie odznaczać się
cnotą sprawiedliwości, są opiekunowie i wychowawcy84. Często te funkcje pełnią księża oraz zakonnicy; ta cnota uchroni ich przed pochopnym ocenianiem
oraz podejrzliwością wobec wychowanków, a także ustrzeże przed popełnieniem błędu w nakładaniu obowiązków i rozdzielaniu zadań uczniom. Dzięki
sprawiedliwości nauczyciel będzie ukierunkowywał ucznia według jego zdolności i talentów, pomagając mu wzrastać w dobru, które otrzymał do Boga85.
Nie tylko sprawiedliwa ocena innych ludzi, ale także właściwa ocena samego siebie znalazła miejsce w nauczaniu ks. Sopoćki. W Ewangelii zapisano słowa Zbawiciela: „Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych
w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego” (Mt 5,20).
Na tej podstawie Błogosławiony zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo fałszywego przekonania o własnej sprawiedliwości, które mija się z prawdą daną przez
Boga. Takie mniemanie tworzy iluzję własnej doskonałości, wypacza właściwy
sens sprawiedliwości i prowadzi do życia w zakłamaniu. Błogosławiony domaga się od wszystkich pragnących sprawiedliwości, aby wymagali jej najpierw
od siebie samych86.
81
Por. MBI, s. 226; M. Sopoćko, O obowiązkach społecznych, dz. cyt., 95-96; por. A. Słomkowski,
Teologia życia duchowego, dz. cyt., s. 145.
82
MBI, s. 226.
83
Por. tamże, s. 226; M. Sopoćko, O obowiązkach społecznych, dz. cyt., 95-96; por. A. Słomkowski,
Teologia życia duchowego, dz. cyt., s. 93.
84
Por. M. Sopoćko, Mikołaj Łęczycki o wychowaniu duchowem, dz. cyt., s. 67.
85
Por. tamże; por. L. J. Trese , W co wierzymy?, dz. cyt., s. 123. A. Tanquerey, Zarys teologii ascetycznej i mistycznej, t. 2, dz. cyt. s. 246-248.
86
Por. MBI, s. 225-226.
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Trzecią cnotą kardynalną jest męstwo, które Sopoćko zdefiniował jako moc
duszy w zdobywaniu jakiegoś dobra. Przedmiotem tej cnoty jest powściąganie
trwogi i czuwanie nad śmiałością, by nie przerodziła się w zuchwalstwo. Aktami męstwa są stanowcze i wspaniałomyślne przedsięwzięcia oraz ich cierpliwe
i wytrwałe wykonywanie, by osiągać dobro nadprzyrodzone, jakim jest Bóg87.
Podobnie charakteryzuje tę cnotę I. Ziembicki jako nadprzyrodzoną i obyczajową. Skłania ona wolę człowieka do pełnienia dobra wśród największych
przeszkód, nawet w obliczu śmierci. Męstwo jest wtedy widoczne i może być
inspiracją dla innych. Konieczne jest jednak także praktykowanie męstwa niewidocznego: realizuje się ono w drobnych rzeczach, jakie mamy do spełnienia
w codzienności (por. Łk 16,10)88.
Niedościgłym wzorem cnoty męstwa jest Jezus Chrystus89. Całe Jego życie jest świadectwem tej sprawności duchowej. Sopoćko wylicza szczególne
wydarzenia, które są dowodem cnoty męstwa: wytrwała praca ze św. Józefem
w Nazarecie, powściąganie przez trzydzieści lat pragnienia ujawnienia swego
Bóstwa, ukazanie się przed Janem Chrzcicielem na równi z grzesznikami, by
przyjąć chrzest, post na pustyni przez czterdzieści dni, podjęcie radykalnego
apostolstwa dla nawrócenia ludzi, przeciwstawienie się krytyce i zasadzkom faryzeuszy. Jezus najpełniej ukazał cnotę męstwa podczas swojej męki, począwszy od wydarzeń w Ogrójcu, kiedy pozwolił się związać i zaprowadzić na niesprawiedliwy sąd, aż po Golgotę, gdy z odwagą dźwigał krzyż, dał się do niego
przybić i konał na nim przez trzy godziny90.
Pielęgnowanie cnoty męstwa jest konieczne, gdyż bez niego nie wytrwamy na drodze naśladowania Chrystusa, nie zdołamy zwyciężyć pokusy i przeciwności życia oraz pokonać złego, poddamy się przy najmniejszej trudności91. Jezus wymaga tej sprawności duchowej od wszystkich, którzy chcą Go
naśladować. Nie są godni bycia uczniami Jezusa ci, którzy nie niosą swego
krzyża, czyli nie podejmują trudu pracy nad swoim udoskonaleniem (por. Łk
14,27)92. Jeśli ktoś chce być Jego uczniem, powinien przygotować się na licz87
Por. MBI, s. 226; por. J. Bochenek, Zarys ascetyki, dz. cyt., s. 434; A. Słomkowski, Teologia życia
duchowego, dz. cyt., s. 153.
88
I. Ziembicki, Rozmowy z Chrystusem: Rozważania: cnoty kardynalne, dz. cyt., s. 163-167.
89
Por. MBIII, s. 141.
90
Por. MBIII, s. 141; por. P. J. Aernoudt, Naśladowanie Najświętszego Serca Jezusowego, Marki-Struga 1990, s. 262.
91
Por. MBIII, s. 138.
92
Por. LC, 18.
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ne ofiary, a nawet na śmierć. Jezus uprzedzał św. Faustynę, że oblubienica
musi być podobna do oblubieńca. Ta duchowa prawda oznacza dla Autora
upodobnienie do Jezusa w różnych formach cierpienia duchowego, moralnego
i fizycznego93.
Cnotę męstwa Sopoćko wiąże także z wyznawaniem wiary. Szczytem
męstwa jest chwalebna śmierć Chrystusa na krzyżu, gdy oddał swoje życie za
prawdę o tym, że jest Synem Bożym94. Heroiczny stopień praktykowania męstwa w tym kontekście Autor widzi w życiu Matki Bożej i męczenników. Oni
byli gotowi na śmierć; uwierzyli słowom Jezusa: „Kto się przyzna do mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów” (Łk 12,8)95.
Nie wyrzekli się swoich przekonań, lecz oddali za nie życie, rodząc w ten sposób swoim świadectwem innych dla wiary w Boga96. Dzięki cnocie męstwa,
chrześcijanin nie cofnie się przed świadczeniem o Chrystusie nawet w obliczu
prześladowań97. Ks. Sopoćko dostrzegał też tę cnotę u pustelników, którzy podjęli wielką surowość życia z miłości do Chrystusa, oraz u misjonarzy, którzy
z wielkim poświęceniem i narażeniem życia głosili Słowo Boże98.
J. Zabielski twierdzi, że cnota męstwa daje nam łaskę nieustępliwości w wierze. To dzięki niej konsekwentnie trwamy mocno w nauce Chrystusa i nie rezygnujemy z niej w sytuacji prześladowań99.
Cnota wstrzemięźliwości, zwana również umiarkowaniem, mieści w sobie
liczne sprawności duchowe: wstydliwość, uczciwość, czystość, pokorę, łagodność, powściągliwość, trzeźwość, abstynencję, umiarkowanie i skromność. To
główna cnota, która łagodzi pociąg do przyjemności zmysłowej, przede wszystkim rozkoszy związanych ze smakiem i dotykiem. Pozwala chrześcijaninowi
właściwie korzystać z wszystkich dóbr, zarówno duchowych, jak i materialnych. Odnosi się również do przyjemności związanej z utrzymaniem jednostki
i gatunku; pozwala panować nad pragnieniami nie likwidując ich, lecz je porządkując100.
Por. MBI, s. 227; MBIII, s. 139-140; DZM, z. 3, s. 182-183; Dz. 268.
Por. MBIII, s. 141.
95
Por. MBI, s. 227.
96
DZM, z. 3, s. 182-183.
97
Por. tamże.
98
Por. MBIII, s. 138.
99
Por. J. Zabielski, Roztropność i męstwo Błogosławionego ks. Michała Sopoćki w rozwoju kultu Bożego miłosierdzia, „Rocznik Teologii Katolickiej”, t. 7, Białystok 2004, s. 41; por. A. Słomkowski,
Teologia życia duchowego, dz. cyt., s. 154.
100
Por. MBI, s. 227-228; por. A. Tanquerey, Zarys teologii ascetycznej i mistycznej, t. 2, dz. cyt., s. 279.
93
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Przypowieści o synu marnotrawnym, który zerwał łączność z ojcem (por.
Łk 15,13), oraz o bogaczu, który co dzień świetnie się bawił i nie widział
będącego w potrzebie Łazarza (por. Łk 16,19-31), są dowodem na to, że brak
wstrzemięźliwości może przyczynić się do poważnych problemów w odniesieniu do bliźnich101. Nieopanowane korzystanie z przyjemności cielesnych
zmienia człowieka w pasożyta społecznego, który żyje kosztem innych. Jezus
wyraźnie piętnował brak tej cnoty, upominając ludzi przed błędem zbytniego używania dóbr tego świata: ,,Uważajcie, by wasze serca nie były ociężałe
wskutek obżarstwa i pijaństwa” (Łk 21,34)102. Z braku umiarkowania w ocenie
innych i samego siebie wynika brak pokory, co przedstawił Jezus w przypowieści o zajmowaniu pierwszych miejsc na uczcie (por. Łk 14,7-11)103. Błogosławiony naucza, że zaniedbanie w sferze umiarkowania prowadzi do degradacji życia duchowego i moralnego. Człowiek odznaczający się nieumiarkowaniem ulega grzechom głównym zamiast zdobywać cnoty, gdyż jest bardziej
cielesny niż duchowy104.
Na związek wstrzemięźliwości z kwestią czystości duszy i ciała zwraca
uwagę I. Ziembicki, utożsamiając tę cnotę z panowaniem nad sobą. Zauważa,
że w kwestii pokus cielesnych, a szczególnie połączonych z sferą seksualną,
ludzie tracą samokontrolę. Nie potrafią zachować wstrzemięźliwości z powodu
zaniedbania modlitwy, braku czujności oraz nieumiejętności walki z pokusami.
Przypomina naglące wezwanie Jezusa do uczniów: „Czuwajcie i módlcie się,
abyście nie ulegli pokusie” (Mt 26,41). Według niego jest to wezwanie do zachowania cnoty wstrzemięźliwości105.
2.2. Cnoty apostolskie
Księdzu Sopoćce bardzo zależało na apostolstwie wszystkich ochrzczonych, dlatego opisuje on niektóre sprawności duchowe, mające wspomóc oddziaływanie wierzących na otoczenie. Wyróżnia wśród nich cnoty apostolskie:
braterskie upomnienie, wiarę, samozaparcie. Jego zdaniem, mają one wpływ
na dynamikę apostolstwa oraz jego jedność, świętość i skuteczność. Stanowią
Por. MBI, s. 228.
Por. Tamże, s. 228.
103
Por. M. Sopoćko, O obowiązkach społecznych, dz. cyt., s. 87-92.
104
Por. tamże, s. 228; M. Sopoćko, O obowiązkach społecznych, dz. cyt., s. 87-92; por. A. Słomkowski,
Teologia życia duchowego, dz. cyt., s. 155.
105
I. Ziembicki, Rozmowy z Chrystusem: Rozważania: cnoty kardynalne, Sandomierz 1995, s. 215217.
101
102
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jednocześnie przeciwieństwo postawy faryzeizmu, którą cechują zakłamanie,
niewiara i pycha oraz lenistwo106.
Upomnienie braterskie Autor omawia przede wszystkim w odniesieniu do
niebezpieczeństwa, jakim jest rozszerzanie się grzechu107. Powołuje się na słowa
przestrogi Jezusa skierowane do tych, którzy gorszą innych: „Niepodobna, żeby
nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej
dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono w morze,
niż żeby miał być powodem grzechu jednego z tych małych” (Łk 17,1-4)108. Dla
Autora ta cnota apostolska jest obroną społeczeństwa przed zepsuciem moralnym
dokonującym się przez rozprzestrzenianie grzechu. Owocem upomnienia braterskiego jest zatrzymanie niszczycielskiego procesu demoralizacji ludzi, dokonanego słowem lub czynem. Reagowanie na zło jest obowiązkiem ochrzczonych.
Błogosławiony uważa, że jeżeli którykolwiek z uczniów Chrystusa widzi, że ktoś
popełnia grzech i gorszy wiernych, ma przestrzec go i upomnieć, nawet gdyby
trzeba to było czynić wielokrotnie i łączyłoby się to z przykrościami109.
Upomnienie braterskie jest konieczne w sytuacji zgorszenia wynikającego
z nieporozumień między uczniami Chrystusa, z ich niechęci względem siebie, zazdrości, a tym bardziej kłótni110. Ma więc na celu usunięcie źródeł podziału przez
stanięcie w prawdzie, co przyczynia się do oczyszczenia relacji i prowadzi do
jedności szczególnie pośród tych, którzy mają obowiązek dawania świadectwa.
W nauczaniu Autora upomnienie braterskie jest konieczne we wspólnotach katolickich, które przez małości ludzkie zawsze narażone są na podziały i konflikty111.
Normy postępowania jednostek powinny być dostosowane do chrześcijańskich zasad. Sopoćko jest przekonany, iż życie moralne nie jest prywatną sprawą
człowieka, powinno więc być korygowane przez osoby wierzące i przełożonych na
drodze upomnienia. Brak reakcji na zło w społeczeństwie staje się przyczyną panowania grzechu i powszechnego zgorszenia, co może wywołać niebezpieczne zjawisko, jakim jest przyzwyczajenie do grzechu, równoznaczne z jego akceptacją112.
Por. MBI, 228-233; LDMB, s. 157-162; DZM, z. 4, s. 259-262.
Por. MBI, s. 229.
108
Por. tamże, s. 229.
109
Por. MBI, s. 229; por. J. Pelczar, Życie duchowe, dz. cyt., s. 246; S. Klimaszewski, Uczynki miłosierdzia, Warszawa 2016, s. 114; E. Gołąbek, Miłosierdzie zmienia wszystko, Kraków 2016, s. 10.
110
Por. MBI, s. 230; por. A. Tanquery, Zarys teologii ascetycznej i mistycznej, t. 2, dz. cyt., s. 140-143.
111
Por. MBI, s. 230; por. Z. Skarżyński, Rzecz o obmowie, plotkach i potwarzach w przykładach, Wrocław 2003, s. 49.
112
Por. MBI, s. 229-230; por. S. Klimaszewski, Uczynki miłosierdzia, dz. cyt., s. 114; „Grzech nie jest
nigdy sprawą prywatną człowieka. Jego działanie nie ogranicza się tylko do grzesznika”. – E. Gołąbek,
Miłosierdzie zmienia wszystko, dz. cyt., s. 10.
106
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Cnotą apostolską jest także wiara. Cnota ta jest bardzo pomocna, gdyż
uzdalnia człowieka do przezwyciężania trudności na drodze do realizacji zadań
w apostolstwie. Dzięki tej sprawności duchowej dla chrześcijanina wszystko
wydaje się możliwe do osiągnięcia. Błogosławiony przypomina, że apostołowie
często prosili Zbawiciela: „Przymnóż nam wiary!” (Łk 17,5)113. Wiedzieli bowiem, że bez tej cnoty będą skazani na niepowodzenie, czego przykładem była
niemożność wyrzucenia złego ducha z opętanego (por. Mt 17,19-20)114. Dzięki
wierze apostolstwo nabiera dynamizmu i siły ducha Bożego. Głoszenie Ewangelii dokonuje się w jedności z Chrystusem i przez Chrystusa, nade wszystko
dzięki przyjęciu prawdy o Jego obecności pośród ludu Bożego. Wiara jest więc,
dla Błogosławionego, potęgą samego Stwórcy, daną człowiekowi do dyspozycji
oraz domagającą się ludzkiego współdziałania. Dzięki niej można dokonywać
cudów w imię Jezusa Chrystusa115.
Trzecią cnotą apostolską, wskazywaną przez ks. Sopoćkę jako konieczna
w procesie uświęcenia wierzącego, jest samozaparcie116. Ta sprawność pozwala
na ścisłe zjednoczenie z Bogiem, które realizuje się przez pokutę i umartwienie, stanowiąc siłę sprawczą rozwoju duchowego. Powinna ona współdziałać
nad doborem właściwych środków ascezy z cnotą wstrzemięźliwości, bez której człowiek niechybnie zatrzyma się w miejscu, a nawet może zatracić swoją
duszę, pogrążając się w kolejnych grzechach. Ważnym skutkiem samozaparcia
jest pokonanie najtrudniejszej do zwalczenia wady głównej. Bez tej cnoty niemożliwa staje się praca nad sobą i podejmowanie skutecznego apostolstwa117.
O konieczności samozaparcia przypomniał sam Zbawiciel w słowach: „Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze
krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Łk 9,23)118. Komentując ten cytat Sopoćko
stwierdza, że w życiu duchowym potrzebna jest swoista twardość charakteru,
dzięki której można dojść do celu, jakim jest świętość119.
Por. MBI, s. 230.
Por. MBI, s. 230; KMB, s. 20; por. A. Tanquerey, Zarys teologii ascetycznej i mistycznej, t. 2,
dz. cyt., s. 326-327.
115
Por. LDMB, s. 157-162; MBI, s. 230.
116
Por. DZM, z. 4, s. 259.
117
Por. tamże, s. 259-262; MBI, s. 227; M. Sopoćko, Konferencje, O zaparciu się siebie, s. 250,
(mps AIMB); por. F. Carvajal, Lenistwo duchowe, smutek uśpionej duszy, Kraków 2012, s. 31-32;
J. Bochenek, Zarys ascetyki, dz. cyt., s. 441.
118
LC, s. 18.
119
Por. M. Sopoćko, Konferencje, O zaparciu się siebie, dz. cyt., s. 252, (mps, AZSJM); LC, s. 18;
„Jeżeli dusza zacznie sobie pozwalać w życiu, to nie wiadomo, gdzie skończy. Zacznie przekraczać
113
114
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Autor wskazuje na trzy sposoby ćwiczenia się w cnocie samozaparcia. Na
pierwszym miejscu stawia życie wspólne, w którym dochodzi do pewnych starć
spowodowanych różnicą zdań i charakterów oraz celów poszczególnych osób.
Trzeba nie lada wysiłku, by nie upaść w grzech obmowy lub niecierpliwości.
Cały dzień może być utkany z aktów samozaparcia, które powinny się przeistaczać w akty miłości120. Dalej wymienia śluby zakonne czystości, ubóstwa, posłuszeństwa, jako kolejne wyzwanie do ćwiczenia się w samozaparciu. Wreszcie
wskazuje umartwienia dobrowolne zewnętrzne i wewnętrzne, w których należy
się wprawiać, by wytrwać w życiu duchowym na drodze kroczenia za Jezusem
Chrystusem. Zaznacza, że umartwienia są tylko środkiem do świętości, a nie
celem. Powinny być one podporządkowane miłości Boga i bliźniego121.
Konieczność ćwiczenia się w cnocie samozaparcia przez post i jałmużnę
dostrzega A. Drabowicz. Post bowiem ożywia modlitwę, gdyż człowiek podejmując go modli się nie tylko duszą, ale i ciałem, jest bardziej skupiony oraz
ma większą kontrolę nad pięcioma zmysłami, a także większą wolność wewnętrzną. Umartwienie chciwości przez jałmużnę przyczynia się natomiast do
oczyszczenia serca. Przez samozaparcie w kwestii spraw materialnych powraca w duszy człowieka pierwszeństwo Boga oraz umacnia się miłość bliźniego.
Miłosierdzie okazane przez jałmużnę staje się środkiem apostolskim przywracającym wiarę i miłość, a nade wszystko nadzieję ludziom, którzy w życiu zostali skrzywdzeni122.
Cnota samozaparcia wiąże się nie tylko z wysiłkiem w podejmowaniu
jakiejś posługi, ale również z rezygnacją z uznania, które mogłoby się za nią
należeć. Sopoćko stwierdza, że w naturze ludzkiej tkwi pragnienie obnoszenia
się z dobrymi uczynkami, które w oczach człowieka jawią się jako niezwykłe
i wspaniałe, podczas gdy w rzeczywistości stanowią tylko zwyczajne spełnianie
obowiązku123. Możność służenia Bogu jest darem od Stwórcy i należy za niego
dziękować, a nie oczekiwać nagrody. Zatem, nagrodą apostolską jest już sama
możliwość czynienia dobra w imię Boga. Błogosławiony zachęca więc chrześcijan, aby nie oczekiwali wdzięczności, lecz zamiast tego przygotowali się na
ślub ubóstwa, a tym samym i posłuszeństwa. Jest duże niebezpieczeństwo, że i ślub czystości może
być zachwiany”. – św. M. Kolbe, Konferencje świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Niepokalanów
1990, s. 293; por. św. Teresa od Jezusa, Księga życia, dz. cyt., s. 166.
120
Por. M. Sopoćko, Konferencje, O zaparciu się siebie, dz. cyt., s. 251.
121
Por. tamże, s. 252- 253.
122
Por. A. Drabowicz, Egzorcyzm w walce z demonami, dz. cyt., s. 140-142; 143-145.
123
Por. MBI, s. 232.
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zapomnienie, brak uznania, a niekiedy nawet na prześladowanie. Tak więc cnota
samozaparcia kształtuje w nas pokorę124.
2.3. Cnoty Serca Jezusa
W trzeciej grupie sprawności duchowych Sopoćko umieścił tzw. cnoty Serca Jezusa, do których zaliczył: cichość, łagodność, pokorę, skupienie, ofiarność,
roztropność, posłuszeństwo, wierność, miłość Boga i Matki Bożej oraz miłość
ojczyzny i bliźniego. Szczególny nacisk położył na opisanie triady sprawności
duchowych: cichości, łagodności i pokory, uznając je za trzy główne i pokrewne
względem siebie cnoty Serca Jezusa. Człowiek, który je zachowuje, charakteryzuje się podobieństwem do duszy Zbawiciela i promieniuje dobrocią na innych.
Do naśladowania ich zobowiązał nas sam Jezus, dając nam zachętę. „(...) uczcie
się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca” (Mt 11,29)125.
Cnotę cichości ukazał Sopoćko na przykładzie baranka paschalnego jako
symbolu Chrystusa. Odnosząc się do tej starotestamentalnej figury Jezusa,
przywołał słowa proroka Izajasza: „Ześlij, Panie, baranka panującego ziemi”
(Iz 16,1) oraz „(...) jako owca na zabicie wiedziony będzie, a jako baranek przed
strzygącymi go zamilknie” (Iz 53,7)126. Przypomina, że mianem Baranka Bożego nazwał Jezusa również Jan Chrzciciel, który zaakcentował prawdę, że On
gładzi grzechy świata (por. J 1,29). Dokonało się to przez cichą ofiarę Jezusa,
który podczas swego męczeństwa znosił w cierpliwości krzywdy, trwając w łagodnym usposobieniu i podejmując pokornie modlitwę przebłagalną127.
Postrzeganie cnoty cichości jako wyrazu słabości człowieka jest błędem128.
Niewłaściwe są poglądy głoszące, że cichość nie pasuje do sposobu bycia mężczyzn, ponieważ jest małodusznością i oznaką miękkości charakteru. Błogosławiony twierdzi, że jest odwrotnie, gdyż cnota ta domaga się siły. To ona objawia
męstwo, które opanowuje wszystkie władze duchowe oraz cielesne i nimi kieruje. Cichość umożliwia człowiekowi nie tylko zapanowanie nad sobą, ale również
Por. tamże; por. A. Tanquerey, Zarys teologii ascetycznej i mistycznej, t. 2, dz. cyt. s. 295.
Por. RBM, s. 82; M. Sopoćko, Serce Jezusa wzorem cichości, WA 6(1951), s. 492; tenże, Serce Jezusa wzorem skupienia, WA 6: 1951, s. 185-189; tenże, Serce Jezusa wzorem ofiarności i poświęcenia,
WA 6 (1951), s. 189-192; tenże, Serce Jezusa wzorem roztropności i prostoty, WA 6(1951), s. 484-487;
tenże, Serce Jezusa wzorem miłości bliźniego, WA 6(1951), s. 66-664; por. N. Grou, Przewodnik życia
duchowego, dz. cyt., s. 173.
126
Por. M. Sopoćko, Serce Jezusa wzorem cichości, art. cyt., s. 491-492.
127
Por. tamże, s. 491; por. P. Aernoudt, Naśladowanie Najświętszego Serca Jezusowego, dz. cyt., s. 239.
128
Por. M. Sopoćko, Serce Jezusa wzorem cichości, art. cyt., s. 491.
124
125
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nad innymi, przez nią bowiem można podporządkować sobie wolę nawet najbardziej upartych osób. Autor akcentuje fakt, iż z tej cnoty bije siła Serca Jezusa.
Gniew i oburzenie prezentuje człowiek najsłabszy i niedoskonały, natomiast pozostanie w cichości wśród przeciwności i obelg to zdolność osoby mężnej, silnej
i panującej nad sobą. Gniew upodobnia ludzi do zwierząt drapieżnych, takich
jak wilki, natomiast cichość czyni człowieka zwycięzcą. Sopoćko dostrzega to
w trzecim błogosławieństwie Jezusa: „Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą
ziemię” (Mt 5,4)129. W relacji do innych cnót cichość ma podobne działanie jak
cnota roztropności. Panuje nad nimi, kieruje nimi i chroni człowieka przed nadużyciami w ich praktykowaniu. Brak tej cnoty przynosi negatywne konsekwencje w życiu człowieka, choćby w zmianie cnót na przywary: gorliwość jest bez
niej cierpkością, zapał – gwałtownością, sprawiedliwość – surowością, a odwaga
– despotyzmem. Cichość jest dla Sopoćki nie tylko cnotą, ale również ozdobą,
wdziękiem i okrasą innych cnót. Dzięki niej są one piękniejsze i jaśniejsze. Obcując z ludźmi mającymi trudne charaktery, człowiek może zachować harmonię
tylko dzięki cichości, która usuwa zarozumiałość, gwałtowność i cierpkość. Nie
bez powodu więc, jak wskazuje G. Bunge, że demony czynią wszystko, żeby
zniszczyć ten pełen pokoju stan duszy rozumnej; dobrze wiedzą bowiem, że żadna z cnót nie rodzi z natury tyle mądrości, co cichość 130. Zdaniem I. Werbińskiego zaś cichość charakteryzuje postawę dziecka, które naśladuje Ojca. Jezus
nauczył się tej cnoty od Ojca Niebieskiego i proponuje chrześcijanom, aby się jej
uczyli od Niego (por. Mt 11,29). Praktykowanie tej cnoty łączy się z udziałem
w obietnicy zamieszkania w domu Ojca na zawsze (por. J 14, 2-4) i jest dowodem
wolności od przywiązania do spraw doczesnych131.
Pierwszym zadaniem stojącym przed osobą pragnącą zdobyć cnotę cichości
jest powstrzymywanie zewnętrznych znaków niecierpliwości przez tłumienie
wewnętrznych uczuć i wzruszeń. Człowiek powinien dążyć do zachowania pokoju ducha i milczenia wewnętrznego mimo panujących w nim burz i walk oraz
zachować uprzejmy wygląd, który świadczy o jego dążeniu do dobra. Błogosławiony zwraca też uwagę na konieczność zachowania szczególnej ostrożności, by nigdy nie przyzwalać na grzech własny lub cudzy. Gdy dana osoba jest
129
Por. M. Sopoćko, Serce Jezusa wzorem cichości art. cyt., s. 491-492; tenże, Konferencje, O cichości,
s. 326, (mps, AZSJM); LC, s. 100.
130
Por. M. Sopoćko, Serce Jezusa wzorem cichości, art. cyt., s. 492; G. Bunge, Wino demonów. Nauka
Ewagriusza z Pontu o gniewie i łagodności, Kraków 2009, s. 59.
131
I. Werbiński, Realizacja ośmiu błogosławieństw drogą świętości chrześcijanina, w: Duchowość
przełomu wieków, red. S. Urbański, M. Szymula, Warszawa 2000, s. 160.
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świadkiem grzechu, nie może milczeć, lecz ma obowiązek upominać grzeszących, tak jak to czynił Jezus132.
Wzór praktykowania tej cnoty widzi Autor w Matce Bożej. Dzięki cichości, Jej heroiczne cnoty były ukryte przed ludźmi, a znane tylko Bogu.
Maryja mogła być odizolowana od ciekawości ludzi, którzy mogli Dzieciątku
Jezus i Jej zaszkodzić. Jednocześnie ta cnota zamknęła oczy Maryi na pokusy
tego świata, co dawało Jej możliwość spokojnego trwania w słodkiej zażyłości z Bogiem133. Cichość sprawia więc, że chrześcijanin staje się podobny
do Matki Bożej. Zdaniem Błogosławionego jest to cnota, nad którą człowiek
musi usilnie i ustawicznie pracować, bo dzięki niej może wytrwać w ukrytym
zjednoczeniu z Chrystusem przybliżając się do ideału świętości życia, jaki
pozostawiła nam Maryja134.
Na inny wymiar cichości zwraca uwagę M. Zawada, który utożsamia ją
z milczeniem umożliwiającym dostęp do świata kontemplacji. W milczeniu
cichnie zewnętrzny wymiar rzeczy, a człowiek otwiera się na wewnętrzny głos
Boga i przyjmowanie Jego osoby w siebie. Ta cnota ma kilka warstw: milczenie ust, milczenie serca, milczenie istnienia. Występuje więc w niej wymiar
zewnętrzny i wewnętrzny. Powinna przenikać całą egzystencję człowieka, aby
mógł on prowadzić życie ukryte w Bogu135.
Sopoćko zachęca wiernych do uczenia się cichości. Proces nauki polega na
opanowywaniu gniewu i poskramianiu wrodzonej gwałtowności. Ważne jest opanowanie mowy, gdyż gniew nieposkromiony w słowach wygania z duszy Ducha
Świętego, zakłóca pokój rodzinny, rujnuje sprawy, jakie dana osoba chce przeprowadzić136.
Drugą cnotą Serca Jezusa, którą opisuje Autor, jest łagodność. Ilustracją
tej sprawności duchowej jest postępowanie Jezusa, który łagodnie upominał
Apostołów, hamując ich wzburzenie spowodowane odrzuceniem w mieście samarytańskim (por. Łk 9,51-56)137. Z łagodnością Chrystus przestrzegał Judasza
i innych uczniów przed błędami, a także odpowiadał na oskarżenia podczas toPor. M. Sopoćko, Serce Jezusa wzorem cichości, art. cyt., s. 493.
Por. tamże, s. 493.
134
Por. LC, s. 96.
135
M. Zawada, Droga do Boskiej kontemplacji, Kraków 2002, s. 54-62.
136
Por. tamże, s, 491; por. A. Słomkowski, Teologia życia duchowego, dz. cyt., s. 157. „Proś Boga,
aby dał ci ciszę wewnętrzną i spokój serca, i aby inni uświadomili sobie, że masz obowiązek panowania nad językiem i nie wolno ci mówić do nich w sposób, który nie przyniesie im korzyści”.
– Św. W. Ferreriusz, Traktat o życiu duchowym, Kraków 2013, s. 24.
137
Por. M. Sopoćko, Serce Jezusa wzorem cichości, art. cyt., s. 491.
132
133
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czonego przeciw Niemu procesowi. Ludzie lgnęli do Jezusa właśnie ze względu
na Jego łagodność wynikającą z cichości i pokory138. Sopoćko przekonuje, że
ludzie szukają towarzystwa osób łagodnych, ponieważ potrzebują dobroci od
innych. Ludzie cisi, pokorni, łagodni mają jakby duchową słodycz, przyciągającą innych. Stwierdzenie to stanowi analogię do słów Jezusa, który powiedział,
że Jego jarzmo jest słodkie (por. Mt 11,30)139.
W dzisiejszej epoce zdaje się bardziej liczyć przemoc, ukazująca w pełni
obecność grzechu gniewu. M. Letycja ukazuje wartość łagodności w odniesieniu do przeciwstawnego wobec niej gniewu pisząc, że to łagodność może nas
uratować przed uległością wobec naturalnej skłonności do gniewu. To ona zachowuje nasz depozyt łaski i cnót zgromadzonych z wielkim wysiłkiem. Wytrwanie w tej cnocie łączy się z męstwem, wymaga też roztropności w różnorodnych zdarzeniach dnia codziennego. Autorka poleca nawet „świętą ucieczkę”
w sytuacjach, które grożą upadkiem w gniew. Zachowanie łagodności jest dla
niej duchową bronią prowadzącą do zwycięstwa140.
Według św. Bernarda, pokora jest pogardą siebie wynikającą z poznania
swojej grzeszności141. Ta sprawność duchowa, zdaniem Sopoćki, wymaga prawdy i cnoty. Prawda odnosi się do rozumu człowieka, a cnota do jego aktów woli.
Błogosławiony wyjaśnia, że poznanie swojej grzeszności nie jest jeszcze pokorą, ale drogą do niej, bo skłania nas do aktów uniżenia przed Bogiem. Szerzej
pisze o tym A. Słomkowski. Przyznaje, że najważniejszym wyrazem tej cnoty
jest pokora wobec Boga, czyli uznanie swej zależności od Niego. By tę postawę
osiągnąć, należy zastanowić się kim człowiek jest, co posiada i co czyni, dla poznania prawdy i przyjęcia jej. Jest to zadanie trudne, bo wymaga odkrycia własnej kruchości i grzeszności. Z drugiej zaś strony pokora nie pomija widzenia
darów otrzymanych od Boga, lecz wymaga uznania istniejącego w człowieku
dobra i skłania do wdzięczności za nie142.
Zapoczątkowanie procesu powstawania pokory dokonuje się dzięki oświeceniu umysłu człowieka łaską Boga, dlatego Sopoćko podkreśla nadprzyrodzony
charakter tej cnoty143. Na kolejnych etapach rozwoju życia duchowego wyróżnia
Por. tamże, s. 491; por. A. Słomkowski, Teologia życia duchowego, dz. cyt., s. 157-158.
Por. M. Sopoćko, Mikołaj Łęczycki o wychowaniu duchowem, dz. cyt., s. 59-60; tenże, M. Sopoćko,
Serce Jezusa wzorem cichości, art. cyt., s. 491.
140
M. Letycja, Postawić na łagodność, Warszawa 2003, s. 24-25.
141
Por. M. Sopoćko, Konferencje, O pokorze, dz. cyt., s. 244; por. N. Grou, Przewodnik życia duchowego, dz. cyt., s. 174-175.
142
Por. A. Słomkowski, Teologia życia duchowego, dz. cyt., s. 160 162.
143
Por. M. Sopoćko, Konferencje, o pokorze, s. 244; DZM, z. 3, s. 203.
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siedem jej stopni: 1. Wiedzieć, że jest się godnym pogardy, 2. cierpliwie to znosić,
3. przyznawać się do tego, 4. pragnąć, by inni w to uwierzyli, 5. znosić cierpliwie
sytuacje, gdy inni o tym mówią, 6. godzić się na to, by inni odnosili się do nas jak
do osób godnych pogardy, 7. mieć upodobanie w takim sposobie odnoszenia się
innych do nas144.
Pokora pomaga człowiekowi przezwyciężać iluzje diabła, chroniąc go
przed uległością wobec kłamstwa. Im bardziej pokorny jest człowiek, tym mniej
błędów popełnia, ponieważ podąża za przykładem życia Chrystusa145. Cnota
pokory jest także konieczna dla pokonania własnych niedoskonałości, stanowi
bowiem lekarstwo na wyniosłość umysłu oraz porywczość woli. Pokora rodzi
w człowieku łagodność i wyrozumiałość dla innych. Ta sprawność duchowa
stanowi dla Autora swego rodzaju wędzidło, służące do opanowania przesadnej
miłości własnej, czyli egoizmu i pychy. Jest ona niezastąpiona w rozwiązywaniu konfliktów między ludźmi146. Jest także niezbędna we właściwym pełnieniu uczynków miłosierdzia, czyniąc z nich bezinteresowną służbę Bogu, jakiej
wzorem i przykładem jest Maryja, która określiła siebie mianem Służebnicy
Pańskiej. Nie pełniła Ona czynów, by zyskać nagrodę ziemską, lecz niebieską.
Dlatego uznać można, że ta sprawność duchowa wyjednuje nam łaskę zasługującą na nagrodę w niebie147.

3. Przeszkody w realizacji świętości
Rozwój życia duchowego jest procesem, który nie przebiega automatycznie ani gładko, lecz napotyka rozmaite przeszkody. Ks. Sopoćko opisuje cały
trud zmagań o wolność od grzechu: pokusy, nałogi, złe korzystanie z sakramentów świętych, oschłości. Omawia to zagadnienie w kategoriach walki duchowej, gdyż przy osobie pragnącej osiągnąć doskonałość nieprzerwanie stoi
szatan, który chce uniemożliwić jej dążenie do świętości148.

Por. DZM, z. 4, s. 280.
Por. MBI, s. 86; por. J. Ratzinger, Prawda w teologii, Kraków 2001, s. 44; J. Bochenek, Zarys ascetyki, dz. cyt., s. 445; J. Pelczar, Życie duchowe, t. 2, dz. cyt., s. 354.
146
Por. MBIII, s. 175; por. A. Słomkowski, Teologia życia duchowego, dz. cyt., s. 158-159; N. Grou,
Przewodnik życia duchowego, dz. cyt., s. 176.
147
Por. LC, s. 79; por. P. Sczaniecki, Święty Benedykt, Kraków 2000, s. 91.
148
Por. DZM, z. 3, s. 232; tenże, Pogadanki, Obowiązki względem Ojczyzny, dz. cyt., 75-90.
144
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3.1. Pokusy cielesno-duchowe
Sopoćko analizuje przegrywanie walki z pokusą na przykładzie upadku św.
Piotra, który publicznie wyrzekł się Chrystusa149. Wymienił pięć przyczyn jego
uległości wobec pokusy: brak czujności, brak modlitwy, brak umartwienia, dialog ze złem, brak rezygnacji z okoliczności do grzechu. Piotr w Ogrójcu nie
czuwał, lecz spał, chociaż usłyszał przestrogę Jezusa (por. Mt 26,41); dlatego
nie miał siły oprzeć się pokusie150. Brak czujności umysłu doprowadził go do
zaniechania modlitwy, co pogłębiło niezdolność przeciwstawienia się dalszym
słabościom. Jedną z nich był brak umartwienia. Apostoł nie musiał przecież
podchodzić do ogniska, które ogrzewało go w zimną noc, i narażać się na rozpoznanie przez ludzi. Powinien był raczej wytrzymać w chłodnej aurze, z dala
od źródła ciepła. Jako wejście w dialog ze złem Sopoćko wskazuje podjęcie rozmowy z kobietą, co przedłużało możliwość upadku. Ostatnią przyczyną zwycięstwa szatańskiego podszeptu był brak natychmiastowego opuszczenia miejsca,
w którym apostołowi groziły kolejne pokusy i zaparcie się Jezusa151.
Skutkiem pojawiania się pokus jest walka wewnętrzna, konflikt rozbieżnych
dążeń człowieka: pragnienia świętości i chęci zaspokojenia żądz. Zagadnienie
to zostało poruszone przez św. Pawła, który wspominał o istniejących w nim
dwóch naturach: zmysłowej, która dąży do grzechu, oraz duchowej, zmierzającej
do realizacji prawa Bożego (por. Rz 7,14-25; Rz 8,1-39; Ga 5,16-24). Ten stan
jest skutkiem zranienia natury ludzkiej przez grzech pierworodny. Wprawdzie
rozum rozpoznaje zalety i wady danego przedmiotu, lecz może on być dobry
dla jego natury zmysłowej, a szkodliwy dla natury duchowej152. Stąd, w przekonaniu Błogosławionego, powstaje stan duchowego niepokoju. Wywołuje on
zamęt w sercu danej osoby, pozbawiając ją sił do zachowania nabytych cnót
oraz do walki z pokusami. Człowiek gubi też wtedy rozeznanie co jest dobre,
a to sprzyja błędnym decyzjom153. Sopoćko twierdzi, że ten stan ducha wynika z nieopanowanej chęci pozbycia się jakiejś przykrości lub zdobycia danego
dobra. Niepokój, wywołany przez pokusę, jest stanem zamieszania, w którym
Por. MBII, s. 75.
Por. MBII, s. 75.
151
Por. MBII; „Brak czujności sprawia, że ulegamy lenistwu i oddajemy pole walki do działania królestwu ciemności. Nawet król Dawid, pomazaniec Boży, upadł tragicznie, kiedy zapomniał o czuwaniu
i modlitwie”. – M. Dłutowski, Czas walki duchowej, Ząbki 2011, s. 6.
152
Por. JKM, s. 159; „Na człowieka działają jako pokusy: jego własna pożądliwość, świat, oraz szatan.” – A. Słomkowski, Teologia życia duchowego, dz. cyt., s. 291.
153
Por. DZM, z. 4, s. 286.
149
150
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człowiek nie może wykonać niczego rozsądnego, gdyż Duch Boży nie wypełnia
jego serca. Według słów Jezusa zapisanych w Dzienniczku św. Faustyny, niepokój w życiu duchowym jest główną przeszkodą w świętości (por. Dz 1488). Jako
antidotum na niepokój ducha nasz Autor poleca zdobywania pokoju wewnętrznego, który rodzi się ze sprawiedliwego życia, będącego dowodem wierności
łasce Bożej i wywyższenia Boga. Wszystkie niepokoje umysłu i serca trzeba
złożyć w Bogu154.
W opinii Autora pokusy mogą być dopuszczone w celu udoskonalenia cnoty
dla postępujących w wierze155. Oczywiście nie można ich szukać ani pragnąć, ale
też nie wolno się ich lękać. Bóg dopuszcza pokusy jako element procesu uświęcenia człowieka. Mogą one pomnażać w duszy ludzkiej różne cnoty, na przykład
pokorę i wytrwałość. Osoba doświadczająca własnych ograniczeń lgnie bowiem
do Boga i wyznaje Mu swoje słabości; bardziej ufa Jezusowi niż sobie i jest wyzwalana z fałszywej bojaźni lub pewności siebie156.
Błogosławiony podaje sześć środków zaradczych przeciwko pokusom: unikanie okazji do grzechu, pracowitość, wstrzemięźliwość, życie sakramentalne, modlitwę (szczególnie do Matki Bożej) i męstwo157. Znając własne słabości, człowiek
nie może narażać się na grzech. Unikanie okazji do niego wymaga cnoty roztropności i samozaparcia, a także odpowiedzialności za swoje myśli, słowa i czyny.
Uległość wobec pokusy jest bowiem uległością wobec szatana i jego zgubnych planów oraz złym przykładem życia, zachęca innych do grzechu i zatruwa społeczeństwo niczym zaraza158. Środkiem zaradczym jest pracowitość; człowiek powinien
starać się być zawsze zajętym, aby nie pozwolić sobie nawet na chwilę nieróbstwa.
Dzięki pracowitości człowiek nie poświęci danego od Boga czasu na głupie myśli, lecz wykorzysta go z pożytkiem doczesnym i wiecznym. Trzeba się wystrzegać lenistwa, ponieważ ono jest matką wszystkich występków: pokusom ulegają
przeważnie osoby rozleniwione. Autor zaleca wiernym trzymanie się ustalonego
porządku dnia i niepoddawanie się rezygnacji z sumiennego wykonywania obowiązków159. Z pracowitością powinna łączyć się wstrzemięźliwość, gdyż najwięcej
Por. tamże, s. 270; por. N. Grou, Przewodnik życia duchowego, dz. cyt., s. 95-96.
Por. DZM, z. 4, s. 246.
156
Por. tamże; por. P. Descouvemont, Wygrać duchową walkę, Kraków 2013, s. 238.
157
Por. MBIII, s. 227.
158
Por. tamże; por. M. Bednarz, Łukaszowa koncepcja Męki Jezusa, w: Męka Jezusa Chrystusa, Lublin,
dz. cyt., s. 98-99; „Grzech ma bowiem swoje powaby; ma swoje doczesne korzyści; okazje do niego są
częste, a nawet codzienne; pociągają nas one silnie, a większość narażonych na nie chrześcijan musi
sobie zadawać ciągły gwałt, żeby im nie ulec”. – N. Grou, Przewodnik życia duchowego, dz. cyt., s. 34.
159
Por. M. Sopoćko, Pogadanki, Obowiązki względem Ojczyzny, dz. cyt., s. 97; por. Dz 1127.
154
155
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pokus ściągają na siebie ci, którzy oddają się obżarstwu i pijaństwu. Człowiek pogrążony w tych grzechach przestaje być czujny i łatwiej ulega ułudzie grzechu, jest
bowiem determinowany przez sferę cielesną: dopuszcza pokusy w myślach i ulega
im w czynach, ponieważ lgnie do tego, co jest przyjemniejsze i łatwiejsze160.
Niezbędnym środkiem obrony wobec pokus jest życie sakramentalne. Sopoćko zaleca wiernym comiesięczną spowiedź, a osobom mniej praktykującym życie duchowe przynajmniej czterokrotną w ciągu roku. Spośród aktów
penitenta w spowiedzi akcentuje najbardziej żal za grzechy i mocne postanowienie poprawy, które pozwala radykalnie odciąć się od pokus i wybrać
drogę szczerego nawrócenia. Zachęca nadto do częstego przyjmowania Komunii świętej, która gładzi grzechy powszednie i umacnia miłość człowieka do Boga, co daje duchową siłę do walki z pokusą. Sopoćko twierdzi, że
przyjmowanie sakramentu Eucharystii czyni człowieka odpornym na myśli
prowadzące go do grzechu161.
Ważnym środkiem w walce z pokusą wskazywanym przez Błogosławionego jest modlitwa, przede wszystkim do Matki Bożej. Uznaje ją za nieocenioną pomoc. Uważa, że wytrwanie w łasce uświęcającej zawdzięczamy głównie wstawiennictwu Maryi. Zaleca codzienne odmawianie jednego „Zdrowaś
Maryjo” w intencji wyjednania cnoty czystości. Polecał też odmawianie całego
różańca i liczne codzienne akty ofiarowania się Matce Bożej. Modlitwa do Niej
jest bowiem duchowym pancerzem wiary, od którego odbijają się pociski pokus, stanowi środek pośredniego i bezpośredniego zaradzenia pokusie. Dzięki
niej człowiek czerpie łaskę i siłę do przeciwstawienia się złemu duchowi przed
i podczas kuszenia162.
Natychmiastowe odrzucenie diabelskich podszeptów wymaga męstwa163.
To ono daje człowiekowi potrzebną siłę, by mógł uniknąć zła. Podczas bezpośredniego ataku pokusy, to właśnie męstwo chroni umysł, wolę oraz ciało,
przynosząc człowiekowi zwycięstwo. Ks. Sopoćko zwraca uwagę, że zwlekanie
z odrzuceniem kuszenia przybliża do porażki. Człowiek w walce z pokusami
potrzebuje męstwa czynnego, czyli cnoty kardynalnej, w której należy się ćwiczyć, i męstwa biernego jako daru Ducha Świętego164.
Por. M. Sopoćko, Pogadanki, Obowiązki względem Ojczyzny, dz. cyt., s. 97; MBI, s. 227-228.
Por. LC, s. 58; LDMB, s. 112-113.
162
Por. M. Sopoćko, Pogadanki, Obowiązki względem Ojczyzny, dz. cyt., s. 98; LC, s. 83-84; MBIII,
s. 138-140.
163
Por. MBIII, s. 138.
164
Por. M. Sopoćko, Pogadanki, Obowiązki względem Ojczyzny, dz. cyt., s. 97.
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Na istotny element walki z pokusami zwraca uwagę A. Drabowicz. Po ustąpieniu pokusy należy podziękować Bogu za łaskę zwycięstwa. Wdzięczność
wzmacnia więź przyjaźni z Nim i chroni przed grzechem pychy. Jeśli natomiast
ulegliśmy pokusie, należy wzbudzić żal za grzechy, aby uniknąć zuchwałości
lub rozpaczy, które mogą prowadzić człowieka do grzechów przeciwko Duchowi Świętemu165.
3.2. Alkoholizm
Na wstępie należy wyjaśnić rozróżnienie między pojęciami, które nie są
tożsame. W 1956 roku alkoholizm (uzależnienie od alkoholu) został wpisany
na listę chorób Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Objawia się on przymusem o charakterze psychicznym i somatycznym, jednak możliwe jest jego
powstrzymanie i utrzymanie abstynencji. Mechanizm powstawania uzależnienia nie jest do końca wyjaśniony, ale ma bezpośredni związek z ciągłym lub cyklicznym nadużywaniem alkoholu, czyli pijaństwem. Nie można zatem powiedzieć, że alkoholizm, chociaż jest chorobą, stanowi przypadłość niezawinioną.
Ksiądz Sopoćko w swych pismach używa tych pojęć zamiennie; tak też zostaną
one przytoczone w treści niniejszej pracy.
Spośród nałogów i uzależnień będących przeszkodą do świętości ks. Sopoćko zajmuje się alkoholizmem, rozpowszechnionym zarówno w jego, jak
i naszych czasach. Nazywa go namiętnością cielesną, łączącą się z grzechem
głównym nieumiarkowania. Prowadzi ona do destrukcji uzależnionego, a czasem nawet do jego śmierci. Ta namiętność była i jest jednym z najpoważniejszych problemem narodu polskiego, wręcz klęską społeczną i nędzą na wielu
płaszczyznach ludzkiego życia166.
Zagadnienie nadużywania alkoholu pojawia się na kartach Pisma Świętego.
Ze Starego Testamentu czerpie Sopoćko wzmiankę o grzechu pijaństwa Noego
oraz motywy nauczania proroków o tym nałogu167. Z Nowego Testamentu cytował słowa Archanioła Gabriela o św. Janie Chrzcicielu: „Albowiem będzie wielki przed Panem: wina i sycery (napojów upajających) pić nie będzie; i będzie
napełniony Duchem Świętym” (Łk 1,15)168. Na podstawie fragmentu Listu św.
Por. A. Drabowicz, Egzorcyzm w walce z demonami, dz. cyt., s. 100.
Por. M. Sopoćko, Alkoholizm a młodzież i jej wychowanie, dz. cyt., s. 5; „Jest to jedna z najbardziej
destrukcyjnych chorób i jednocześnie jedna z niewielu, w których chory twierdzi, że jest zdrowy”. –
M. Dziewiecki, Zagrożeni alkoholem chronieni miłością, Częstochowa 2013, s. 54.
167
Por. M. Sopoćko, Pogadanki, Obowiązki względem Ojczyzny, dz. cyt., s. 75.
168
Por. tenże, Szkic kazania o abstynencji, WAW 16 (1936), s. 25.
165
166
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Pawła do Koryntian stwierdza, że omawiany nałóg skutkuje grzechem śmiertelnym, czyli pociąga za sobą karę wieczną, co ilustruje następującym cytatem:
„Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwiąźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy nie odziedziczą królestwa Bożego” (1 Kor 6,9-10)169.
Alkoholizm prowadzi do degradacji człowieka w sferze moralnej, społecznej, fizycznej, duchowej i majątkowej170. Płaszczyzna moralna ulega degradacji poprzez złą ocenę otaczającej rzeczywistości. Osoby uzależnione nie
umieją trafnie wartościować – mają zakłóconą umiejętność rozróżniania dobra
i zła oraz podejmowania właściwych decyzji. Przywiązują nadmierną wagę
do spraw błahych, o które toczą zażarte spory, natomiast problemy naprawdę
poważne stawiają na dalszym miejscu lub w ogóle bagatelizują, co wynika
z ich egocentryzmu171. Sopoćko zauważa dalsze nieobliczalne skutki alkoholu w życiu moralnym. Osoby łagodne mogą tak bardzo zmienić się pod jego
wpływem, że stają się skłonne do katowania najbliższej rodziny i przeróżnych
innych zbrodni. Dodatkowo mają wstręt do pracy, a skłonność do kłamstwa,
zazdrości, mściwości, egoizmu i żywienia niechęci do życia. Alkoholicy nierzadko są również rozpustnikami i złodziejami, przez co niszczą swoje małżeństwa i więzi z najbliższymi172.
Degradacja spowodowana przez nadużycie alkoholu dotyczy także relacji
społecznych. Uwidacznia się to w upadku młodego pokolenia, które odrzuca właściwe autorytety i przestaje się interesować dobrem wspólnym ojczyzny. Dzieje
się tak z powodu przekazania złych wzorców przez rodziców. Często przy dzieciach sięgają oni po alkohol, zachęcając w ten sposób do tego nałogu. Charakter
dziecka ulega wtedy znacznemu wykoślawieniu. Młody człowiek, który pije alkohol, staje się krnąbrny, traci poczucie wstydu i godność osobistą, ma niską samoocenę. Choroba alkoholowa prowadzi najpierw do grzechu lenistwa, potem do
alienacji społecznej, samolubstwa i gwałtowności, a na końcu do okrucieństwa173.
Sopoćko zauważa, że alkoholizm w aspekcie społecznym niszczy przede
wszystkim rodziny, bo zabija miłość rodzicielską. Uzależniony traci poczucie
wartości macierzyństwa i ojcostwa i wagi związanych z nimi obowiązków. Problem ten dotyczy także stosunku dzieci do rodziców. Pozbawione miłości rodziPor. tamże.
Por. tamże, s. 5-29.
171
Por. tenże, Pogadanki, Obowiązki względem Ojczyzny, dz. cyt., s. 81.
172
Por. tamże, s. 82.
173
Por. M. Sopoćko, Szkic kazania o abstynencji, art. cyt., s. 25-28.
169
170
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ców, przestają ich szanować, a czasem zaczynają nienawidzić174. Dalszą ważną
społecznie cechą traconą wartością jest honor; następstwem alkoholizmu jest
zobojętnienie na to, co szlachetne i doskonałe oraz wynika z patriotyzmu. Ów
tragiczny w skutkach nałóg paraliżuje całego człowieka do tego stopnia, że nie
potrafi on rozwijać w sobie jakiejkolwiek cnoty, alienuje się od społeczeństwa
i unika zadań, które powinien podejmować w duchu odpowiedzialności za dobro wspólne175.
Nie bez znaczenia pozostają zaburzenia natury fizycznej. Chodzi o utratę
białych krwinek, zniszczenie funkcjonowania nerek, osłabienie pamięci i systemu nerwowego oraz upośledzenie umysłowe u dzieci, których rodzice są alkoholikami176. Autor zaznacza, że szczególną uwagę należy poświęcić temu, by
nie dopuścić do spożywania trunków przez kobiety w ciąży oraz matki karmiące
piersią. Alkohol obecny w ich krwi przenika do organizmów dzieci, doprowadzając do ich upośledzenia umysłowego lub uzależnień. Poza tym ze środowisk
ludzi uzależnionych wychodzą dzieci mające słabą wolę i podatne na pokusy
cielesne. Najgroźniejsze, zdaniem Błogosławionego, są przyzwyczajenia nabywane już w okresie dzieciństwa, bowiem w późniejszych latach mogą przybierać na sile177. Ponadto, alkoholizm może doprowadzić człowieka do śmierci.
Zgon może być spowodowany niewydolnością organizmu z powodu uszkodzenia wątroby lub nerek. Do śmierci mogą doprowadzić także dolegliwości psychiczne, ponieważ napoje wysokoprocentowe zaburzają funkcjonowanie układu
nerwowego. Rezultatem nałogowego picia są więc nierzadko próby samobójcze
i ostatecznie śmierć. Błogosławiony powołuje się na statystyki mówiące, że połowa samobójców była w stanie nietrzeźwym178.
Człowiek poprzez łaskę uświęcającą otrzymał od Boga siłę duchową, by
panować nad pożądliwością ciała. Jeżeli marnuje tę łaskę, winien jest grzechu,
a trwanie w nim zniewala człowieka i prowadzi do coraz większego zła, czyli pomnaża inne słabości, powodując całkowity brak kontroli alkoholika nad
Por. tamże, art. cyt., s. 25-28.
Por. tenże, Alkoholizm a młodzież i jej wychowanie, dz. cyt., s. 12; tenże, Pogadanki, Obowiązki
względem Ojczyzny, dz. cyt., s. 82.
176
Por. tamże, s. 6-13; por. A. Święcicki, Podstawowe wiadomości o alkoholu i alkoholizmie, Warszawa 1983, s. 10-11.
177
Por. M. Sopoćko, Alkoholizm a młodzież i jej wychowanie, dz. cyt., s. 5.
178
Por. M. Sopoćko, Pogadanki, Obowiązki względem Ojczyzny, dz. cyt., s. 82; „Alkoholizm jest przewlekłą chorobą rozwijającą się stopniowo i wywołaną długotrwałym nadużywaniem alkoholu, zakłócającą funkcjonowanie układu nerwowego i przewodu pokarmowego”. – A. Święcicki, Podstawowe
wiadomości o alkoholu i alkoholizmie, dz. cyt., s. 17.
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własną duszą i ciałem179. Życie duchowe ulega degradacji. Błogosławiony przestrzega przed tym uzależnieniem słowami Pisma Świętego: „Albowiem, jeśli
podług ciała żyć będziecie, pomrzecie; ale jeśli duchem sprawy ciała umartwicie, żyć będziecie” (Rz 8,13)180. Uzależnienie od alkoholu, jako jedną z najbardziej radykalnych form degradacji człowieka również w wymiarze duchowym,
postrzega także M. Dziewiecki. Powoduje ono utratę wolności, umiejętności
rozróżniania tego co jest prawdą i dobrem oraz skutkuje kryzysem trzech cnót
Boskich. W następstwie człowiek uzależniony traci więzi z Bogiem i bliźnimi.
Woli żyć w oszukiwaniu siebie i innych, niż powrócić na drogę życia w łasce
uświęcającej181.
Jako ostatnie, choć nie najmniej ważne następstwo alkoholizmu wskazane
zostały kwestie materialne. Nałóg ten wywołuje biedę, która ma przełożenie
na ubóstwo całego kraju. Alkoholicy są bowiem wykorzystywani przez szynkarzy, ściągając nieszczęścia na siebie i na cały kraj182. Sopoćko wspomina, że
pijaństwo jakże rozpowszechnione w czasach saskich doprowadziło Polaków
do upadku moralnego, którego konsekwencją były rozbiory. Przywołał w tym
kontekście powiedzenie: „Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa”, stanowiące
zapowiedź niewoli i ruiny państwa183. Alkoholizm doprowadza wiele rodzin do
nędzy materialnej. Aby zaspokoić swój nałóg, osoby uzależnione wyprzedają
swoją i rodzinną własność, nie podejmują pracy albo szybko ją tracą. Do tego
dochodzą różne ukrywane przez nich problemy. Alkoholicy udają, że wszystko
jest w porządku i odmawiają przyjęcia jakiejkolwiek pomocy. Najczęściej zaprzeczają prawdzie o swoim uzależnieniu, okłamując siebie i innych, a ich bieda
materialna się powiększa184.
Jako przeciwwagę dla wielkich zagrożeń, spowodowanych alkoholizmem,
ks. Sopoćko wskazuje trzeźwość, czyli umiarkowanie w spożywaniu napojów
upajających, którą uważał za rękojmię uzdrowienia społeczeństwa z opisywanego nałogu. Cnota ta ma, w jego oczach, potrójne znaczenie: pozwala panować
nad nałogiem, rozwija ducha rycerskiego, jest apostolstwem życia katolickiego.
Trzeźwość umożliwia zachowanie umiarkowania w każdej materii. W tym roPor. M. Sopoćko, O trzeźwości, WA 5(1950), s. 265-267.
Por. tamże.
181
Por. M. Dziewiecki, Trzeźwość egzaminem z wolności, w: Apostoł Trzeźwości. Vademecum apostolstwa trzeźwości, red. O. Puszkiewicz, Łomża 2018, s. 7-8, 16-17.
182
Por. M. Sopoćko, Pogadanki, Obowiązki względem Ojczyzny, dz. cyt., s. 82.
183
Por. tamże, s. 82.
184
Por. tamże, s. 76.
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zumieniu można ją utożsamić z cnotą wstrzemięźliwości, o której Pismo Święte
mówi, że będzie panować nad pożądliwością (por. Rdz 4,7)185. Sopoćko zachęca
też do abstynencji, czyli całkowitej wstrzemięźliwości od spożywania napojów
alkoholowych186. W. Granat pisze, że trzeźwość prowadząca do abstynencji zupełnej jest dowodem pierwszeństwa dóbr duchowych nad materialnymi. Łączy
się ona z cnotą umiarkowania. Jest wskazana i nie jest czymś wyjątkowym,
ponieważ w tradycji Kościoła istnieją dni postne, w których stosuje się post
jakościowy187.
Konieczność zachowywania trzeźwości była dla Sopoćki oczywista w świetle szkód wyrządzanych przez pijaństwo. Człowiek będący pod wpływem alkoholu jest nieodpowiedzialny i nie kontroluje swojego zachowania, więc może
ulec np. grzechowi cudzołóstwa, siejąc dalsze zgorszenie. Ludzie, którzy mają
problemy z zachowaniem właściwej miary, powinni, zdaniem Autora, mieć
szczególnie wyostrzoną świadomość tych prawidłowości188.
Trzeźwość jest sposobem kształtowania ducha rycerskiego, łączy się z honorem i zachowaniem własnej godności. Trzeźwość i duch rycerski stanowią
postawy obowiązkowe dla wszystkich chrześcijan, a szczególnie dla apostołów
świeckich oraz osób poświęconych Bogu, które nie mają prawa ulegać żadnemu
nałogowi. Kształtowanie ducha rycerskiego polega na przekazaniu młodzieży
wyższych wartości, jak Bóg, Honor, Ojczyzna. Oznacza również wychowywanie do cnoty miłości i męstwa, które Autor łączy z odpowiedzialnością za przyszłość narodu189.
Walka z tym głęboko zakorzenionym w społeczeństwie nałogiem jest jednym z najtrudniejszych bojów, jakie kiedykolwiek były toczone przez ludzkość.
Prób przezwyciężania alkoholizmu szukał w pierwszej kolejności w uzdrowieniu życia rodzinnego, aby ta przywara nie zakorzeniła się w duszach dzieci
i młodzieży. Pierwszorzędną rolę odgrywają tutaj rodzice, którzy przez świadectwo swojej trzeźwości muszą dołożyć wszelkich starań, aby nie przekazywać
złych wzorców swoim dzieciom190.
Por. tenże, Szkic kazania o abstynencji, WAW 10(193), s. 25.
Por. tenże, O trzeźwości, WAW 5(1950), s. 268.
187
Por. W. Granat, Moralna ocena alkoholizmu, AK 52/42 (1950), s.216.
188
Por. tamże.
189
Por. M. Sopoćko, Szkic kazania o abstynencji, WAW 10(1936), s. 25.
190
Por. tenże, Alkoholizm a młodzież i jej wychowanie, dz. cyt., s. 28; por. M. Tatar, Środowisko rodzinne jako wspólnota terapii duchowej osób uzależnionych, w: Duchowa terapia osób uzależnionych, red.
A. Baran, Warszawa 2006, s. 160.
185
186
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Zadaniem trwania w trzeźwości jest także tworzenie nowego apostolstwa,
pomagającego ludziom trwać w zgodzie z nauką katolicką.
Troska ks. Michała Sopoćki o trzeźwość narodu pozostaje nadal aktualna, a z jego pism można wyciągnąć wskazówki potrzebne do dalszych zmagań
z tym problemem. Warto zauważyć, że apel Sopoćki podejmują dziś w swoim
nauczaniu pasterze Kościoła, którzy przestrzegają przed zgubnymi skutkami pijaństwa poprzez listy pasterskie, kazania. Księża w parafiach wspierają często
duszpasterstwa trzeźwościowe i inicjatywy abstynenckie191.
3.3. Rozwiązłość
Drugim nałogiem opisanym przez Sopoćkę jest rozwiązłość. Określa ją
jako niemoralny popęd płciowy, który nie wynika z prawa natury, lecz z grzechu pierworodnego. Naturalne i dobre jest bowiem to, co służy roślinom, zwierzętom i ludziom do celów rozmnażania, przedłużenia gatunku192. Przy rozwiązłości liczy się nade wszystko przyjemność seksualna, a zostaje pominięty
pierwszorzędny cel współżycia, jakim jest wydanie na świat potomstwa, dlatego
rozwiązłość rozmija się z naturą. Aktywność seksualna nie jest celem samym
w sobie, lecz środkiem przekazywania życia, podobnie jak jedzenie i picie służą
jego podtrzymaniu. w żadnej z tych czynności nie przyjemność jest najważniejsza, chociaż im towarzyszy. Rozwiązłość stanowi więc dla Błogosławionego
rodzaj nieuporządkowanego przywiązania do stworzenia, dlatego, podobnie jak
grzechy obżarstwa i pijaństwa, jest grzechem bałwochwalstwa193. Można go też
nazwać zachowaniem zwierzęcym, ponieważ ulegający mu człowiek przestaje
używać rozumu według woli Bożej, co prowadzi go w dalszej perspektywie
do utraty wiary: „A jak bydlę bezrozumne wiary posiadać nie może, tak nie
posiada jej rozpustnik”194. Autor pisze, że człowiek rozpustny jest nawet gorszy
niż zwierzę, ponieważ zwierzęciem kieruje instynkt, a nie rozum, w związku
z czym jego działanie nie podlega ocenie moralnej. Natomiast człowiekiem rozpustnym kieruje wyrachowanie – taka osoba używa rozumu, aby grzeszyć195.
191
Por. M. Sopoćko, Alkoholizm a młodzież i jej wychowanie, dz. cyt., s. 5, 28; por. T. Bronakowski,
Homilia, Miejsce Piastowe, 29 lipca 2013 r., w: Apostoł Trzeźwości. Vademecum Apostolstwa Trzeźwości, red. O. J. Puszkiewicz, Łomża 2014 s. 182.
192
Por. M. Sopoćko, Pogadanki, Obowiązki względem Ojczyzny, dz. cyt., s. 84-85.
193
Por. tenże, O obowiązkach społecznych, dz. cyt., s. 87-88; tenże, Nauka Przedślubna, dz. cyt., s. 20.
194
M. Sopoćko, Pogadanki, Obowiązki względem Ojczyzny, dz., cyt., s. 89; por. J. Pelczar, Życie duchowe, t. 2, dz. cyt., s. 159.
195
Por. M. Sopoćko, Pogadanki, Obowiązki względem Ojczyzny, dz. cyt., s. 86.
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Grzech ten powoduje utratę darów naturalnych, co objawia się utratą piękna
fizycznego, energii i zapału, sił fizycznych, mogą pojawić też choroby zakaźne. Oczy rozpustnika tracą wesoły, młodzieńczy wygląd, umysł powoli usycha,
pamięć słabnie, a miejsce wstydu i przyzwoitości zajmują gburowatość, rozluźnienie i chamstwo. Człowiek przez rozpustę marnotrawi naturalne dary, czyli
talenty, jakie otrzymał od Boga i jakimi mógłby służyć innym196.
Nie inaczej rozpustnik traci dary duchowe, gdyż jego dusza zostaje do głębi
zatruta. Sopoćko ilustruje tę prawdę przykładem drzewka zranionego w rdzeniu, które powoli całe usycha i nie może samo zwalczyć choroby, która je niszczy. Popełnianie grzechu rozwiązłości samemu ze sobą, czy też z drugą osobą
przyczynia się nadto do popadania człowieka w obojętność, lenistwo duchowe
i zgryzotę, co może prowadzić niekiedy nawet do prób samobójczych197. Błogosławiony przytoczył tu swoje wspomnienia o najlepszym uczniu, którego znał
ze szkoły. Przez grzech rozwiązłości młodzieniec najpierw zaczął opuszczać się
w nauce, aż w końcu odebrał sobie życie.
Sopoćko ubolewał nad tym, że nieczystość była bardzo rozpowszechniona
w ówczesnym społeczeństwie. Alarmował, że grzech ten przyczynia się do marnotrawienia cnót, darów Ducha Świętego, utraty łaski uświęcającej198, wreszcie
powoduje zabójstwo wiary świętej. Człowiek wchodzi bowiem w niedowiarstwo,
bezwyznaniowość, obojętność i zaniedbywanie praktyk religijnych. Kolejnym tragicznym skutkiem tego grzechu jest w życiu duchowym utrata godności dziecka
Bożego, bo człowiek przestaje być świątynią Ducha Świętego, a staje się miejscem
przebywania czartów199. Dla Sopoćki grzech ten jest główną przyczyną nieszczęść
w rodzinach, dramatu dzieci rozerwanych duchowo przez rozwiedzionych rodziców. Rozpusta niszczy więc więzy sakramentu małżeństwa i wspólnotę rodziny,
która ma charakter nadprzyrodzony. Nie inaczej przedstawiał skutki rozwiązłości
kard. S. Wyszyński, który ostrzegał: „Trzeba o tym pamiętać, że rozbite małżeństwo to już katastrofa dwóch dusz, to wielka przegrana życiowa, to krzywda roPor. tamże, s. 83-84.
Por. tamże, s. 84; DZM, z. 3, s. 254; „Rozwiązłość jest nieuporządkowanym pożądaniem lub nieumiarkowanym korzystaniem z przyjemności cielesnych. Przyjemność seksualna jest moralnie nieuporządkowana, gdy szuka się jej dla niej samej w oderwaniu od nastawienia na prokreację i zjednoczenie”. – KKK 2351; por. A. Luc, Siedem grzechów głównych, Ząbki 2002, s. 97.
198
Por. M. Sopoćko, Pogadanki, Obowiązki względem Ojczyzny, dz. cyt., s. 86-87; tenże, O obowiązkach społecznych, dz. cyt., s. 87-90.
199
Por. tenże, Kazania pasyjne, dz. cyt., s. 6; tenże, Pogadanki, Obowiązki względem Ojczyzny, dz. cyt.,
s. 89; JKM, s. 134.
196
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dziny, to początek jakiejś udręki rozdwojonego serca. Ta męka już się nie kończy,
choćby ktoś znalazł tzw. szczęście gdzie indziej” 200. Nie inaczej postrzegają ten
problem I. Pascal oraz A. Luc. Skoncentrowana na osiąganiu przyjemności rozwiązłość, jak wskazują, niszczy miłość między mężczyzną a kobietą, w koncepcji
chrześcijańskiej ujmowaną jako komunia dwóch osób, ofiarowujących się sobie
nawzajem w darze ku przekazaniu daru życia. Rozwiązłość nie szanuje głębszego
wymiaru seksualności człowieka i dlatego w dłuższej perspektywie nie przynosi
zadowolenia, lecz smutek201.
Pisząc o ratowaniu ludzi przed rozwiązłością, Sopoćko myślał przede wszystkim o młodzieży. Nauczał, że należy rozbudzić w niej wielkie idee i ducha bohaterstwa202. Bardzo ważne jest przekazanie młodemu pokoleniu pamięci historycznej oraz zaszczepienie mu poczucia misji walki o niepodległość Ojczyzny. Jego
zdaniem młodzi Polacy muszą pamiętać, że są spadkobiercami wiary Bolesława
Chrobrego, Kazimierza Wielkiego, św. Stanisława ze Szczepanowa, patrona młodzieży św. Stanisława Kostki, ojca Augustyna Kordeckiego, Jana III Sobieskiego
oraz Tadeusza Kościuszki. Według niego patriotyzm wzmacnia cnotę czystości,
bo człowiek, zamiast poświęcać czas na realizację egoistycznych cielesnych pragnień, które go zwodzą, jest zajęty troską o dobro wspólne, jakim jest Ojczyzna.
Dzięki temu unika grzechu rozwiązłości. W ten sposób młodzi Polacy będą mogli
realizować ideały wytyczone przez narodowych bohaterów i świętych Kościoła,
a także wypełnić w przyszłości ten cel nadrzędny, jakim jest stworzenie udanej
rodziny przez zachowanie czystości przedmałżeńskiej i wierności małżeńskiej203.
Pomocy w zwalczaniu grzechu rozwiązłości szukać należy w słowach Jezusa:
„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5,8), które
łączą się z szóstym przykazaniem: „Nie cudzołóż”. Widzenie oblicza Boga, jak
pisze J. Brugues, jest możliwe dzięki czystości serca. To błogosławieństwo jest
więc obietnicą boskiej kontemplacji, uczestniczenia w spojrzeniu Boga. Wobec
tak wielkiego dobra duchowego powinniśmy być obojętni na sprawy cielesne.
Jednocześnie widzenie Boga daje nam potrzebną siłę do pokonania grzechu rozwiązłości204.
Por. tenże, Rodzina w prawodawstwie na ziemiach polskich, dz. cyt., s. Wilno 1926, s. 48-49, 118,
127; tenże, Nauka Przedślubna, dz. cyt., 25.
201
Por. A. Luc, Siedem grzechów głównych, Ząbki 2012, s. 90-92.
202
Por. M. Sopoćko, Alkoholizm a młodzież i jej wychowanie, dz. cyt., s. 28.
203
Por. tenże, Pogadanki, Obowiązki względem Ojczyzny, dz. cyt., s. 89; tenże, Nauka Przedślubna, dz.
cyt., s. 22-24; por. A. Luc, Siedem grzechów głównych, dz. cyt., s. 14, 96-97.
204
Por. J. Brugues, Czystość serca, czystość ciała, „Communio” 6 (1988) 48, s. 79.
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3.4. Złe korzystanie z sakramentów

Przyjmowanie łaski Bożej w sakramentach powinno przyczyniać się do rozwoju życia duchowego, a jednak ks. Sopoćko pisze o złym ich przyjmowaniu, co
stanowi przeszkodę na drodze do świętości. W tym twierdzeniu odwołuje się do
nauczania A. Tanquereya, który ostrzega, że złe korzystanie z sakramentów świętych może być zamknięciem się na uświęcające ich działanie; aby tego uniknąć,
ze strony człowieka konieczne jest gorące pragnienie, by przyjąć sakrament ze
wszystkimi jego owocami, oraz gorliwość w trakcie przyjmowania sakramentu205.
Na wstępie warto przytoczyć nauczanie W. Granata, który przypomina, że
nie można pominąć charakteru personalistycznego w przyjmowaniu sakramentów. Nie są one tylko źródłami łask, ale osobą Jezusa Chrystusa. Poprzez nie
doświadczamy spotkania z Jego bosko-ludzką naturą. Wszystkie łaski, jakie
przyjmujemy w sakramentach, są skutkiem działania osobowej miłości Bożej.
Skutki ich przyjęcia są uzależnione od naszej wiary, nadziei i miłości206.
Ujmując to zagadnienie głównie w odniesieniu do sakramentu pokuty i Eucharystii, ks. Sopoćko zwraca uwagę, że przez nie Bóg udziela grzesznikowi niepojętych łask miłosierdzia. Korzystanie z nich wymaga od wierzącego należytego przygotowania, czyli przyjęcia właściwej postawy wewnętrznej i zewnętrznej
przed, w trakcie i po przystąpieniu do nich. Wierzący powinien o tym pamiętać,
aby nie stracić otrzymanej łaski, lecz ją zachować i wydać jej dobre owoce207.
Godne, dobre i skuteczne przyjęcie sakramentów wymaga przygotowania. Przygotowanie dalsze polega na pilnym wystrzeganiu się grzechów, przede
wszystkim wykroczeń w mowie, bo właśnie z grzechu mowy może wynikać rozproszenie i złe przygotowanie do przyjęcia sakramentu Eucharystii. Autor tłumaczy, że nie godzi się, aby język, na którym spoczywa ciało Jezusa, kalał się obmową albo lekkomyślnymi słowami. Język dotykający Boga musi być świętym
trybularzem, wydającym woń świętych rozmów. Należy wystrzegać się grzechu
obżarstwa i pijaństwa, by zachować post nakazany przepisami Kościoła. Przygotowanie dalsze obejmuje także ustawiczne wzrastanie w miłości Boga, bliźniego,
a nawet nieprzyjaciół, nadto świadczenie uczynków miłosierdzia, troskę o czystą
intencję działania oraz częste nawiedzanie „Więźnia Eucharystycznego”208.
Por. LC, s. 45.
Por. W. Granat, Sakramenty Święte, cz. 2, Chrzest, bierzmowanie, pokuta, Lublin 1966, s. 18-20.
207
Por. LC, s. 101-103; por. A. Tanquerey, Zarys teologii ascetycznej i mistycznej, t. 1, dz. cyt., s. 162-163.
208
Por. LC, s. 56; M. Sopoćko, Mikołaj Łęczycki o wychowaniu duchowem, dz. cyt., s. 198.
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W ramach przygotowania bliższego Sopoćko zaleca troskę o wiarę oraz czystość duszy i intencji209. Chrześcijanin powinien zdawać sobie sprawę, że każdy
sakrament łączy go z osobą Jezusa Chrystusa. Wiara jest konieczna, by człowiek
mógł z czcią przyjąć przychodzącego Boga. Dusza ludzka podczas przyjmowania Komunii świętej powinna być wypełniona pobożnością i bojaźnią Bożą. Jest
to czas rozważania wzniosłości Eucharystii jako sakramentu ofiary, czas uświadomienia sobie, że możliwość jej przyjęcia jest wyróżnieniem. Komunikujący
powinien wzbudzić dobrą i prawą intencję, z jaką pragnie przyjąć ten sakrament,
i wzbudzić akty wiary, nadziei, miłości. Z daną intencją powinno być połączone
pragnienie wynagrodzenia Bogu za niewdzięczność ludzką wobec tego sakramentu miłości210.
Niezwykle istotne jest także zachowanie wiernego po przyjęciu Komunii
świętej. Autor zaleca, za Mikołajem Łęczyckim, aby po przyjęciu tego sakramentu nie wychodzić od razu z kościoła, lecz jeszcze przez kwadrans lub pół godziny
trwać w postawie największego szacunku zewnętrznego i wewnętrznego. Brak
czasu na dziękczynienie, spowodowany przez zbędny pośpiech, jest bowiem lekceważeniem Boga i złym korzystaniem z duchowego bogactwa Eucharystii. Należy zatem po przyjęciu Komunii św. zachować skupienie ducha i wzbudzać akty
najgłębszej pokory, adoracji, dziękczynienia, ofiarowania, a także formułować
prośby w rozmaitych potrzebach osobistych, społecznych i kościelnych. Osoby
początkujące na tej drodze mogą posługiwać się gotowymi modlitwami przeznaczonymi do odmawiania po przyjęciu Komunii świętej, natomiast bardziej
zaawansowani modlą się własnymi słowami211.
Jeżeli przystąpienie do sakramentu nie jest poprzedzone przygotowaniem
i nie towarzyszy mu właściwa intencja, można mówić o złym przyjmowaniu
sakramentów. Skutkiem takiego działania jest obraza Boga, wynikająca z obojętności, oziębłości względem Niego, i zamieranie życia nadprzyrodzonego
w duszy człowieka. Niegodne przyjmowanie Komunii to nadużycie łaski Bożej,
przyjmowanie jej na próżno. Zamiast uświęcać człowieka, jest wręcz szkodliwe,
gdyż jego dusza z czasem staje się coraz bardziej zimna i obojętna, nieczuła jak
kamień, twarda jak skała i nic nie jest w stanie jej poruszyć212. Jako przykład
Por. tamże.
Por. tamże, s. 198-199; por. J. Ratzinger, Sakrament i misterium, Kraków 2011, s. 40-44; por. N. Grou,
Przewodnik życia duchowego, dz. cyt., s. 189-190.
211
Por. M. Sopoćko, Mikołaj Łęczycki o wychowaniu duchowem, dz. cyt., s. 199; LC, s. 57, 60; LDMB,
s. 157.
212
Por. LC, s. 58.
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opisanego powyżej problemu Sopoćko przytacza przypowieść o gościu, który
znalazł się na uczcie bez szaty godowej (por. Mt 22,1-14)213. Ta przypowieść powinna napełniać chrześcijanina bojaźnią. Płynący z niej wniosek jest dla Autora
prosty: człowiek ma obowiązek dołożenia wszelkiej troski, aby uniknąć lekceważenia Boga przez grzech. Szatą godową, tłumaczy dalej, jest łaska uświęcająca, czyli wolność od grzechu śmiertelnego i czysta intencja. Przystępowanie do
sakramentów w stanie grzechu śmiertelnego jest świętokradztwem214.
3.5. Oschłości
Omawiając tę przeszkodę w realizacji świętości, ks. Sopoćko odwołuje
się do łacińskiego terminu ariditas (posucha), który można także przetłumaczyć jako bezpłodność umysłu na modlitwie215. Mianem oschłości J. Bochenek
określa odczucie braku pociech, które ułatwiają modlitwę i wykonywanie dobrych uczynków; zamiast nich, pojawia się znużenie i niechęć do podejmowania wysiłku pracy nad własnym uświęceniem. Podobnie jak Sopoćko, autor ten
podkreśla, że ten przykry stan ducha najczęściej występuje podczas modlitwy.
Owemu uczuciu chłodu duchowego towarzyszy mimowolne roztargnienie, spowodowane brakiem miłości do rzeczy Bożych. Próba podjęcia praktyk religijnych powoduje w oschłej duszy zniechęcenie i smutek, co dalej prowadzi do
ospałości i lenistwa duchowego216.
Bezpośrednie przyczyny oschłości Błogosławiony przytacza według nauczania o. Mikołaja Łęczyckiego. Należą do nich: natura ludzka, szatan i ludzkie niedbalstwo217. Na czoło przyczyn duchowych wysuwa się tu szukanie siebie
zamiast Boga, co jest skłonnością typową dla natury po grzechu pierworodnym.
Taki stan rzeczy powoduje utratę gorliwości i pogrążenie duszy w oziębłości.
Podobne następstwa ma habitualne przywiązanie do grzechów powszednich,
czyli dyspozycja woli do pełnienia tego, czego Bóg nie chce. Oznaką oschłości
spowodowanej grzechem jest oziębłość na sprawy Boże i brak troski o własne
Por. tamże.
Por. LC, s. 58; „Niestety zdarza się, że są grzesznicy, którzy bez pokuty i poprawy przyjmują Najświętszy Sakrament, aby tą obłudą pokryć przed ludźmi swe grzechy. Częściej jeszcze bywa, że ten
lub ów z niemądrej bojaźni lub fałszywego wstydu tai na spowiedzi grzech ciężki, a mimo to idzie
do Komunii św. O, jakże straszną zbrodnią jest świętokradztwo!” – J. Pelczar, Życie duchowe, t. 2,
dz. cyt., s. 317.
215
Por. M. Sopoćko, Mikołaj Łęczycki o wychowaniu duchowem, dz. cyt., s. 176.
216
Por. tamże, s. 176; por. J. Bochenek, Zarys ascetyki, dz. cyt., s. 113.
217
Por. M. Sopoćko, Mikołaj Łęczycki o wychowaniu duchowem, dz. cyt., s. 176-177.
213
214

Rozdział III. Rozwój świętości chrześcijanina

207

zbawienie218. Przyczyny natury cielesnej to zła dyspozycja fizyczna, wynikająca
np. z małej ilości snu. Nie należy też bagatelizować kwestii źle przygotowanego miejsca modlitw, które zdaniem Autora może stanowić kolejną przyczynę
oziębłości. Nieodpowiednio zorganizowana przestrzeń do modlitwy może rozpraszać i uniemożliwić skupienie uwagi. Należy ją wtedy uporządkować lub
wybrać inne miejsce na modlitwę219.
Drugą główną przyczyną oschłości, w świetle rozważań Sopoćki, jest szatan, który może wywoływać oschłości bezpośrednio lub pośrednio220. Bezpośrednie działanie szatana jest niezwykle trudne do zidentyfikowania. Trzeba
koniecznie zachować zasadę roztropności w rozeznawaniu wpływających na
człowieka bodźców. Najczęściej diabeł ma przystęp do duszy ludzkiej poprzez
grzechy główne, nałogi, które człowiek nabył w przeszłości. Zły budzi też w ludziach wspomnienia o ich dawnych grzechach, a także ciekawość rzeczy niegodziwych. Jako ochronę przed tymi atakami, Błogosławiony wskazuje wzbudzanie aktów pokory i żalu za grzechy oraz umartwianie zmysłów. W przypadku
myśli bluźnierczych, które stają się natarczywe i długotrwałe, należy zachować
spokój i nie ulegać smutkowi, gdyż są to stany niezawinione221.
Przyczyną oschłości może też być niedbalstwo człowieka. Przejawia się
ono w przystępowaniu do modlitwy ze wzburzonymi namiętnościami, bez przygotowania punktów rozmyślania, z myślami zajętymi zbytnią troską o życie doczesne. Niedbalstwem jest brak czuwania nad wyobraźnią i samym procesem
modlitwy oraz nieopanowanie zmysłów i umysłu w czasie rozmowy z Bogiem.
Wreszcie, oschłość rodzi się z trwania w występku222. Ks. Sopoćko zwraca uwagę na jeszcze jeden istotny problem, który dostrzega w zaniedbywaniu przez
człowieka własnych obowiązków stanu. Taka postawa prowadzi do roztargnienia, a wtedy w duszy ludzkiej pojawiają się niepokoje, rozproszenia i oschłości.
Autor stwierdza, że dobrze spełniane obowiązki stanu są najlepszą modlitwą
i prowadzą do harmonii życia wewnętrznego, będąc solidnym fundamentem
do budowania relacji z Bogiem i ludźmi. Zaniedbywanie ich jest zatem niebezpieczne, gdyż prowadzi do wszelkich innych zaniedbań. Odrzucenie ducha
ofiary w realizacji powołania skutkuje tym, iż człowiek zaczyna przyznawać
Por. DZM, z. 3, s. 190; por. J. Bochenek, Zarys ascetyki, dz. cyt., s. 113.
Por. M. Sopoćko, Mikołaj Łęczycki o wychowaniu duchowem, dz. cyt., s. 177.
220
Por. tamże.
221
Por. tamże; por. A. Tanquerey, Zarys teologii ascetycznej i mistycznej, dz. cyt., s. 375-376; J. W.
Gogola, Teologia komunii z Bogiem, dz. cyt., 205-206.
222
Por. M. Sopoćko, Mikołaj Łęczycki o wychowaniu duchowem, dz. cyt., s. 177.
218
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pierwszeństwo pożądaniom cielesnym oraz odczuwa coraz większe trudności
na modlitwie223.
Z powyższych rozważań wynika zatem, iż wśród różnych przeszkód na drodze do uświęcenia nie wolno lekceważyć oschłości224. Zaślepiają one bowiem sumienie człowieka, niszczą modlitwę, zatrzymują działalność apostolską. Na skutek zaślepienia sumienia człowiek przestaje podejmować pracę nad sobą i cofa się
w rozwoju duchowym. Lekceważy grzechy lekkie, co doprowadza go do grzechów głównych i śmiertelnych. Najbardziej niebezpieczne jest to, że dana osoba nie zdaje sobie sprawy, że jej życia duchowe zamiera225. Osłabienie modlitwy
prowadzi do rozluźnienia zjednoczenia z Bogiem i degradacji świętości, ponieważ trudności na modlitwie sprawiają, że dana osoba przestaje się modlić. Trzecim skutkiem oschłości jest lenistwo w apostolstwie. Zablokowana zostaje także
działalność człowieka w wymiarze zbawczym, gdyż spowodowana grzechami
oziębłość prowadzi do braku możliwości zasługiwania i skuteczności modlitw za
inne osoby. Widać w tym stanie ducha również brak skuteczności działania226.
Aby uniknąć oschłości na modlitwie, trzeba przede wszystkim wypracować
właściwy stosunek do spraw doczesnych. Św. Jan od Krzyża wylicza następujące
dobra, do których człowiek dąży i których pragnie. Są to dobra doczesne (dobra
materialne, stanowiska, rodzina), dobra naturalne (co do ciała piękno, wdzięk, co
do duszy, rozsądek), dobra zmysłowe (odnoszą się do pięciu zmysłów człowieka),
dobra moralne (cnoty dzieła miłosierdzia), dary nadprzyrodzone (charyzmaty, jakich Bóg udziela danej osobie)227. Wyrzeczenie się ich pozwala na pokonanie lęku
przed utratą jakiegoś dobra, a jednocześnie pomoże wytrwać przy Dobru Najwyższym, czyli Bogu. W tej kwestii Sopoćko poleca wystrzeganie się nadmiernego
aktywizmu, który utrudnia właściwe skupienie na modlitwie228. Jego zdaniem,
człowiek tkwi w sprawach tego świata przez niepotrzebne gadulstwo, które stanowi główną przyczynę oschłości, jako że wyjaławia komunię duszy z Bogiem.
Natomiast wierzący, który w postawie cichości wyrzeka się spraw doczesnych,
niewątpliwie osiągnie skupienie umysłu i woli, które nada jakość jego modlitwie
i zabezpieczy go przed oziębłością w przyszłości229.
Por. tamże, s. 178.
Por. PB, s. 83-87.
225
Por. tamże, s. 83-87; por. A. Luc, Siedem grzechów głównych, dz. cyt. 18-19.
226
Por. DZM, z. 3, s. 190; por. A. Tanquerey, Zarys teologii ascetycznej i mistycznej, dz. cyt., s. 183.
227
Por. Św. Jan od Krzyża, Droga na Górę Karmel, dz. cyt., s. 412-459.
228
Por. M. Sopoćko, Mikołaj Łęczycki o wychowaniu duchowem, dz. cyt., s. 181.
229
Por. tamże, s. 181.
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Nie mniej ważne jest właściwe przygotowanie do modlitwy. Na wstępie należy uświadomić sobie obecność Bożą i przybrać postawę wdzięczności Stwórcy za wszelkie łaski. W skupieniu może pomóc lektura duchowa w połączeniu
z rozmyślaniem. Potem można odmawiać różne modlitwy ustne lub praktykować inne sposoby relacji z Bogiem230. Jeżeli człowiek nie opanuje swego umysłu, będzie błąkał się po próżnych wspomnieniach z przeszłości lub marzeniach
związanych z przyszłością. Dlatego, według Błogosławionego, bardzo ważny
środek zaradczy wobec oschłości stanowi również opanowanie własnej wyobraźni, przy czym zadanie to jest trudniejsze od zachowania milczenia231.
Sopoćko zachęca wierzących, aby w czasie trwania oschłości często wzbudzali akty wiary, nadziei, miłości, cierpliwości, pokory oraz zgody na wolę
Bożą. Akty te czynią modlitwę pobożną i miłą Bogu. Doświadczając trudności
na modlitwie, człowiek nie powinien próżnować, lecz bardziej przyłożyć się do
pełnienia uczynków miłosierdzia. Dzięki takiej postawie ma szansę na otrzymanie od Boga pociechy duchowej i przetrwanie tego trudnego czasu232.
Jako uzupełnienie rad dotyczących postawy podczas doświadczeń oschłości
można przytoczyć wskazania J. Gogoli. Zaleca on, by w tej sytuacji zdać się
z miłością na wolę Bożą i cierpliwie przyjąć samego siebie w swej duchowej
niemożności. Trzeba wytrwać wierności w modlitwie, mimo że nie przynosi ona
radości i łączy się za znużeniem; należy ją uprościć, trwając tylko na miłosnym
skierowaniu swojej uwagi na Boga. Ważnym zaleceniem jest posłuszeństwo
wobec kierownika duchowego233.
Reasumując powyższe wskazania rozwoju świętości według pism Błogosławionego możemy stwierdzić, że dążenie do zjednoczenia z Bogiem drogą
rozwoju świętości jest podstawowym powołaniem chrześcijanina, które zakorzenione jest w jego naturze, a także wynika z ukierunkowanej ku niemu pełnej
miłości Boga. Człowiek, który jest istotą cielesno-duchową, wchodząc w uświęcający dialog, dojrzewa sukcesywnie do tego, by poznawać i kochać Boga dzięki osobistemu uświęceniu. Na tej drodze dokonuje się nieustanna przemiana
dzięki cnotom. One mają znaczący wpływ na czynne życie chrześcijanina. Owa
przemiana życia związana jest w sposób nierozdzielny z charakterystycznymi
okresami rozwoju i obdarowaniem przez Boga darami duchowymi. Na każdym
Por. DZM, z. 3, s. 199.
Por. M. Sopoćko, Mikołaj Łęczycki o wychowaniu duchowem, dz. cyt., s. 178.
232
Por. tamże, s. 177.
233
J. W. Gogola, Teologia komunii z Bogiem, dz. cyt., s. 330-331.
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etapie mamy zatem do czynienia z adekwatnym do stanu duchowego odkrywaniem Boga i dążeniem do zjednoczenia z Nim przy pomocy cnót. Jednakże
zawsze należy pamiętać, że w życiu pojawiają się także różne przeszkody osłabiające pragnienie dążenia do świętości. Uświęcenie duchowe jest więc procesem dynamicznym, który nieustannie poddawany procesom duchowym winien
się w chrześcijaninie rozwijać.

ROZDZIAŁ IV

ŹRÓDŁA I ŚRODKI PROWADZĄCE
DO ROZWOJU ŚWIĘTOŚCI CHRZEŚCIJANINA
Ostatni rozdział niniejszej pracy doktorskiej zostanie poświęcony zagadnieniu źródeł świętości chrześcijanina i środków do niej prowadzących. Za źródła
uznać należy przede wszystkim sakramenty: pokuty i Eucharystii. Wśród środków
natomiast omówione zostanie znaczenie i rodzaje modlitwy, umartwienie, kierownictwo duchowe, nabożeństwa. Ks. Michał Sopoćko dostrzega w nich główne kierunki rozwoju życia duchowego, bez których wierzący nie będzie mógł kroczyć
na drodze nawrócenia i nigdy nie osiągnie kolejnych etapów świętości1.
W świetle poglądów Autora modlitwa odgrywa kluczową rolę w budowaniu komunii z Bogiem. Dzięki niej człowiek może uczestniczyć w życiu nadprzyrodzonym i otrzymywać łaski, potrzebne do duchowego wzrastania. Kapłan
przygotował systematyczny wykład na temat poszczególnych rodzajów modlitwy i ich skutków w życiu wewnętrznym2.
Umartwienie pomaga oczyścić duszę ze złych nawyków, co w konsekwencji usuwa przeszkody na drodze do zjednoczenia z Bogiem. Ten środek uświęcenia owocuje wyzwoleniem się z miłości własnej i oddziaływania szatana.
Sprawia, że chrześcijanin może opanować pożądliwości cielesne i stawać się
człowiekiem coraz bardziej duchowym. Umartwiony człowiek wzrasta w cnotach, nabierając wytrwałości i wierności w dążeniu do dobra3.
Kierownictwo duchowe Błogosławiony uważał za konieczny element życia
duchowego, pozwalający na zobiektywizowanie według woli Bożej ludzkich
myśli i uczuć, a także chroniący człowieka przed zwodzeniem szatana, który
manipuluje jego pragnieniami i usiłuje sprowadzić go na manowce. Kierownictwo duchowe stanowi skuteczną ochronę przed niebezpieczeństwem zagubienia
się w coraz trudniejszych doświadczeniach wiary.
Por. M. Sopoćko, Konferencje, Po co mamy się modlić, s. 155, (mps, AZSJM); LC, s. 65-67.
Por. tenże, Mikołaj Łęczycki o wychowaniu duchowem, dz. cyt., s. 180.
3
Por. tenże, Konferencje, O umartwieniu, dz. cyt., s. 158-162.
1
2
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Wśród środków prowadzących do świętości chrześcijanina duże znaczenie
przywiązywał Autor do licznych nabożeństw: Męki Pańskiej, Miłosierdzia Bożego, Najświętszego Serca Jezusowego, Najświętszej Maryi Panny, świętych.
w swych pismach tłumaczył, że dzięki nim łatwiej jest naśladować Jezusa Chrystusa i odzwierciedlić podobieństwo do Niego we własnej duszy, co dokonuje
się za sprawą szczególnych łask, jakich Bóg udziela swoim czcicielom w tych
praktykach religijnych, oraz poprzez osobisty wysiłek danej osoby.

1. Sakramenty
Ks. Sopoćko poświęca uwagę sakramentom pokuty i Eucharystii ze względu
na wielokrotność ich przyjmowania. Naucza, że powinniśmy do nich nieustannie
powracać, aby czerpać nadprzyrodzoną łaskę u Boga. Sakrament pokuty oczyszcza duszę z grzechów i panowania szatana, daje szansę odzyskania tego, co straciliśmy przez grzech4. Sakrament zaś Eucharystii jest dla ochrzczonych możliwością rozwoju życia nadprzyrodzonego przez przyjęcie Jezusa Ukrytego. Podczas
uczestniczenia w nim, następuje wypełnienie duszy i ciała człowieka obecnością
samego Boga. Świętość chrześcijanina jest możliwa dzięki tym sakramentom5.
1.1. Sakrament pokuty
W nauczaniu Błogosławionego sakrament pokuty jest sakramentem miłosierdzia, ponieważ najwyraźniej ze wszystkich sakramentów ukazuje ten przymiot Boga. Autor wyjaśnia, że w nim dostrzegamy ogrom łask, jakich Stwórca
udziela ochrzczonym6. Najpierw człowiek w sposób szczególny doświadcza
miłosierdzia Boga Ojca, który nie zraża się słabością i brakiem poprawy swych
dzieci, lecz wciąż oczekuje w konfesjonale na powrót tych, którzy zagubili się
w życiu, by dać im możliwość odzyskania utraconej godności i powrotu do nadprzyrodzonego zjednoczenia z Nim w sakramencie Eucharystii. W tym sakramencie otrzymujemy przebaczenie i odpuszczenie grzechów7, spotykając się
Por. MBIII, s. 243.
Por. tamże.
6
Por. Por. MBIII, s. 243, 267; JKM, s. 222; por. J. Krasiński, Miłosierdzie Boże w nauce Magisterium
Kościoła, w: Powołanie człowieka „...Bo jego miłosierdzie na wieki”, dz. cyt., 65; J. Zabielski, Miłosierdzie Boże w nawróceniu i pokucie w ujęciu Bł. ks. Michała Sopoćki, w: Veritatem in Caritate, dz.
cyt., s. 202.
7
M. Sopoćko, Konferencje, O spowiedzi, s. 272, (mps, AZSJM).
4
5
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z Jezusem miłosiernym i przebaczającym; dzięki temu człowiek może powstać
do nowego życia w łasce uświęcającej. Miłosierdzie Boże w sakramencie pokuty wciąż daje szansę rozpoczęcia na nowo drogi do świętości. W tym właśnie
objawia się moc miłosierdzia, której, jak twierdzi Autor, nie jest w stanie osłabić
żaden ludzki grzech8. W. Granat przypomina naukę Soboru Trydenckiego, który
stwierdza, że wszystkie grzechy człowieka w tym sakramencie są przedkładane
miłosierdziu Boga, które je przebacza i odpuszcza, aby przywrócić jego jedność
z Bogiem i przekazać pocieszenie w udręce ducha9.
Sopoćko ukazuje również sakrament pokuty jako formę sądu. Człowiek
przychodzi bowiem do konfesjonału jako winowajca, który ma świadomość,
że stoi przed Bogiem-Sędzią. Dlatego wyznanie grzechów winno być połączone z żalem za grzechy. Spowiedź nie jest prostym opowiadaniem o sobie, lecz
stanowi swoiste samooskarżenie, wypływające z poczucia winy wobec Boga
i pragnienia lekarstwa niezbędnego, by uleczyć przyczynę tego stanu10. Sopoćko określa spowiednika jako sędziego, a jego zadania z tego tytułu sprowadzają
się do zbadania stanu sprawy, rozpoznania usposobienia penitenta i wydania
wyroku (udzielenie lub odmówienie rozgrzeszenia)11. W tym miejscu nasuwa
się porównanie dydaktyki Sopoćki ze słowami Ojca Pio z Pietrelciny: „Wśród
was jestem bratem, przy ołtarzu jako żertwa ofiarna na nim złożona, a w konfesjonale jako sędzia”12.
Osoba pragnąca przyjąć bogactwo łaski Bożej powinna należycie spełnić
obowiązujące ją warunki dobrej spowiedzi, którymi są: rachunek sumienia, żal
za grzechy, mocne postanowienie poprawy, szczera spowiedź i zadośćuczynienie za grzechy. Towarzyszyć im winno wzbudzenie intencji oddania chwały
Chrystusowi. Od tych czynników zależy skuteczność tego sakramentu13.
Spośród aktów penitenta największe znaczenie ma żal za grzechy, ponieważ
moment oczyszczenia z grzechów łączy się ze skruchą grzesznika. Sam Jezus
Chrystus wzmacnia skruchę penitenta, bo chce napełnić go łaską w większej obfitości14. Poza tym, żal za grzechy powinien być podstawowym motywem wypeł8
Por. LC, s. 104; LDMB, s. 101, 145-148; JKM, s. 41; KMB, s. 56; por. W. Granat, Sakramenty Święte,
cz. 2, dz. cyt., s. 189.
9
Por. W. Granat, Sakramenty Święte, dz. cyt., s. 377.
10
Por. MBIII, s. 241; M. Sopoćko, Konferencje, O spowiedzi, dz. cyt., s. 273; por. A. Tanquerey, Zarys
teologii ascetycznej i mistycznej, t. 1, dz. cyt., s. 163-164.
11
Por. MBIV, s. 218-219; M. Sopoćko, Konferencja o św. Janie od Krzyża, s. 241, 267; por. KKK 1470.
12
T. da Cervinara, Msza święta Ojca Pio, Łódź 2011, s. 11.
13
Por. MBIII, s. 242; por. M. Sopoćko, Konferencje, O spowiedzi, dz. cyt., s. 274.
14
Por. LC, s. 114.
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niania wszystkich warunków spowiedzi i ma wynikać z miłości do Boga. Błogosławiony zachęca do czynienia aktów żalu za grzechy również poza spowiedzią,
np. przy rachunku sumienia, zwłaszcza po upadkach15. Praktyka ascetyczna ma
prowadzić człowieka do pokuty wewnętrznej, która jest postawą serca, a także
do pokuty zewnętrznej, polegającej na umartwianiu ciała. Jeśli grzesznik posiada
łaskę żalu doskonałego za swoje przewinienia, wtedy krew i woda Zbawiciela
oczyszczają go w pełni. Idzie on naprzód od spowiedzi do spowiedzi. Niedoskonały żal powoduje, że sakrament ten nie przynosi oczekiwanej poprawy penitenta,
a całkowity brak żalu za grzechy uniemożliwia uzyskanie absolucji16. Zdaniem
S. Urbańskiego, żal za grzechy wzmacnia świadomość popełnionych grzechów.
Penitent powinien zdać sobie sprawę z odpowiedzialności za popełnione zło, inaczej ulegnie pokusie przypisania powodów popełnienia grzechu komuś innemu,
by się w ten sposób uniewinnić; nie wejdzie na drogę nawrócenia, która łączy się
przyznaniem do winy i żalem za popełnione zło17.
Skutkiem sakramentu pokuty jest przede wszystkim usunięcie strat duchowych spowodowanych grzechem. Dzięki spowiedzi następuje odpuszczenie
win i człowiek powraca do przyjaźni z Bogiem. Jest to również powrót do godności dziecka Bożego i dziedzictwa królestwa Bożego. Dalej odpuszczone są
mu kary wieczne i częściowo doczesne. Sakrament ten, jak naucza Sopoćko,
przyczynia się do wyzwolenia człowieka z udręczeń sumienia, jakie pojawiają
się w duszy po popełnionym i uświadomionym grzechu. Człowiek oczyszczony
w tym sakramencie jest również bardziej otwarty na przyjęcie darów Bożych
w sakramencie Eucharystii18.
Sakrament pokuty sprawia odrodzenie wewnętrzne grzesznika, gdyż dzięki
niemu chrześcijanin staje się nowym stworzeniem przez ponowne udzielenie łaski Bożej19. Odrodzenie wewnętrzne charakteryzuje się również szczęściem doPor. M. Sopoćko, Mikołaj Łęczycki o wychowaniu duchowem, dz. cyt., s. 196; LDMB, s. 146-147;
LC, s. 114; por. A. Tanquerey, Zarys teologii ascetycznej i mistycznej, t. 1, dz. cyt, s. 166; W. Granat,
Sakramenty Święte, cz. 2., dz. cyt., s. 223.
16
Por. LC, s. 103, 114-116; por. J. Zabielski, Miłosierdzie Boże w nawróceniu i pokucie w ujęciu Bł. ks.
Michała Sopoćki, w: Veritatem in Caritate, dz. cyt. s. 200, 202, 203.
17
S. Urbański, W szkole świętości, dz. cyt., s. 54.
18
Por. MBIII, s. 67-68, 244; LC, s. 109; „Sakrament pokuty ma jako skutek – o ile jest dobrze przyjęty
– usunięcie wszystkich grzechów ciężkich z duszy penitenta, a gładzi także karę wiekuistą należną za
grzechy ciężkie”. – W. Granat, Sakramenty Święte, cz. 2, dz. cyt., s. 378.
19
Por. MBIII, s. 244; M. Sopoćko, Spowiedź jako czynnik postępu w doskonałości, art. cyt., s. 104;
,,Grzechy śmiertelne, nawet myślą popełnione, tworzą z ludzi ‘synów gniewu’ (Ef 2,3) i nieprzyjaciół
Boga, dlatego konieczną jest rzeczą szukać przebaczenia ich u Boga przez jasne i pokorne ich wyznanie”. – W. Granat, Sakramenty Święte, cz. 2, dz. cyt., s. 345.
15
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czesnym, jako że człowieka po spowiedzi ogarnia Boża radość i wesele ducha.
W żadnym innym sakramencie nie doznaje on takiej pociechy, jak w wyniku dobrze odbytej spowiedzi, zauważa Błogosławiony. Szczególnym darem przeznaczonym dla tych, którzy korzystają ze spowiedzi, jest pokój zmartwychwstałego
Chrystusa. Odrodzenie wewnętrzne przynosi też trwałą komunię z Bogiem20.
Sopoćko nazwał spowiedź deską ratunku, której wierzący chwyta się niczym biedny rozbitek po zatopieniu się okrętu niewinności. Dzięki tej desce
ratunku może przetrwać i zwyciężyć pokusy21. Błogosławiony pisze o zagadnieniu pokus w odniesieniu do walki duchowej, czyli konfrontacji z siłami osobowego zła. Dzięki spowiedzi człowiek nie zostaje sam w tej batalii, ponieważ
Bóg udziela mu koniecznej pomocy do walki z pokusami. Sakrament pokuty odcina człowieka od korzeni osobowego zła, ożywia jego duszę, wzmacnia rozum,
uzdrawia umysł chrześcijanina, uwalnia z niewoli złego ducha (wewnętrznego
udręczenia, błędnego rozumowania). Dzięki łasce tego sakramentu wierzący
potrafi łatwiej zapanować nad sobą, zdemaskować pokusy i im nie ulec. Błogosławiony twierdzi, że spowiedź wzmacnia też wolę człowieka, by potrafił się
oprzeć kuszeniu do złego22.
Ważnym skutkiem sakramentu pokuty jest uzdrowienie relacji społecznych.
Błogosławiony daje przykłady oddziaływania tego sakramentu na rodziny, społeczności i narody. Dzięki niemu Jezus wciąż podnosi na duchu i leczy tysiące
ludzi. Uzdrowienie w spowiedzi rozpoczyna się przez odnowę duchowo-moralną, ponieważ ten sakrament pozwala ludziom wyjść z „barbarzyństwa” i przejść
do stanu prawdziwej kultury ducha chrześcijańskiego, ponieważ spowiedź dokonuje formacji ludzkich sumień. Ksiądz w konfesjonale przekazuje naukę,
która zawiera czynnik naprawczy i katechetyczny oddziałujący na krewnych
i znajomych penitenta. Spowiednik powinien też pełnić funkcję wychowawcy,
dzielącego się swoim doświadczeniem dróg Bożych. Zwracał na to uwagę św.
Jan Bosko, który poza częstą spowiedzią i Komunią św. nie widział lepszego
systemu wychowawczego23. Skutkiem zaś uzdrowienia duchowego i moralnego
Por. JKM, s. 222; LC, s. 107, 109.
Por. JKM, s. 218.
22
Por. LC s. 106; MBIII, s. 218-242; „Sakrament pokuty to lekarstwo duszy, które leczy wady, odpędza
pokusy, udaremnia zasadzki złego, wlewa nową łaskę, wzmaga pobożność i coraz więcej umacnia
cnotę.” – tamże; P. Aernoudt, Naśladowanie Najświętszego Serca Jezusowego, dz. cyt., s. 47.
23
Por. MBIII, s. 244; M. Sopoćko, Mikołaj Łęczycki o wychowaniu duchowem, dz. cyt., s. 196; tenże,
Konferencje, O spowiedzi, dz. cyt., s. 272-273; por. J. Misiurek, Wiara i sakramenty w życiu duchowym, s. 288.
20
21
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jest jedność, gdyż spowiedź umożliwia pogodzenie się z Bogiem, bliźnimi oraz
samym sobą. W wymiarze społecznym ten sakrament usuwa przeszkody w jedności społecznej, ponieważ jego następstwem jest spokój sumienia, pogodzenie zwaśnionych, wprowadzenie harmonii, ciszy i porządku24. Bez sakramentu
pokuty nie byłoby możliwe zachowanie pokoju między ludźmi ze względu na
zanik cnoty sprawiedliwości i miłości społecznej. Jednocześnie nasiliłyby się
walki w rodzinach i konflikty narodowe prowadzące nawet do wojen. Tylko
sakrament pokuty może przywrócić prawdziwą jedność, usuwając przyczynę
wszelkich konfliktów i wojen na świecie, którą jest grzech25. Rolę sakramentu
pokuty w uzdrowieniu stosunków ludzkich przekładającym się na pokój podkreśla także W. Granat. Ponieważ każdy grzech ma skutki społeczno-kościelne,
usunięcie grzechów powoduje likwidację problemów międzyludzkich26. Podobną diagnozę zawiera też Katechizm Kościoła Katolickiego (1469).
Poważnym zagrożeniem dla owoców sakramentu pokuty jest jego trywializowanie. Dlatego ks. Sopoćko apelował, aby uratować spowiedź przed rutyną,
mogącą powstać na skutek zbyt częstego przystępowania do niej lub niestarannego spełniania warunków tego sakramentu. Podkreślał, że spowiedź musi być
chroniona przed deprecjonowaniem. Chrześcijanin powinien przeto pamiętać
o jej wielkim znaczeniu dla życia duchowego tak, żeby mogła ona przynosić jak
największy pożytek konkretnej osobie i całej społeczności27.
1.2. Sakrament Eucharystii
Przez sakrament Eucharystii Jezus Chrystus jednoczy się z nami28. Udowadnia to rzeczywistość wcielenia się Jezusa w postać Hostii, która jest pokarmem: Chrystus daje się nam jako Chleb Żywy. Błogosławiony wyjaśnia, że
Jezus wykorzystuje materialne stworzenie, jakimi są chleb i wino, by uczynić
z nich część składową swego sakramentalnego istnienia29. Pozwala się nawet
unicestwić w tej postaci, aby w nas żyć i zmartwychwstawać. Chciał przez to
dać nam możliwość wcielania Jego Osoby w siebie. Pragnął, co zauważa AuPor. JKM, s. 222.
Por. MBIII, s., 223; KMB, s. 41; Por. M. Sopoćko, Mikołaj Łęczycki o wychowaniu duchowem, dz. cyt.,
s. 196.
26
W. Granat, Sakramenty Święte, cz. 2, dz. cyt., s. 385.
27
Por. JKM, s. 103-104; por. św. F. Salezy, Filotea, dz. cyt., s. 120.
28
Por. MBIII, s. 250-251.
29
Por. tamże, s. 251; LC, s. 46; M. Sopoćko, Konferencja o Najświętszym Sakramencie, WAW 5 (1931),
s. 140.
24
25
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tor, abyśmy się stali Jego żywym tabernakulum. W ten sposób Zbawiciel może
wnikać w zakamarki ludzkiego serca, aby człowieka wywyższać, pocieszać
i wzbogacać swoimi darami oraz uczestniczyć w naszym życiu i oddziaływać
na innych przez nas30. S. Urbański uzupełnia tę myśl spostrzeżeniem, że jednoczenie się Jezusa z wierzącym w Eucharystii jest całkowite. Chrystus ofiarowuje
się człowiekowi w swej pełni rzeczywistości bosko-ludzkiej, przez co czyni się
obecnym w człowieku, zarówno fizycznie jak i duchowo31. Papież Pius XII natomiast podkreśla rolę Eucharystii w ścisłym jednoczeniu całego Kościoła, czyli
Mistycznego Ciała z jego Głową, Chrystusem32.
Sakrament Eucharystii jest najświętszą i doskonałą ofiarą za ludzkie grzechy.
By to podkreślić, Michał Sopoćko stosuje w odniesieniu do Eucharystii określenie
„ofiara Nowego Przymierza”33. Dokonuje się ona w czasie każdej Mszy Świętej.
Podczas jej trwania Zbawiciel oddaje Bogu Ojcu doskonałe uwielbienie w imieniu całej ludzkości jako Arcykapłan i Ofiara34. Celem sakramentu Eucharystii
jako ofiary jest przebłaganie Boga za grzechy popełnione przez ludzkość. Dlatego nasz Autor pisze, że Jezus utajony w Hostii zasłania przed karami Bożymi
i wyprasza miłosierdzie Pańskie. Tak rozumiany sakrament Eucharystii pokazuje
naszą zależność od Boga i Jego najwyższe zwierzchnictwo, gdyż żaden człowiek
nie jest w stanie dokonać przebłagania Boga, tylko Syn Boży35.
Sobór Trydencki naucza, że podczas Mszy Świętej jest ofiarowany bezkrwawo ten sam Chrystus, który w sposób krwawy złożył się w ofierze na krzyżu.
Dlatego jest to ofiara prawdziwie przebłagalna, tylko w inny sposób ofiarowana. Również osoba, która składa przebłaganie jest ta sama, ponieważ Chrystus
jest obecny w kapłanie celebrującym Mszę św.36 Także św. Jan Paweł II określa Mszę Świętą jako uobecnienie ofiary krzyżowej i sposób przekazania łaski
zbawczej Chrystusa wiernym przez posługę Kościoła (por. EdE 12)37.
30
Por. MBIII, s. 250; LDMB, s. 149-150; LC, s. 45; MBIII, s. 250-251; por. A. Tanquerey, Zarys teologii ascetycznej i mistycznej, t. 1, dz. cyt., s. 173-174.
31
S. Urbański, W szkole świętości, dz. cyt., s. 66.
32
Por. Pius XII, Encyklika Mystici Corporis, Wrocław 2001, s. 70.
33
LDMB, s. 154; MBIII, s. 250; por. J. Ratzinger, Sakrament i misterium, dz. cyt., 117; EdE 12-13.
34
Por. MBIII, s. 252.
35
Por. LDMB, s. 154; LC s. 46; por. M. Sopoćko, Serce Jezusa jest wzorem ofiarności i poświęcenia,
WA 6 (1951), s. 190; KMB, s. 60; por. Dz 356; A. Proniewski, Eucharystia jako ofiara miłości i miłosierdzia według Błogosławionego ks. Michała Sopoćki, „Rocznik Teologii Katolickiej”, t. 7, Białystok
2004, s. 57-61.
36
Breviarium Fidei, dz. cyt., nr 452, s. 221.
37
Por. C. Smuniewski, Ofiara Eucharystyczna i nasze życie wieczne, Warszawa 2011, s. 71-74.
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Eucharystia ma uzdrawiający wpływ na tego, kto ją przyjmuje; ma charakter
leczniczy, ponieważ umacnia wolę, rozum, uczucia człowieka w dobru38. Leczy
także rozum człowieka z ran niewiedzy, gdyż objawia mądrość, potęgę, dobroć
i miłosierdzie Boga39. Dowodem uzdrowienia uczuć, zdaniem Autora, jest uwolnienie od grzechów języka. Doświadczając miłości Bożej w sakramencie Eucharystii, chrześcijanin doświadcza też uzdrowienia relacji z bliźnimi, zyskuje zdolność do okazywania większej miłości wobec nich w słowach i czynach40.
Przyjmowanie Chrystusa w Eucharystii umacnia w walce duchowej. Osłabia
ona działanie nieprzyjaciela, zmniejsza ogień namiętności, poskramia pożądliwość zmysłową, co w wyraźny sposób przyczynia się do wprowadzenia harmonii
między władzami duchowymi a cielesnymi, które wcześniej ze sobą walczyły.
Dzięki temu sakramentowi chrześcijanin łatwiej pokonuje pokusy i trwa w stanie
łaski uświęcającej, ponieważ bardziej miłuje Boga41. Podobnie pisze A. Słomkowski: „Eucharystia daje siły, by pokonać pokusy i wytrwać w cnocie oraz oddala liczne duchowe niebezpieczeństwa przez wzmocnienie miłości Bożej”42.
Eucharystia budzi ducha ofiary43 oraz pragnienie, by w codziennym życiu
spłacić dług miłości wobec ofiary Jezusa Chrystusa przez własne cierpienie44.
Uczy ponadto życia ukrytego w Bogu, oderwania od świata, poświęcenia, zaparcia się swej woli oraz wyrzeczenia się dóbr tego świata w postawie ubóstwa.
Jest zaproszeniem do coraz większej wielkoduszności wobec bliźnich. Dodaje
siły męczennikom i wytrwałości w prześladowaniach, by nie ugięli się przed
prześladowcami. Podobnie do nauczania Sopoćki pisze również K. Journet, iż
w Eucharystii Jezus przychodzi, aby wzbudzić naszą ofiarę. To powoduje, że jak
Maryja i Święty Jan włączymy się w Ofiarę Krzyża, a ostatecznie upodobniamy
się do Chrystusa Ukrzyżowanego (por. Kol 1,24-25). Tak więc nie tylko uczestniczymy w ofierze, ale sami się nią stajemy45.
Kolejnego skutku Najświętszego Sakramentu Autor dopatruje się w łasce
zbawienia. Eucharystia udziela łaski aktualnej zabezpieczającej przed przyszłymi upadkami wobec pokus, gładzi grzechy powszednie wprost „ex opere opePor. MBIII, 252.
Por. tamże, s. 250.
40
Por. LC, s. 56.
41
Por. MBIII, s. 252; por. LDMB, s. 151.
42
A. Słomkowski, Teologia życia duchowego, dz. cyt., s. 251.
43
Por. LC, s. 47.
44
Por. tamże; LDMB, s. 151; por. W. Granat, Sakramenty Święte, Eucharystia cz. 1, dz. cyt., s. 408.
45
K. Journet, Msza Święta obecność Ofiary Krzyżowej, Poznań-Warszawa-Lublin 1951, s. 151.
38
39
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rato” i ubocznie „ex opere operantis”, powściąga pożądliwości zmysłowe. Poza
tym przez ten sakrament zyskujemy pełnię życia dzięki zjednoczeniu z Jezusem,
który jest naszym Odkupicielem. Łaski tego sakramentu są konieczne do zbawienia. Po śmierci dusze czyśćcowe, które przystępowały do tego sakramentu,
odczuwają ulgę i osłodę w cierpieniach, a ich wstępowanie do nieba jest szybsze. Sopoćko wspomina słowa Jezusa: Kto spożywa Ciało i Krew Jego, ma życie
wieczne i będzie wskrzeszony w dniu ostatecznym (por. J 6,54)46. Trzeba jednak pamiętać, jak pisze K. Journet, że owocność duchowych darów zawartych
w Eucharystii jest zależna od stanu wiary i miłość tych, którzy ją przyjmują47.
1.3. Obowiązki ochrzczonych wobec Eucharystii
Ks. Michał Sopoćko wyróżnił cztery obowiązki ochrzczonych wobec Eucharystii: cześć przez uniżenie, miłość, godne przyjmowanie, nawiedzanie Najświętszego Sakramentu.
Św. Katarzyna ze Sieny przypomina, że w każdej najdrobniejszej cząstce
Eucharystii obecny jest Chrystus z pełnią swego Bóstwa i człowieczeństwa, dlatego ten sakrament powinien być przedmiotem najgłębszej czci, rodzącej się
z uznania wielkości Boga i własnej całkowitej od Niego zależności48. Obowiązek czci wobec Eucharystii ks. Sopoćko uzasadnia twierdzeniem, że im bardziej Odkupiciel uniża się w Eucharystii, z tym większą gorliwością człowiek
powinien umniejszać się przed Nim. Przykładem tej postawy powinni świecić
przede wszystkim kapłani, przystępując do ołtarza i celebrując Mszę Świętą
w sposób będący dla wiernych wzorem uszanowania Eucharystii49. Także święci i aniołowie czczą Bóstwo i człowieczeństwo Jezusa, obecne w Najświętszym
Sakramencie przez uniżenie. Zastępy niebiańskie ścielą się do nóg Odkupiciela
i uwielbiają Chrystusa za niezliczone dary łask. Każdy chrześcijanin, a zwłaszcza kapłan, powinien czynić to samo wobec Jezusa ukrytego w Chlebie Żywym50.
Akty wiary, nadziei oraz miłości, jako wyraz wewnętrznej czci wobec Najświętszego Sakramentu, powinny wypływać z podporządkowania się woli Bożej. Błogosławiony za wzorcowe uznaje akty Najświętszej Maryi Panny. PowinPor. MBIII, s. 252; LDMB, s. 151.
K. Jounet, Msza Święta obecność Ofiary Krzyżowej, dz. cyt., s. 149-150.
48
Por. Św. Katarzyna ze Sieny, Dialogi o Bożej Opatrzności, Poznań 2012, s. 255.
49
Por. MBIV, s. 39; por. H. Ciereszko, To czyńcie na moją pamiątkę, Częstochowa 2010, s. 31.
50
Por. LC, s. 53.
46
47
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ny je cechować skupienie oraz gorliwość. Cześć wewnętrzna powinna prowadzić do bezgranicznego ofiarowania się Bogu51.
Jako zewnętrzny wyraz czci Eucharystii, Błogosławiony wskazuje na właściwy i godny chrześcijanina ubiór – nie taki, który wyraża próżność tego świata, lecz cnotę skromności52. Zwraca także uwagę na zachowanie i postawę ciała. Przestrzega, że brak uszanowania miejsca świętego, jakim jest kościół czy
kaplica, np. zbytnia swoboda, rozmowy i szeptanie, osłabia pobożność innych,
a nawet może stać się przyczyną ich zachwiania w wierze. Przez niewłaściwe
postawy niektórych wiernych, inni mają wątpliwości, czy Jezus jest rzeczywiście obecny w Eucharystii. Jako przykład czci zewnętrznej przed Bogiem, Autor
wskazuje św. Faustynę, która często przez długi czas klęczała przed Najświętszym Sakramentem z rozkrzyżowanymi rękami53. Tłumacząc jej postawę przekonuje, że Bóg widząc człowieka uniżonego w postawie klęczącej natychmiast
mu to wynagradza, udzielając coraz obfitszych łask wewnętrznych, pobożności
i gorliwości54. Postawa zewnętrzna wobec Eucharystii stanowi również formę
apostolstwa wobec tych, którzy obserwują taką osobę, przy czym potrzebna jest
tu wytrwałość, aby się nie zniechęcić i trwać w aktach czci wobec Boga. Jak
aniołowie adorują Boga w niebie, tak człowiek może w Najświętszym Sakramencie adorować Go na ziemi55. Opisując cześć zewnętrzną wobec Eucharystii,
również J. Ratzinger przypomina o postawie klęczącej. Pisze, że tam, gdzie ta
postawa zanikła, na nowo trzeba ją przywrócić, ponieważ kto uczy się wierzyć,
ten uczy się klękać. Duchowość pozbawiona tego zewnętrznego znaku czci byłaby wewnętrznie skażona56. Na tradycję tej formy okazywania czci powołuje
się natomiast A. Schneider. Przypomina on, że padanie na ziemię lub klęczenie
przed majestatem Bożej obecności w postawie uwielbienia było oznaką wielkiej
czci, jaką naród izraelski okazywał wówczas, gdy znajdował się w obecności
Pana. Podobną tradycję można zauważyć także na kartach Nowego Testamentu,
gdzie widzimy Piotra przypadającego do nóg Jezusa (por. Łk 5,8), także Jaira
proszącego Jezusa o uzdrowienie córki (por. Łk 8,41)57. Można zatem z ks. Sopoćką stwierdzić, że człowiek klęcząc, zawsze oddaje Bogu cześć zewnętrzną,
Por. LDMB, s. 221; LC, s. 53.
Por. LC, s. 53.
53
Por. tamże, s. 52-53, 62.
54
Tamże, s. 53.
55
LC, s. 52-53; por. M. Dłutowski, Czas walki duchowej, dz. cyt., s. 75.
56
Por. J. Ratzinger, Duch liturgii, dz. cyt., s. 172-173.
57
Por. A. Schneider, Dominus est, Warszawa 2008, s. 9.
51
52
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która ma wypracować w nim postawę czci wewnętrznej; zewnętrzne zachowanie wpływa na wzrost pobożności.
W sakramencie Eucharystii Bóg jest tak samo obecny jak w niebie. Jest
więźniem miłości i pragnie odwzajemniania jej58. Błogosławiony zaleca naśladowanie świętych, którzy pałali wielką miłością do Najświętszego Sakramentu.
Wymienia wśród nich św. Magdalenę de Pazzi, św. Katarzynę Sieneńską, św.
Teresę od Jezusa oraz św. Faustynę. Poucza, że miłość powinna być stałym towarzyszem adoracji, zaś myśl o Jezusie obecnym w Eucharystii winna towarzyszyć chrześcijaninowi nawet w pracy59. Był przekonany, że miłość umożliwia
chrześcijaninowi łączenie się z Bogiem nawet podczas wykonywania najcięższych obowiązków. Podkreślał w tym rolę aktów strzelistych, za pomocą których można ofiarowywać Bogu ludzkie cierpienia, upokorzenia, trudy i znoje.
Św. Faustyna w Najświętszym Sakramencie widziała miłość najczystszą, która
wychodzi z łona Ojca (por. Dz 356). Jednocześnie w każdej chwili chciała tej
miłości wynagrodzić za obojętność dusz własną miłością i obecnością z Umiłowanym w Jego cierpieniach (por. Dz 1054). Miłość poza tym pomaga człowiekowi właściwie przygotować się do Mszy św. przez wykorzenienie grzechów
i zaszczepianie cnót, ażeby z miłością przyjąć sakrament Eucharystii i w niej
wytrwać60. Z. Przyjemski przytacza słowa św. Franciszka: „Kochajcie Miłość!”.
To właśnie miłość Jezusa obecna w Najświętszym Sakramencie pragnie naszej
obecność i umacnia nas do trwania przy Nim przez tę cnotę61.
Z miłości i czci dla Eucharystii wynika obowiązek godnego i częstego jej
przyjmowania. Komunia powinna być poprzedzona wzbudzeniem pragnienia
przyjęcia Jezusa. Niemałą rolę odgrywa tu konieczność błagania o łaskę godnego przystępowania do niej. Za wskazówką ks. Sopoćki, człowiek oziębły
powinien ofiarowywać swe niedoskonałe uczucia Najświętszej Maryi Pannie
oraz świętym, którzy swoim wstawiennictwem mogą wyzwolić go z niemocy.
Przed przyjęciem Jezusa Eucharystycznego powinien czynić akty wiary, nadziei
i miłości, a nadto wzbudzić w sobie żal za grzechy, zbliżając się do Zbawiciela
z największą pokorą i świadomie powtarzając słowa setnika: „Panie, nie jestem
godzien...” lub słowa syna marnotrawnego: „Zgrzeszyłem przeciw niebu i tobie,
nie jestem godzien być zwanym synem twoim”62. Zwieńczeniem przygotowaPor. LC, s. 54.
Por. tamże, s. 55.
60
Por. LC, s. 55.
61
Z. Przyjemski, Eucharystia. Rozważania o Przenajświętszym Sakramencie, Niepokalanów 1950, s. 114115.
62
Por. LC, s. 55, 58-59; por. Brat Wawrzyniec od Zmartwychwstania, Pisma i rozmowy o praktyce
58
59
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nia do przyjęcia Najświętszego Sakramentu jest miłość pełna ufności rodząca
tęsknotę za Chrystusem63.
Sopoćko zwraca uwagę, aby nie ograniczać przyjmowania Komunii wyłącznie do przeżywania pewnych uczuć, lecz wykazywać gotowość do poświęcenia się Bogu i wyrzeczenia się wszystkiego dla Jezusa, a także chęć służenia Mu64. Odwołuje się więc do aktów woli, które muszą współwystępować
ze sferą uczuć. Zaleca, aby człowiek po przyjęciu Komunii św. trwał w milczeniu, pozwalającym na głębsze wsłuchiwanie się w głos Boga. W ten sposób
przestrzega przed błędami osób, które chcą, aby Bóg ich słuchał, a sami Go
nie słuchają65. Następnie można wzbudzać akty uwielbienia, zachwytu i miłości. Autor zachęca, aby nie poprzestawać tylko na własnej modlitwie, bowiem
w jego mniemaniu bardziej właściwe od własnego niegodnego uwielbienia jest
ponowne połączenie aktów czci Boga z modlitwą aniołów i świętych, a szczególnie Matki Bożej. Podczas przyjęcia Komunii świętej warto też przedstawić
Bogu swoje braki i nędze, co trzeba uczynić z prostotą oraz ufną prośbą o uzdrowienie. Wreszcie powinien nastąpić moment wewnętrznej adoracji i zjednoczenia z Jezusem Eucharystycznym, ponieważ w tym momencie można wyprosić
i otrzymać wszelkie łaski. Ta chwila to także oddanie się Bogu, wywyższenie
Go w duszy, poświęcenie siebie samego w celu podporządkowania się woli Bożej. Bardzo duże znaczenie przypisuje Autor również dobrym postanowieniom
czynionym w tym momencie i zaznacza, że powinny one być owocem Komunii
świętej66.
Do godnego przyjmowania Komunii świętej uzdalnia praktyka komunii
duchowej. Błogosławiony nazywał ją Komunią pragnienia i uważał za bardzo pożyteczną. Warto sprecyzować, że zwyczaj ten był stosowany i zalecany
również przez świętych, o czym przypomniał sam Błogosławiony, podkreślając, że komunia duchowa wzbudza w duszy pociąg do rzeczy Bożych i życia
doskonałego, daje też możliwość ćwiczenia się w cnotach. Może nawet przynieść niekiedy więcej korzyści niż komunia sakramentalna przyjęta z mniejszą miłością. Ponadto komunia duchowa przynosi taką korzyść, że można ją
obecności Bożej, dz. cyt., s. 81.
63
Por. LC, s. 58-59.
64
Por. LC, s. 59. Święta Faustyna przed przystąpieniem do Komunii św. składała siebie w ofierze,
chcąc być dla Jezusa Hostią. Miłość do Jezusa Eucharystycznego była dla niej najlepszym przygotowaniem: „Dziś przygotowanie się moje na przyjście Jezusa jest krótkie, lecz napięte gwałtowną
miłością. Przenika mnie obecność Boża i zapala moją miłość ku Niemu”. – Dz 1807.
65
Por. LC, s 59.
66
Por. tamże.
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przyjmować kilka razy dziennie i o dowolnej porze. Ona rozpala w człowieku
pragnienie komunii sakramentalnej i do niej prowadzi, a zatem jest bardzo
cenna. O pożytku z komunii duchowej także pisał św. Jan Paweł II, gdyż widział w niej pielęgnowanie stałego pragnienia zjednoczenia z Jezusem w sakramencie Eucharystii67.
Obecność zamkniętego w tabernakulum Chrystusa, „więźnia miłości”, nakłada na chrześcijanina obowiązek nawiedzania Najświętszego Sakramentu.
Wiara przymusza chrześcijanina, żeby w każdej Hostii widział tego samego Jezusa, który był w Judei z Apostołami. Powinien zatem przyjść do Niego i oddać
Mu pokłon, jak to uczynili trzej Królowie w Betlejem i jak to czynią nieustannie
aniołowie w niebie. Dla zachęty w tej praktyce religijnej ks. Sopoćko odwołuje
się do słów Jezusa, które przy adoracji są bardzo aktualne: „Pójdźcie do Mnie
wszyscy” (Mt 11,28) oraz „Proście, a będzie wam dane” (J 16,24)68.
Sopoćko stworzył też swoiste kompendium tej praktyki. Podczas adoracji
należy zwrócić uwagę na pobożność zewnętrzną i wewnętrzną, pierwsza jest
bowiem warunkiem zaistnienia drugiej. Bardzo ważne jest skupienie i wzbudzenie uczucia radości ze spędzenia czasu w towarzystwie Jezusa. Następnie
należy oddać Mu cześć zewnętrzną i złożyć wewnętrzny hołd uwielbienia,
później zaś mówić do Niego z prostotą wszystko, co serce dyktuje – wyrazić
radość lub smutek, troski i potrzeby. Jeśli człowiekowi brakuje słów, może
się upokorzyć przed Panem, wspominając własną nędzę i przedstawiając swe
prośby, zupełnie jak żebrak u nóg bogacza. Przed Bogiem można wypowiedzieć swoje intencje. Wśród nich Autor przywiązuje znaczącą wagę do modlitw za Kościół, Ojczyznę, naród, bliźnich i nieprzyjaciół. Należy również
podjąć rozważanie życia Jezusa i przypomnieć sobie akty czci, którą Chrystus
składa Ojcu, a także akty Zbawiciela względem ludzi: miłosierdzia, cichości,
cierpliwości, pokory, ubóstwa i umartwienia. Na końcu zalecane jest uczynienie silnego postanowienia naśladowania danych przez Jezusa przykładów.
Błogosławiony zachęca również do odmawiania różańca podczas nawiedzenia
Najświętszego Sakramentu. To wskazówka, powinno się trwać w łączności
z Maryją, ponieważ przede wszystkim Ona uczy nas adoracji swego Syna,
znajdując się najbliżej tajemnicy wcielenia i odkupienia69.
Por. LC, s. 61; por. EdE, 34; por. J. Pelczar, Życie duchowe, t. 2, s. 331.
Por. LC, s. 62.
69
Por. LC, s. 62-63; por. EdE, 25.
67
68
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2. Modlitwa

Sopoćko definiuje modlitwę według św. Augustyna, jako rozmowę człowieka z Bogiem70. Zauważa przy tym, że istotne jest nie tylko mówienie do Boga,
ale i słuchanie Jego słów, aby na modlitwie przechodzić z koncentracji na sobie
do poświęcenia większej uwagi Stwórcy. Modlitwa staje się doskonalsza, o ile
w niej jest więcej słuchania Boga i refleksji nad Jego wolą71. Św. Jan Paweł II
pisze, że modlitwa jest przechodzeniem z dominującego „ja” do dominującego
„Ty”. Rozwój modlitwy to przechodzenie od monologu do dialogu z Bogiem,
aby następnie już tylko Jego słuchać miłując bez słów72.
W modlitwie uczestniczy cały człowiek. Zaangażowane są wszystkie władze duszy: rozum (człowiek myśli o Bogu i Jego dziełach), pamięć (przypomina sobie Jego dobrodziejstwa), wola (dusza czyni odpowiednie postanowienia) i serce (człowiek doświadcza silnych uczuć)73. W modlitwie bierze udział
również ciało, ponieważ postawa (klęcząca, stojąca lub siedząca) przyjmowana
przez modlącego, również powinna wyrażać cześć dla Boga. Tak więc i dusza
i ciało powinny być skupione podczas modlitwy na Bogu74.
Modlitwa zawiera podwójny cel: oddawanie czci Bogu i wypraszanie łask75.
Zatem ten środek uświęcenia łączy się z oddawaniem czci Bogu. Wynika to z faktu, że wszystko, co istnieje, jest Jemu podporządkowane. Bóg jest najwyższym
Władcą ludzkości i świata, dlatego powinien On być także naszym najważniejszym celem i najwyższym dobrem na modlitwie. Całe stworzenie oddaje cześć
Bogu; szczególnym tego przykładem jest modlitwa aniołów, którzy nieprzerwanie
składają akty czci wobec Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Zatem
i ludzie powinni to czynić76.
Oddawanie czci Bogu w modlitwie jest opus gloriae (dziełem chwały)77.
Autor ma tu na myśli akty zewnętrznej chwały, wynikającej z wzniosłości i piękPor. MBIII, s. 160.
Por. MBII, s. 52, s. 161; DZM, z. 1, s. 170, z. 4, s. 291; M. Sopoćko, Mikołaj Łęczycki o wychowaniu
duchowem, dz. cyt., s. 160.
72
Por. Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, dz. cyt., s. 33.
73
Por. MBIII, s. 186.
74
Por. tamże, s. 160. M. Sopoćko, Mikołaj Łęczycki o wychowaniu duchowem, dz. cyt., s. 175-176,
182; por. J. Ratzinger, Duch liturgii, dz. cyt., 170-172; M. Gogacz, Modlitwa i mistyka, Warszawa
2013, s. 24.
75
Por. MBIII, s. 161.
76
Por. M. Sopoćko, Konferencje, Cel człowieka, s. 9, (mps, AZSJM).
77
Por. M. Sopoćko, Konferencje, Po co mamy się modlić?, dz. cyt., s. 150-151; KMB, s. 50; por. Jan
Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, dz. cyt., s. 34.
70
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ności Boga i Jego dzieł. Akty te polegają na widzeniu, miłowaniu, radowaniu
się obecnością Stworzyciela i przynoszą niewymowne szczęście. Opisuje to św.
Jan w Apokalipsie. Święci padają przed tronem Bożym, wołając: „Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę, cześć i moc, boś Ty stworzył wszystko,
a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone” (Ap 4,11). Psalmy opisują całe
stworzenie oddające chwałę Bogu: „Chwalcie Pana na ziemi, (...) morskie głębiny, ogniu i gradzie, śniegu i mgło, wichuro z burzą, co pełnisz Jego słowo, góry
i wszelkie pagórki” (Ps 148,7-9)78.
Sopoćko dzieli cześć oddawaną Bogu w modlitwie na akty uwielbienia
i dziękczynienia79. Głównym motywem uwielbienia Boga jest On sam, ponieważ w Nim są obecne cechy, które skłaniają nas do podziwu. Uwielbiamy Boga
ponieważ jest Święty, Niestworzony, Mądry, Miłosierny. Szczególną przyczyną czci Boga jest Miłosierdzie Boże objawione w dziele stworzenia, odkupienia i uświęcenia. Nie możemy przestać go uwielbiać, gdyż nieustannie dźwiga
nas z nędzy grzechu i dokonuje wielkich rzeczy w codziennej egzystencji wierzących80. Jako król stworzenia, człowiek powinien składać Bogu uwielbienie
w imieniu świata, jak Maryja, która modliła się w duchu i śpiewała „Wielbi
dusza moja Pana” (Łk 1,46)81. Przykład Magnificat uczy, że każda modlitwa
powinna się zaczynać od uwielbienia Boga Ojca82.
Drugim aktem czci wobec Boga jest dziękczynienie. Wynika ono z następujących przymiotów Trójcy Świętej: Dobrotliwości, Szczodrobliwości,
Hojności, Miłosierdzia83. Św. Paweł zaleca: „W każdym położeniu dziękujcie,
taka jest wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was” (1 Tes 5,18)84. Ta
forma czci wiąże się z widzeniem Boga i Jego działania, dostrzegania opieki Stwórcy nawet w trudnych sytuacjach. Przykład takiej postawy dał Jezus
Chrystus. Choć zdawał sobie sprawę ze zbliżających się cierpień, podczas
Ostatniej Wieczerzy składał dziękczynienie Bogu Ojcu. Nie skupiał się na
bardzo bliskiej boleści w Ogrójcu, lecz dziękował Ojcu Niebieskiemu za Jego
miłość (por. Mt 26,27)85.
Por. M. Sopoćko, Konferencje, Po co mamy się modlić?, dz. cyt., s. 150, 151.
Por. MBIII, s. 161-163; KMB, s. 50; por. Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, dz. cyt., s. 34.
80
Por. M. Sopoćko, Konferencje, Po co mamy się modlić?, dz. cyt., s. 156.
81
Por. tamże, s. 152.
82
Por. tamże, s. 146.
83
Por. tamże, s. 150.
84
Por. MBIII, s. 165; por. J. Bochenek, Zarys ascetyki, dz. cyt., s. 211.
85
Por. MBIII, 166; KMB, s. 38; M. Sopoćko, Konferencje, Po co mamy się modlić?, dz. cyt., s. 150;
por. S. Urbański, Odkrywanie modlitwy, Częstochowa 2011, s. 37.
78
79
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Celem modlitwy staje się człowiek, gdy stanowi ona wypraszanie łask od
Boga. Jednym z najistotniejszych przedmiotów modlitwy jest wówczas prośba
o przebaczenie grzechów i zadośćuczynienie za nie w aktach przebłagalnych.
Taka modlitwa odnosi człowieka do rzeczy ostatecznych: śmierci, sądu, piekła
i nieba. Autor przypomina, że głównym celem posłannictwa Jezusa było właśnie przebłaganie Boga Ojca za grzechy ludzi. Wzór tej modlitwy Syn Boży
pozostawił nam w Ogrójcu i na krzyżu, kiedy prosił o przebaczenie grzechów
tym, którzy Go skrzywdzili (por. Łk 23,34)86. Koptyjski mnich o. Matta El-Maskîne stwierdza, że intencje modlitewne powinny wynikać przede wszystkim
z troski o zbawienie bliźnich. Tak więc powinniśmy się modlić za nawrócenia
grzeszników, aby objawiło się im Boże miłosierdzie i przyjęli przebaczenie
w sakramencie pokuty. Modlitwa staje się silnym wsparciem w głoszeniu Słowa Bożego, w tajemniczy sposób przygotowuje serca do przemiany i wejście
na drogę świętości87. Dopiero na ostatnim miejscu Sopoćko umieszcza sprawy
związane z życiem doczesnym, o jakie możemy prosić (zdrowie, dobra materialne)88.
W modlitwie kluczową rolę odgrywa Duch Święty, jak pisze św. Paweł:
„Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których
nie można wyrazić słowami” (Rz 8,26-27)89. Sopoćko konstatuje, że to właśnie
Trzecia Osoba Trójcy Świętej sprawia, iż modlitwa jest dobra i napełnia człowieka słodyczą duchowych pociech. Duch Święty udoskonala modlitwę, obdarzając chrześcijanina łaską gorliwości, ufności i wytrwałości90.
Modlitwa przyczynia się do podtrzymywania życia nadprzyrodzonego oraz
skuteczności dzieł apostolskich. Według Sopoćki, podtrzymywanie życie nadprzyrodzonego przez modlitwę dokonuje się przez udzielanie w czasie jej trwania niezbędnych łask potrzebnych w życiu duchowym. Są to przeróżne łaski,
cnoty wlane, dary i owoce Ducha Świętego oraz błogosławieństwa. Modlitwa
jest więc swego rodzaju pokarmem duchowym dla duszy, dzięki któremu życie
nadprzyrodzone rozwija się i umacnia. Dzieje się tak, gdyż modlitwa łączy nas
z Bogiem, który jest źródłem życia duchowego91. Bez modlitwy grzesznicy nie
Por. M. Sopoćko, Konferencje, Po co mamy się modlić?, s. 154, (mps, AZSJM).
Matta El-Maskîne, Modlitwa, Kraków 2004, s. 70.
88
Por. tamże, s. 165.
89
Por. LC, s. 53.
90
Por. MBIII, s. 162; DZM, z. 1, s. 170; tamże, z. 3, s. 198.
91
Por. MBIII, s. 167-168.
86
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zerwą kajdan swych nałogów, a sprawiedliwi nie postąpią na drodze cnoty i zostaną pokonani przez pokusy, bo zabraknie im łaski nadprzyrodzonej. Modlitwa
jest więc koniecznym warunkiem rozwoju życia nadprzyrodzonego, które bez
niej się załamie92.
Skuteczność apostolstwa stanowi w świetle pism Autora drugi skutek modlitwy, ponieważ w niej działa sam Bóg, zapewniając powodzenie ludzkich przedsięwzięć. Dlatego modlitwa powinna poprzedzać każde działanie apostolskie93.
Sopoćko twierdzi, że sama modlitwa jest najważniejszym dziełem apostolskim,
gdyż w porządku łaski najbardziej przyczynia się do zbawienia człowieka. Gdy
się modlimy, wypełnia się plan Miłosierdzia Bożego, które chce nas ocalić i wzywa, by każdy z nas ocalał innych94.
Prymat modlitwy w apostolstwie uznaje także Matta El-Maskîne. Twierdzi,
że jeden człowiek modlący się gorliwie, w swoim pokoju, w skrytości, może
dzięki zjednoczeniu z Chrystusem przyczynić się do zbawienia tysięcy ludzi95.
2.1. Naturalne i nadprzyrodzone cechy modlitwy
Wyróżnić można cechy naturalne, jakimi powinna odznaczać się dobra
modlitwa. Są to: skupienie, pokora, żal za grzechy, postawa zewnętrzna przed
Bogiem, wytrwałość. Elementy nadprzyrodzone zaś to wiara, ufność, miłość,
odwoływanie się do imienia Jezusa oraz zgadzanie się z wolą Bożą. Wszystkie
te cechy wskazuje w swoich pismach ks. Michał Sopoćko.
Rolę skupienia wyjaśnia nasz Autor w oparciu o słowa Ewangelii św. Mateusza: „Gdzie dwaj albo trzej zebrani są w imię moje, tam jestem pośród nich”
(Mt 18,20). Dobra modlitwa jest skupieniem wszystkich władz duszy w imieniu
Jezusa. Św. Ambroży uczył, że owi „trzej” z Ewangelii (por. Mt 18,15-20) to
wszystkie władze duszy (myśli, wola i uczucia) zgromadzone w świątyni serca.
Skierowanie tych władz ku Bogu owocuje skupieniem i podporządkowaniem
zmysłów władzom duszy. Sopoćko stwierdza, że skupienie chrześcijanina polega na obraniu Boga za swój cel i normę wszystkich czynności oraz spełnianiu
wszystkiego w duchu pobożności i ciągłej pamięci o obecności Stwórcy96. Brak
skupienia, czyli rozproszenie, może spowodować wiele negatywnych skutków
Por. M. Sopoćko, Mikołaj Łęczycki o wychowaniu duchowem, dz. cyt., s. 176.
Por. MBIII, s. 167-168; DZM, z. 1, s. 171.
94
Por. MBIII, 166-168; KMB, s. 38; DZM, z. 1, s. 171; M. Sopoćko, Konferencje, Po co mamy się modlić,
s. 156, (mps, AZSJM); por. A. Tanquerey, Zarys teologii ascetycznej i mistycznej, t. 1, dz. cyt., s. 298.
95
Matta El-Maskîne, Modlitwa, dz. cyt., s. 70.
96
Por. MBIII, s. 170-171; DZM, z. 3, s. 198; por. M. Gogacz, Modlitwa i mistyka, dz. cyt., 28.
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w życiu duchowym. Modlitwa nierozważna, w której panuje dobrowolne roztargnienie, jest wzgardą Boga i szkodą dla człowieka. Taki stan ducha może
prowadzić do coraz większych trudności, np. oschłości w relacji z Bogiem. Tak
więc, aby dobrze się modlić, trzeba usunąć przyczynę roztargnienia. Jeśli człowiek zaniecha tego obowiązku, wtedy przychodzi do Boga z próżnymi rękami
i ściąga na siebie winę97. Nieco inaczej ten problem ujmuje M. Zawada pisząc,
że przy braku skupienia na modlitwie łaska doznaje rozszczepienia, a człowiek
„rozmywa siebie”, stając się osobą bez twarzy. Będąc bez oblicza usuwa fundament jakiegokolwiek spotkania. Żyje nieuchwytny, w ciągłej ucieczce przed
sobą i innymi, a nade wszystko przed Bogiem98.
Na drugim miejscu wśród naturalnych cech modlitwy Błogosławiony stawia pokorę, która powinna znamionować każdy akt skierowania myśli ku Bogu.
Jest ona czymś absolutnie podstawowym w życiu duchowym, gdyż stanowi
fundament, na którym zbudowany jest cały gmach modlitwy99. Jej rola polega
na ukształtowaniu w człowieku właściwej postawy wewnętrznej i zewnętrznej
przed Bogiem. Wzorem może być postawa celnika, który jak żebrak w głębokiej pokorze błagał o miłosierdzie Pańskie (por. Łk 18,13)100. W odniesieniu do
praktyki modlitwy, pokora prowadzi do uniżenia przed Bogiem, co wynika z poznania prawdy o swoich przewinieniach i świętości Boga. Im bardziej dusza się
uniży przed Stwórcą, tym On ją wyżej podniesie i nie poskąpi swych darów101.
Dla A. Ballestrero pokora w modlitwie jest rozbrojeniem pychy, co owocuje doświadczeniem szczęścia wynikającego z poznania miłości i Miłosierdzia Boga.
Dzieje się tak, gdyż pokora usuwa przeszkody w zjednoczeniu z Bogiem i ułatwia w ten sposób komunikację z Nim102.
Żal za grzechy, który towarzyszyć musi dobrej modlitwie, jest następstwem
pokory, dzięki której człowiek przeprasza Boga za swe przewinienia. Ten rodzaj
modlitwy łączy się ze skruchą, która umacnia chrześcijanina w uniżeniu przed
Stwórcą, usuwa przeszkody napotykane podczas modlitwy oraz prowadzi do
żalu doskonałego. Bóg, widząc pokorną modlitwę grzesznika, naprawia mocą
swego miłosierdzia to, co zostało zniszczone przez grzech. Żal za grzechy owoPor. M. Sopoćko, Serce Jezusa wzorem skupienia, art. cyt., s. 186; tenże, Mikołaj Łęczycki o wychowaniu duchowem, dz. cyt., 176-177; por. J. Pelczar, Życie duchowe, t. 1, dz. cyt., s. 104.
98
M. Zawada, Droga do Boskiej kontemplacji, dz. cyt. s. 30.
99
Por. MBIII, s. 170; M. Sopoćko, Konferencje, O pokorze, s. 247, (mps, AZSJM).
100
Por. MBIII, s. 170.
101
Por. tamże; DZM, z. 3, s. 203; por. KKK 2559.
102
Por. A. Ballestrero, Wsłuchani w Boga, dz. cyt., 307.
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cuje zatem uzdrowieniem człowieka i poprawą jego sytuacji życiowej (por. Łk
16,19-31; 19,9-14)103.
Szacunek dla Stwórcy powinien być wyrażony także odpowiednią postawą ciała. Najwłaściwsza jest postawa klęcząca, której wzór ukazał sam Jezus,
upadając na kolana w Ogrójcu (por. Łk 22,41)104. Błogosławiony wyraził swoje
przekonania w następujących słowach: „Rzucić się na kolana przed Bogiem,
uchwycić swe serce i cisnąć do stóp Wszechmogącego – oto rzetelne postępowanie”105. Osoba, która z różnych względów nie może klęczeć, powinna modlić
się na stojąco lub na siedząco, zawsze okazując swoją postawą zewnętrzną należny Bogu szacunek. Według A. Schneidera, najlepszym sposobem wyrażania
szacunku wobec Eucharystycznego Pana byłoby naśladowanie przykładu Piotra, który – jak wspomina Ewangelia – przypadł do nóg Jezusowi i powiedział:
„Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny” (Łk 5,8)106. Sopoćko
wspomina częsty objaw obojętności ludzi wobec majestatu Boga. Zauważył, że
ludzie z większą czcią rozmawiają ze swoimi znajomymi niż z Bogiem, bowiem
podczas modlitwy drzemią, ziewają lub rozglądają się dookoła. Jeżeli czynią to
świadomie i dobrowolnie, nie są bez winy107.
Wreszcie modlitwa musi być wytrwała, na co zwracał uczniom uwagę Jezus
Chrystus, polecając im, aby zawsze się modlili i nie ustawali (por. Łk 18,1)108.
Sopoćko przekonuje, że wytrwałość powinna przejawiać się w nieustannej pamięci o Bogu, ponieważ w permanentnej walce duchowej człowiek bezwarunkowo potrzebuje ciągłej pomocy Wszechmogącego. Wytrwałość jest potrzebna
również z tego względu, iż błagania proszących nie od razu bywają wysłuchane.
Bóg czasami poddaje człowieka próbom, podczas których powinien on wykazać
się wytrwałością wyrażającą się w cierpliwości, aby uniknąć uczucia rozczarowania i dojść do celu w czasie, jaki da nam Bóg. Postawa wytrwała na modlitwie
ma kluczową rolę szczególnie, kiedy pojawiają się na niej trudności: oschłości,
pokusy, choroby fizyczne, trudności w pracy zawodowej109.
Wśród nadprzyrodzonych cech modlitwy najważniejsza jest wiara, konieczna dla uzdrowienia człowieka przez Boga. Autor odwołuje się w tej kwestii
Por. MBIII, s. 170.
MBIII, s. 170.
105
Por. tamże, s. 170-171.
106
Por. tamże, s. 161; por. A. Schneider, Dominus est, dz. cyt., s. 12.
107
Por. MBIII, s. 170.
108
Por. tamże, s. 171.
109
Por. tamże; por. J. Bochenek, Zarys ascetyki, dz. cyt., s. 488.
103
104
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do licznych przykładów z Ewangelii. Jezus często wypowiadał do uleczonych
przez siebie osób znamienne słowa: „Twoja wiara cię ocaliła” (Mt 9,22). Wiara
potrzebna jest wszystkim cierpiącym duchowo i fizycznie, według słów Jezusa:
„Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie” (Mk 11,24)110. To dzięki modlitwie pełnej wiary możemy otrzymać łaskę
uzdrowienia z wszelkiej choroby111.
Z przekonania o wielkości Miłosierdzia Bożego pochodzi ufność w modlitwie, stanowiąca nadprzyrodzony warunek jej skuteczności. Bóg chce udzielić
człowiekowi tego, o co ten Go prosi, oczywiście o tyle, o ile jest to zgodne
z Jego wolą. Sopoćko nazywa ją wręcz duszą modlitwy. Stwierdza, że w życiu
zwyciężamy nie dzięki sile militarnej, lecz dzięki mocy Bożej, udzielanej tym,
którzy ufają Jezusowi Chrystusowi. Naucza, że dzięki niej otrzymujemy wiele
darów duchowych. Spośród nich wylicza pokój wewnętrzny niwelujący lęki,
radość usuwającą smutek112. Św. Faustyna pisze, że łaski od Boga czerpie się
ufnością na modlitwie. Stwierdza nawet, że Bóg czyni się zależnym od miary
naszej ufności względem Niego. Dodaje, że cechą Boga jest hojność, powinniśmy więc o wiele Go prosić i nie wątpić (por. Dz 1578).
Miłość jest oczywistą cechą modlitwy, przy czym chodzi o miłość wynikającą raczej z aktów woli niż uczuć. Autor cytuje tu słowa proroka Izajasza: „Ten
lud zbliża się do mnie tylko w słowach i sławi mnie tylko wargami, podczas
gdy serce jego jest z dala ode mnie” (Iz 29,13)113. Miłość w modlitwie nie jest
tkliwością, ale gotowością na wszystko, czego zażąda od nas Bóg; prawdziwą
miłość poznaje się bowiem nie po słowach, lecz w czynach, nie wtedy kiedy
jest dobrze, lecz kiedy spotykają nas doświadczenia. Dzięki miłości osiągamy
najwyższe dobro, jakim jest Bóg, i trwamy w nim114.
Nadprzyrodzoną cechą modlitwy jest odwoływanie się do imienia Jezusa,
o czym przekonuje nas sam Zbawiciel w słowach: „O cokolwiek byście prosili
Ojca, da wam w imię moje” (J 16,23). Chrystus jest pośrednikiem i wszelkie modlitwy należy kierować do Ojca w imię Syna. Tylko przez Niego Ojciec przyjmuje modlitwy proszącego człowieka. Gdy chrześcijanin modli się w łączności
z Chrystusem, wtedy On sam wstawia się za nim do Ojca, pokazując Mu swoje
Por. MBIII, s. 172.
Por. tamże, s. 171; KMB, s. 20-21; DZM, z. 3, s. 186, tamże, z. 4, s. 291.
112
Por. MBIII, s. 171 KMB, s. 30; JKM, s. 172-175.
113
Por. MBIII, s. 172.
114
Por. MBIII, s. 171-172; DZM, z. 4, s. 296; por. N. Grou, Przewodnik życia duchowego, dz. cyt., s. 233.
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rany, które wycierpiał dla ludzkości. Autor podsumowuje, że Bóg Ojciec wręcz
nie może pozostać obojętny na prośbę, która jest zanoszona przez Jezusa115.
W Piśmie Świętym imię oznacza tożsamość. Cechą modlitwy w imię Jezusa
jest więc jedność z Chrystusem, niejako utożsamienie się z Nim. A. Ballestrero
zwraca jednak uwagę, że nie jest to zaproszenie Syna Bożego do naszych oracji
kierowanych do Boga Ojca, lecz to my włączamy się w nieustanną modlitwę
samego Jezusa Chrystusa116.
Modlitwę możemy nazwać dobrą tylko wtedy, gdy towarzyszy jej zgadzanie
się z wolą Bożą. Taka postawa odzwierciedla czystość intencji modlącego się.
Prosząc Jezusa o spełnienie jakiejś prośby w sprawach doczesnych, człowiek
może się pomylić w ocenie tego, co jest dla niego dobre, dlatego powinien poprzedzać swoje błaganie słowami Zbawiciela: „Nie moja, ale Twoja wola niech
się stanie” (Łk 22,42)117. To podporządkowanie się woli Bożej na modlitwie,
zdaniem ks. Sopoćki, powinno wynikać z przeświadczenia, że Bóg pragnie naszego dobra i przyszłego szczęścia. Zatem, Jego wolą jest nasze uświęcenie. Nie
oznacza to, że zgadzając się z wolą Bożą, jesteśmy zaproszeni na łatwą drogę.
Zdobywanie świętości wymaga od nas wielu trudów, co zapowiadał Jezus: „Usiłujcie wejść przez ciasną bramę (...) Jakże ciasna brama i wąska droga wiodąca
do życia! Nieliczni są ci, którzy ją znajdują.” (Mt 7,13.14)118.
2.2. Rodzaje i stopnie modlitwy
W Katechizmie czytamy, że „jesteśmy ciałem i duchem, i dlatego odczuwamy potrzebę wyrażenia na zewnątrz naszych uczuć” (KKK 2702). Modlitwa
chrześcijanina nieustannie się rozwija, ogarniając swą mocą jego osobę i całe
jego życie (por. Łk 18,1). Z modlitwy rodzi się też coraz to głębsze pragnienie
świętości i przebywania w obecności Boga. Kiedy człowiek czyni modlitwą całe
swoje życie, nie może jednocześnie odchodzić od codziennych zajęć. Dla Sopoćki obecność Boga w doświadczeniu modlitewnym dociera również do wnętrza człowieka, które dla niego samego jest tajemnicą. Nasz Autor daje konkretne wskazania, co do modlitwy i jej rodzaju, aby pomóc człowiekowi w drodze
ku zjednoczeniu z Bogiem.
Por. MBIII, s. 171-172; DZM, z. 4, s. 298.
Por. A. Ballestrero, Wsłuchani w Boga, dz. cyt., s. 367.
117
Por. MBII, s. 51.
118
Por. tamże, s. 52.
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2.2.1. Modlitwa ustna

Błogosławiony naucza, że modlitwa ustna dokonuje się wtedy, gdy wargi
człowieka wypowiadają to, co myśli i czuje duch. To głośna recytacja lub śpiew
słów skierowanych do Boga. Inaczej mówiąc, modlitwę, która odnosi się do
słów i gestów wyrażanych na zewnątrz, określamy jako modlitwę słowną. Jej
formy to np. pacierz, akty strzeliste, różaniec, litanie, liturgia godzin119. Można
ją praktykować prywatnie lub publicznie. Autor zaznacza, że sam rozum wymaga, aby człowiek wielbił Stwórcę nie tylko duchem, ale również ciałem poprzez wyznawanie Jego imienia dzięki darowi mowy (por. Hbr 13,15)120. Ten
rodzaj modlitwy jest, zdaniem Autora, potrzebny na wszystkich etapach życia
wewnętrznego, chociaż częściej powinien być praktykowany przez początkujących121. W modlitwie ustnej nie należy koncentrować się tylko na wypowiadanych słowach, lecz dzięki niej powinniśmy łatwiej przechodzić do aktów miłości Bożej, co jest istotą tej praktyki duchowej122.
Jako cechy właściwe dla dobrej modlitwy ustnej Sopoćko podaje prostotę,
cierpliwość, właściwą miarę modlitw, rozmyślanie, modlitwy do których przynależne są odpusty, postawę zewnętrzną123.
Prostota jest konieczna w oczyszczeniu jego intencji i skłonieniu rozumu
i woli człowieka do wypełniania woli Bożej. Dzieje się tak, ponieważ prostota
szuka tylko Boga i do Niego odnosi wszystkie myśli124. Pozwala na zanoszenie
swoich modlitw do Boga w sposób szczery i ufny. Odzwierciedla więź, jaka
zachodzi między dzieckiem a Ojcem125.
Cierpliwość wynika z wewnętrznego nabożeństwa, czyli właściwego zaangażowania rozumu i woli. Jest to antidotum na życie człowieka, pełne różnego
rodzaju utrapień126. Człowiek, który na modlitwie myśli o rzeczach zewnętrznych a nie o Bogu, jest niespokojny. Potrzebna jest wtedy cierpliwość wobec
samego siebie i różnych rozproszeń, aby im nie ulec przez rezygnację lub skraPor. J. Przybyłowski, Modlitwa w religijności katolików polskich, Ząbki 2005, s. 208-217.
Por. MBIII, s. 173.
121
Por. tamże; por. M. Gogacz, Modlitwa i mistyka, dz. cyt., s. 18.
122
S. Urbański, W szkole świętości, dz. cyt., s. 105.
123
Por. MBIII, s. 174; M. Sopoćko, Mikołaj Łęczycki o wychowaniu duchowem, dz. cyt., s. 165-166.
124
Por. M. Sopoćko, Konferencje, O prostocie, s. 211-216, (mps, AZSJM).
125
Por. MBIII, s. 174-192; DZM, z. 1, s. 170; M. Sopoćko, Konferencje, O prostocie, s. 211, (mps,
AZSJM); por. J. Ratzinger, Jezus z Nazaretu, t. 1, dz. cyt., 121-123; Mnich Kościoła Wschodniego,
Ojcze Nasz, Kraków 2012, s. 28.
126
Por. M. Sopoćko, Konferencje, O skupieniu, s. 196, (mps AZSJM).
119
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canie czasu przeznaczonego na spotkanie z Bogiem. Błogosławiony twierdzi, że
podczas modlitwy bardzo często pojawiają się rozproszenia, które przyczyniają
się do pośpiechu będącego przeciwieństwem omawianej cechy. Wtedy możemy
zniszczyć wszystko, co chcieliśmy osiągnąć w rozwoju duchowym. Natomiast
cierpliwa, spokojna recytacja modlitw zapewnia skupienie na modlitwie i efektywność naszych oracji127.
Ks. Sopoćko zachęca do szukania własnej miary modlitw ustnych. Twierdzi, że nie należy wypowiadać zbyt dużej liczby oracji, gdyż wówczas bywają
one niedbałe. Wyznaje tu prostą zasadę: „lepiej mniej, a dobrze”, która znalazła zastosowanie u wielu świętych. Oznacza to, że człowieka, który modli się
za dużo, może ogarnąć zmęczenie i znużenie, w jego wyobraźni pojawiają się
obrazy niezwiązane z modlitwą, jego serce wówczas ziębnie, a umysł ulega rozproszeniom. Błogosławiony zachęca do zachowania pokoju serca w sytuacjach,
gdy człowiekowi nie udaje się odmówić wszystkich modlitw choćby z powodu
nadmiaru obowiązków stanu128.
Modlitwę ustną należy łączyć z rozmyślaniami. Dobrym przykładem takiej integracji jest modlitwa różańcowa, podczas której rozważa się z Maryją
prawdy objawione. Autor zaleca za Mikołajem Łęczyckim proste rozmyślanie
nad poszczególnymi momentami życia Jezusa, zwłaszcza nad Jego męką. To
ćwiczenie duchowe należy wykonywać nie tylko spekulatywnie, lecz również
afektywnie i praktycznie. Oznacza to, iż podczas modlitwy człowiek powinien
współcierpieć, żałować za grzechy, dziękować za łaski, naśladować Chrystusa, a także czynić święte postanowienia, które będą konsekwentnie realizowane
w życiu codziennym129. Jako pomoc w rozmyślaniu nad tym, co mówimy podczas modlitwy, Sopoćko poleca czytanie wartościowych książek (lektura duchowa). Ta praktyka pomoże zebrać myśli i rozpalić żar ognia modlitewnego. Człowiek nie jest bowiem w stanie wytrwać w łasce, jeżeli jego modlitwie ustnej nie
towarzyszą rozmyślania; ulegnie on rozproszeniu130.
Do niektórych modlitw przypisane są odpusty131. Błogosławiony zachęca do
wypraszania Miłosierdzia Bożego poprzez modlitwy wiążące się z różnymi obiet127
Por. MBIII, s. 175. DZM, z. 3, s. 198; ; M. Sopoćko, Konferencje, O skupieniu, s. 196, (mps, AZSJM);
por. M. Gogacz, Modlitwa i mistyka, dz. cyt., s. 29-30.
128
Por. M. Sopoćko, Mikołaj Łęczycki o wychowaniu duchowem, dz. cyt., s. 175.
129
Por. tamże, s. 175, 186; por. J. W. Gogola, Teologia komunii z Bogiem, dz. cyt., 310.
130
Por. MBIII, s. 175. por. M. Gogacz, Modlitwa i mistyka, dz. cyt., s. 29-30.
131
Por. MBIII, s. 175.
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nicami, np. szczególnych łask w życiu doczesnym oraz w godzinę śmierci. Modlitwy, poprzez które uzyskujemy odpusty, są dopełnieniem skutków sakramentu pokuty, ponieważ w nich odpuszczone są nam kary wieczne, a kary doczesne niweluje łaska odpustu zupełnego. Modlitwa jest tu jednym z koniecznych warunków
usunięcia skutków grzechu. Wśród modlitw, za które możemy uzyskać odpust
cząstkowy, Autor wymienia litanię do Serca Jezusa i akty strzeliste, np. „Okaż mi,
Panie miłosierdzie Twoje!”; „Słodkie Serce Jezusa, bądź moją miłością!”132.
Najbardziej odpowiednią postawą ciała podczas modlitwy ustnej jest postawa klęcząca. Pomaga ona opanować ciało i skupić myśli na Bogu. Błogosławiony przypomina, że modli się nie tylko dusza człowieka, ale również jego ciało.
Zewnętrzna dyscyplina ciała w tej kwestii jest też pomocą w wewnętrznym skupieniu ducha133. Dlatego kard. Ratzinger zwraca uwagę, że wiara lub liturgia,
które zarzuciłyby modlitewne klęczenie, byłyby wewnętrznie skażone. Zaleca,
by tam, gdzie zanikł zwyczaj klęczenia na modlitwie, trzeba do niego powrócić,
abyśmy modląc się, pozostawali we wspólnocie Apostołów i męczenników, we
wspólnocie całego kosmosu, w jedności z samym Jezusem Chrystusem134.
Modlitwa ustna, jak każda zresztą, ma swoje wymierne skutki. Przede
wszystkim pomaga w skupieniu, czyli pilnym zwracaniu uwagi na znaczenie
wypowiadanych słów. Dzięki większej koncentracji modlący się może bardziej
zaangażować wolę i rozum, aby ukierunkować je ku Bogu. Ludzkie serce zostaje wtedy rozgrzane miłością. Modlitwa ustna jest więc wprowadzeniem do modlitwy rozmyślania135. M. Zawada nazywa skupienie „zbieraniem się”. Chodzi
o scalenie człowieka, aby mógł być całym sobą przy Chrystusie. Dodaje on, że
to właśnie przez modlitwę Jezus gromadzi nas przy sobie136.
Drugim skutkiem modlitwy ustnej jest przyjęcie wielu łask od Stwórcy.
Dzieje się tak, gdyż modlitwa pomaga odnaleźć Boga i nawiązać z Nim relację,
co umożliwia Mu udzielanie potrzebnych dla naszego rozwoju duchowego łask.
Nasz Autor porównuje modlitwę ustną do klucza, który otwiera skarbiec łask
miłosierdzia. Dzięki niej Bóg obdarza nas łaską przeciwstawienia się pokusie,
łaską uczynkową, wzmocnieniem cnót137. W uzupełnieniu rozważania związku
modlitwy z łaską O. Filek zaznacza, że modlitwa ma być zanoszona do Boga
Por. tamże, s. 268.
Por. tamże, s. 175; DZM, z. 3, s. 198-199.
134
Por. J. Ratzinger, Duch liturgii, dz. cyt., s. 172-173.
135
Por. MBIII, s. 174-175.
136
Por. M. Zawada, Droga do Boskiej kontemplacji, dz. cyt., s. 31.
137
Por. MBIII, s. 174; DZM, z. 1, s. 170.
132
133
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sicut oportet, tak jak należy. Rozumie przez to, że powinna być ona wzbudzona
przez uprzedzającą łaskę Bożą. Dopiero taka modlitwa jest skutecznym środkiem do zyskiwania nowych łask138.
2.2.2. Modlitwa myślna
Termin „modlitwa myślna” oznacza przede wszystkim rozważanie życia
Jezusa i prawd, które daje nam do wierzenia Kościół święty. Naczelne miejsce
w tej modlitwie zajmuje rozmyślanie, które można uznać za ćwiczenie duchowe. Polega ono na ćwiczeniu pamięci, rozumu, woli i serca, a więc wszystkich
władz duszy. Przykład takiej postawy mamy w osobie Jezusa Chrystusa, który
nieustanie był zaangażowany w sprawy Ojca Niebieskiego i ciągle rozmyślał
o Nim, pełniąc Jego wolę139.
Jak zauważa Błogosławiony, ten rodzaj modlitwy istniał już od początku
historii ludzkości140. W księgach Starego Testamentu, szczególnie Księgach Prorockich, Psalmów, Mądrości, zawarte są rozmyślania, które stanowiły duchową
strawę dla pobożności Izraelitów i nadal pozostają źródłami mądrości duchowej,
wynikającej z pogłębionej refleksji na temat Boga i życia ludzkiego. W Nowym
Testamencie wzorem jest modlitwa rozmyślania Jezusa w Ogrójcu, która była
przygotowaniem do wydarzeń na Kalwarii141.
Modlitwa myślna praktykowana i udoskonalana była w początkach Kościoła, począwszy od Ojców Kościoła, poprzez św. Tomasza z Akwinu i teologów XV-wiecznych, którzy opracowali metody rozmyślania. Ojcem modlitwy rozmyślania w formie lectio divina jest Guigo Kartuz (zm. 1193), który
sformułował jej metodę w czterech punktach: lectio – przeczytanie tekstu, meditatio – rozmyślanie nad tekstem, oratio – modlitwa pod wpływem tekstu,
contemplatio – pełne gorliwości wzniesienie się duszy człowieka do Boga142.
Sopoćko dostrzega szczególne zasługi w tej kwestii św. Ignacego Loyoli, autora Ćwiczeń duchowych. Zawarte w nich teksty rozważań pomagają w rozwijaniu modlitwy myślnej143. Ignacjańska metoda rozmyślania zawiera dwa etapy:
Por. O. Filek, Modlitwa chrześcijańska, w: Ku odnowie życia chrzescijańskiego, dz. cyt., s. 116-117.
Por. MBIII, s. 161; 174-175; por. M. Gogacz, Modlitwa i mistyka, dz. cyt., s.18.
140
Por. MBIII, s. 177; por. A. Tanquerey, Zarys teologii ascetycznej i mistycznej, t. 1, dz. cyt., s. 294;
„Modlitwa myślna jest całkowicie samorzutna, całkowicie wewnętrzna, którą prawdziwie proste i czyste dusze chrześcijańskie znały zawsze”. – TO, s. 384.
141
Por. MBIII, s. 176; por. A. Tanquerey, Zarys teologii ascetycznej i mistycznej, t. 2, dz. cyt., s. 34.
142
Por. M. Zawada, Droga do Boskiej kontemplacji, dz. cyt., s. 191.
143
Por. MBIII, s. 176.
138
139
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preludium i considera. Pierwszy z nich to wstęp, uzmysłowienie przedmiotu
rozmyślania metodą wyobrażeniową, nawet jeśli są to rzeczywistości duchowe; należy tylko dokonać analogii do rzeczy stworzonych. Na przykład, przy
rozważaniu Męki Pańskiej preludium dotyczy miejsca i czasu odnoszącego nas
do cierpień Jezusa Chrystusa oraz prośby o łaskę dobrego rozmyślania. Drugim
etapem jest considera (rozważ), czyli przeanalizowanie danego zagadnienia
oraz uszczegółowienie postanowień. Sopoćko zachęca do wspomagania się
pytaniami, które wcześniej powinny być przygotowane do danego rozmyślania, lub przyjmowaniem właściwych duchowych postaw: zadośćuczynienia,
zachwytu nad majestatem Bożym. Podaje tu przykład modlitwy myślnej św.
Grzegorza i św. Mechtyldy144.
Modlitwę myślną nazywa Sopoćko mistrzynią życia duchowego, która na
początku drogi do doskonałości rozpala duszę ogniem miłości, udoskonalając
cnoty i pomagając w lepszym poznaniu miłości Boga do człowieka. Na etapie
oświecenia dodaje mu siły, aby trwając w oczyszczeniach biernych, nie uległ
zwątpieniu. Podczas etapu zjednoczenia rozmyślanie staje się ogniem miłości,
którym cały człowiek płonie dla Boga145.
Ten rodzaj modlitwy wymaga odpowiedniego przygotowania dalszego
i bliższego oraz stosowania właściwych metod rozmyślania. Przygotowanie
dalsze polega na zwalczaniu wad głównych, wystrzeganiu się dobrowolnego
grzechu powszedniego oraz na oczyszczaniu ze złych nawyków. Proces ten
powinien realizować się w sakramencie pokuty przez jak najdoskonalsze wypełnianie warunków spowiedzi. Usunięcie przeszkód w modlitwie, jakimi są
grzechy, jest bowiem kluczowe dla właściwego przygotowania się na przyjęcie
łaski Bożej. Człowiek tak przygotowany nie będzie miał rozproszonego umysłu
podczas rozmyślania, a modlitwa myślna przyniesie większy skutek146.
Przygotowanie bliższe rozpocząć należy od prośby do Ducha Świętego
o łaskę szczególną, którą chciałoby się w tym rozmyślaniu uzyskać, po czym
podjąć rozważanie prawd Bożych, w czym pomaga wytworzenie w wyobraźni obrazu tego, co się rozważa. Pamięć powinna odtworzyć wszystko, co wie
o danej prawdzie czy zdarzeniu. Natomiast rozum powinien rozważać kwestie
Por. M. Sopoćko, Mikołaj Łęczycki o wychowaniu duchowem, dz. cyt., s. 165; tenże, Rozmyślanie
o Męce Pańskiej, dz. cyt., s. 29-31; por. A. Tanquerey, Zarys teologii ascetycznej i mistycznej, t. 2,
dz. cyt., s. 48-52.
145
Por. MBIII, s. 176.
146
Por. tamże, s. 176-179.
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godne uwagi i zmierzać do uczynienia konkretnych postanowień. W rozmyślaniu można wykorzystywać też akty wiary, ufności, miłości Boga, uwielbienia
Jego Majestatu, pokory, żalu czy też oddania się Panu147. Widać tu analogię do
metody ignacjańskiej.
Modlitwa myślna, co podkreśla nasz Autor, powinna zmieniać nas na lep148
sze . Podczas tej modlitwy człowiek ma nie tylko dokonywać refleksji intelektualnych, lecz także dochodzić do wniosków praktycznych. Same rozmyślania
są bowiem niewystarczające. Jeśli w ich następstwie nie dokonuje się poprawa
życia, stanowią one wyłącznie próżną grę myśli i uczuć. Jak wspomniano powyżej, wszelka tego typu modlitwa powinna prowadzić do mocnych i konkretnych postanowień, możliwych do realizacji w najbliższym czasie, np. już w dniu
ich powzięcia. Błogosławiony zaznacza, że kończąc swoje rozważania, człowiek
musi uporządkować wszystkie postanowienia, ukorzyć się przed Bogiem, a także
przeprosić za błędy popełnione podczas rozmyślania. Istotna jest tutaj konieczność podziękowania Bogu za łaski otrzymane w tej modlitwie. Właśnie w duchu wdzięczności należy wybrać jedno postanowienie, które będzie sumiennie
realizowane149. Zamknięcie modlitwy tylko w sferze wewnętrznej działalności
człowieka, co podkreśla J. W. Gogola, byłoby bowiem jej zubożeniem. Modlitwa
musi być bardziej połączona z życiem, prowadząc do pełni miłości w Chrystusie.
Zamknięta w spekulacjach intelektualnych, staje się pustą analizą150.
Jako główny owoc modlitwy myślnej Sopoćko wskazuje moc do oderwania
się od grzechu i jego przyczyn151. Medytacja daje bowiem możliwość poznania
grzechu i jego strasznych konsekwencji, dzięki czemu rozum zostaje uleczony z ran niewiedzy. Podczas tej modlitwy człowiek przyjmuje lekarstwo, którym jest słowo Boże – prawda objawiona. To ono oświeca umysł i wyzwala go
z ignorancji niewiedzy oraz kłamstw złego, po czym umacnia oświecony rozum
ludzką wolą. Dusza podczas modlitwy myślnej jest silniejsza, więc łatwiej rezygnuje z grzechu. Rozmyślanie stopniowo wyprowadza człowieka z jego gnuśności i niestałości, prowadzi do praktykowania cnót chrześcijańskich, przygotowuje do zjednoczenia z Bogiem, a nawet przekształcenia się w Niego152.
Por. tamże, s. 177; por. A. Tanquerey, Zarys teologii ascetycznej i mistycznej, t. 2, dz. cyt., s. 43;
J. Pelczar, Życie duchowe, t. 1, dz. cyt., s. 125.
148
Por. MBIII, s. 177-178.
149
Por. tamże; M. Sopoćko, Mikołaj Łęczycki o wychowaniu duchowem, dz. cyt., s. 186; por. TO, s. 386.
150
Por. J. W. Gogola, Teologia komunii z Bogiem, dz. cyt., s. 312.
151
Por. MBIII, s. 178.
152
Por. MBIII, s. 178.
147

Świętość chrześcijanina

238
2.2.3. Modlitwa uczuć

Kolejnym rodzajem modlitwy opisanym w analizie teologicznej Sopoćki jest
modlitwa uczuć, „oratio affectiva”, rozumiana przez niego jako podniesienie duszy do Boga za sprawą uczuć serca i aktów woli. W tej modlitwie dusza rwie się
do Stwórcy, a różne akty woli i uczuć dynamicznie następują po sobie, np.: miłość,
wdzięczność, ufność, żal, współczucie. Ową dynamikę nadaje im Duch Święty,
który wprowadza odpowiednią kolejność ich występowania. Błogosławiony wyjaśnia, że ta modlitwa rodzi się przede wszystkim pod wpływem poznania Miłosierdzia Bożego i jest uzewnętrznieniem uczuć, jakie się wtedy pojawiają 153.
Jak poprzednio wymienione formy modlitwy, i ta wiąże się z odpowiednim
przygotowaniem i doświadczeniem duchowym. Powinna ją poprzedzać dłuższa
praktyka modlitwy ustnej i rozmyślań154. Do modlitwy uczuć człowiek musi się
przygotować także poprzez wzbudzanie w sobie ufności w Miłosierdzie Boże,
a nieufności wobec siebie samego. Rozpoczyna się ona od podjętego przez rozum krótkiego rozważania, które przechodzi następnie w dłuższe zjednoczenie
uczuć ze Stwórcą. Podczas jej trwania należy ćwiczyć się w pokorze, prostocie,
oczyszczaniu serca, umartwianiu woli, pozbywaniu nadmiernego przywiązania
do rzeczy doczesnych. U człowieka obciążonego grzechem wyznanie uczuć na
modlitwie jest większym skoncentrowaniem na sobie niż na Bogu155.
Modlitwę uczuć A. Ballestrero nazywa spontanicznym wyrazem zawierzenia w odpowiedzi na słowo Boże. Oddanie Bogu wyrażają wypowiadane akty
ufności. Towarzyszyć temu mogą nawet ekspresyjne gesty ciała, które nie są
efektem nadpobudliwości, gdyż pochodzą z wnętrza człowieka poruszonego
łaską156.
Przez modlitwę uczuć osiąga się skupienie dzięki wzmocnionemu doświadczeniu Boga, które bardziej angażuje wolę człowieka, zagrzewając ją do czynu.
Jednocześnie miłość do Boga wycisza inne pragnienia poza tym największym,
którym jest sam Stwórca. Dlatego duszy ludzkiej łatwiej jest się skupić i stanąć
w obecności Bożej. W modlitwie uczuć wierzący jest bardziej skoncentrowany
na rozważaniu tajemnic zbawienia, np. krzyża Chrystusowego: pragnie łączyć
się ze swoim Panem, a nawet umierać dla Niego, pada pod krzyżem, całuje Jego
rany i oblewa się łzami. Skupienie prowadzi do dalszego rozwoju życia duchoPor. tamże, s. 179-180; por. J. W. Gogola, Teologia komunii z Bogiem, dz. cyt., 313-314.
Por. MBIII, s. 175-176, 182.
155
Por. MBIII, s. 175-176.
156
Por. A. Ballestrero, Wsłuchani w Boga, dz. cyt., s. 237-238.
153
154
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wego157, a zwłaszcza miłości Boga, rozbudzanej w duszy przez Ducha Świętego.
Modlący się osiąga coraz głębszą kontemplację Boga, większe zjednoczenie,
a stąd wynika mocniejsze postanowienie poprawy, ponieważ człowiek płonie
większą miłością do Boga. Bardziej jest zajęty realizacją woli Bożej i rozszerzaniem Jego chwały, niż grzechem. Ponadto z miłości pragnie się umartwiać, aby
stać się nowym człowiekiem i uśmiercać to, co w nim jest złe, aby nie obrażać
Boga. Miłość ma być nie tylko deklarowana podczas modlitwy uczuć, lecz także zrealizowana poprzez osobiste nawrócenie oraz w czynach miłości wobec
bliźnich158.
W praktykowaniu modlitwy uczuć Sopoćko zauważa jednak pewne niebezpieczeństwo, którym jest trudność w utożsamianiu swoich rozbudzonych pragnień z natchnieniami Ducha Świętego. Dusza głodna doznań duchowych próbuje je czasem wymusić, kładąc większy nacisk na naturę niż na łaskę. Człowiek
traci wówczas umiar w stosowaniu umartwień i innych praktyk, obliczonych
na otrzymanie pociech duchowych lub osiąganie własnych celów. Nieodzowny staje się wówczas kierownik duchowy159. Błogosławiony podkreśla potrzebę przezorności i niedowierzania sobie podczas modlitwy uczuć. Przyjmując
taką postawę, człowiek ma szansę na czerpanie wielu łask i znaczący postęp na
drodze do świętości. Autor wskazuje przykład świętych, którzy nie dowierzali
swoim uczuciom wiedząc, że emocje mogą ich zwodzić, a swoje natchnienia
weryfikowali przez rozmowę ze spowiednikiem160.
A. Ballestrero zauważa, że po procesie oczyszczeń czynnych i biernych
w człowieku są jeszcze pozostałości niedojrzałości i „anemii duchowej”, dlatego
dostrzega potrzebę ascezy także na etapie modlitwy uczuć. Jeżeli zabraknie ascezy,
w modlitwie uczuć staniemy się osobami głuchymi słyszącymi tylko siebie i duchowo sparaliżowanymi. Bez niej zjednoczenie z Bogiem będzie niemożliwe161.
2.2.4. Modlitwa prostoty
Postępom na drodze rozwoju duchowego towarzyszy coraz większa zdolność do nawiązywania relacji z Bogiem przez modlitwę. Kolejnym, po omówionych wyżej, stopniem w tej dziedzinie jest zdolność do modlitwy prostoty,
Por. MBIII s. 180-181; por. J. Bochenek, Zarys ascetyki, dz. cyt., s. 239; Św. Teresa od Jezusa, Droga doskonałości, Kraków 2006, s. 146.
158
Por. MBIII, s. 180-183; por. A. Tanquerey, Zarys teologii ascetycznej i mistycznej, t. 2, dz. cyt., s. 212.
159
Por. MBIII, s. 182; LC, s. 65-66.
160
Por. MBIII, s. 182.
161
Por. A. Ballestrero, Wsłuchani w Boga, dz. cyt., s. 237-238.
157
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nazywanej przez ks. Sopoćkę także modlitwą myślną czystą, skupieniem czynnym lub kontemplacją nabytą. Obejmuje ona dwa akty – patrzenia i miłowania,
stanowi dalsze poznawanie Boga i Jego miłości, lecz dokonuje się to w sposób
bardziej nadprzyrodzony. Dana osoba koncentruje się na jednej tajemnicy z życia Jezusa lub Jego doskonałości, ewentualnie na jednej prawdzie wiary. W tej
modlitwie nie występuje wiele rozmyślań i rozmaitych uczuć, za to jest pełne
skupienia zapatrzenie w Boga i odpowiadanie na Jego miłość162.
Modlitwa prostoty nie tylko cechuje się prostotą co do formy, ale również
skutkuje uproszczeniem relacji z Bogiem. Prostsze stają się uczucia, rozumowanie oraz całe życie człowieka163. Uproszczenie uczuć polega na tym, iż jest
ich mniej w duszy człowieka i stają się one trwalsze. Charakteryzują się większym uporządkowaniem i mniejszą spontanicznością. Na wcześniejszych etapach modlitwy człowiek odczuwa wiele pragnień, np. miłość, wdzięczność,
współczucie, żal za grzechy, pragnienie poprawy, i uczucia te szybko po sobie
następują. W czasie modlitwy prostoty zaś żyje tylko jednym zagadnieniem, np.
synostwem Bożym lub Męką Pańską, i to właśnie temu podporządkowuje całą
swoją uczuciowość. Uproszczenie uczuć prowadzi do powściągliwości w słowach. W modlitwie prostoty człowiek bardziej słucha Boga, aniżeli mówi do
Niego, a jeśli mówi, to czyni to w słowach krótkich, acz treściwych164.
Przejawem uproszczenia rozumowania jest łatwość wejścia w obecność
Boga. Skupienie jest coraz większe i dłuższe, podobnie jak na modlitwie uczuć.
Rozważania są bardziej spokojne i mniej złożone. Człowiek dobrze pamięta swoje
odkrycia rozumowe w odniesieniu do Boga i Jego miłości, dlatego nie musi poświęcać im wiele czasu, by wejść w skupienie ducha. Jest wówczas pochłonięty
miłosnym patrzeniem na Jezusa Chrystusa i nie traci czasu na niepotrzebne myśli
i działanie. Staje się wolny od wszelkich pożądliwości cielesnych i duchowych.
Jego uwaga jest nieustannie skierowana na Boga, ponieważ jego serce zostało
oczyszczone z wszelkich przywiązań i wypełnione miłością doskonałą. Zauważyć
tu można odzwierciedlenie myśli św. J. Pelczara, który pisał: „Nie ma w tej modlitwie długich rozważań ani wielorakich uczuć, ale jest jedna myśl główna silniej
działająca i jest jedno głębokie uczucie, panujące nad innymi uczuciami”165.
Por. MBIII, s. 183-184; por. M. Gogacz, Modlitwa i mistyka, dz. cyt., s. 22.
Por. MBIII, s. 183; por. A. Tanquerey, Zarys teologii ascetycznej i mistycznej, t. 2, dz. cyt., s. 434;
J. Bochenek, Zarys ascetyki, dz. cyt., s. 242.
164
Por. MBIII, s. 184; por. TO, s. 390.
165
Por. MBIII, s. 183; J. Pelczar, Życie duchowe, t. 1, dz. cyt., s. 142.
162
163
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Uproszczenie dotyczy też stylu życia. Przed wejściem w modlitwę prostoty
człowiek był zajęty wieloma sprawami. Obecnie potrzebuje do życia bardzo niewiele, gdyż jest wolny od przywiązania do spraw doczesnych. Jego życie staje
się ciągłym aktem religijnym, przepełnionym wdzięcznością i miłością. Czuje
na sobie wzrok Boga, ale także patrzy na Niego i miłuje Go. Zwraca większą
uwagę na obecność Wszechmogącego niż na znaczenie słów wypowiadanych
na modlitwie, co było charakterystyczne dla wcześniejszych etapów rozwoju
życia modlitewnego166.
Zasadnicze skutki modlitwy prostoty wskazywane przez Sopoćkę to łatwość
poznania swoich win przed Panem, zdolność do wykonywania wszystkich swoich prac w duchu modlitwy z gorącym pragnieniem uwielbienia Boga, przekształcenie duszy człowieka, co pozwala jej na przyswajanie doskonałości Bożych i cnót Pana Jezusa oraz dochodzenie do stałego zjednoczenia z Bogiem167.
2.2.5. Modlitwa odpocznienia
Modlitwę odpocznienia nazywa ks. Sopoćko stanem kontemplacji wlanej.
Oznacza ona długotrwałe, proste patrzenie na Boga i dokonuje się bardziej biernie niż czynnie, pod wpływem działania Duch Świętego oraz łaski uczynkowej.
Błogosławiony pisze, że ten stan osiąga tylko osoba, która całkowicie wyrzekła
się świata, pogłębiła życie duchowe, wyćwiczyła się w cnotach168. Tego stanu
modlitwy nikt nie może osiągnąć samodzielnie, gdyż jest on darem Miłosierdzia
Bożego, następującym po czasie oczyszczeń biernych. Zjednoczenie z Bogiem
na etapie modlitwy odpocznienia wymaga bowiem wielkiej czystości serca. To
Bóg sprawia, że dusza wstępuje ku Niemu i przechodzi przez wszystkie próby
zwycięsko. Człowiek zaś powinien przyjąć w tych doświadczeniach postawę
dziecka i poddać się całkowicie działaniu łaski169.
Autor charakteryzuje nadto funkcjonowanie duszy człowieka na etapie modlitwy odpocznienia. Twierdzi, że po przejściu przez etap oczyszczeń zmysłów
(„nocy ciemnej”) następuje odpocznienie słodkie, które obejmuje trzy stany:
skupienie bierne, właściwe odpocznienie, uśpienie władz. Skupienie bierne polega na całkowitej koncentracji wszelkich władz duszy na Bogu. Zmysły przePor. MBIII, s. 184.
Por. tamże; por. J. Bochenek, Zarys ascetyki, dz. cyt., s. 242.
168
Por. MBIII, s. 188; por. A. Tanquerey, Zarys teologii ascetycznej i mistycznej, t. 2, dz. cyt., s. 446447; J. Bochenek, Zarys ascetyki, dz. cyt., s. 499.
169
Por. MBIII, s. 188-189.
166
167
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stają być wrażliwe na bodźce zewnętrzne. Jedynie pamięć i wyobraźnia pozostają swobodne i mogą być przyczyną roztargnienia. W duszy rodzi się wielka
bojaźń, aby niczym nie obrazić Boga i pozostać Mu wiernym. Rodzi się chęć
pokuty i modlitwy. Człowiek zdobywa wolność od względów ludzkich. Jego
rozum obejmuje prawdy wiary wyższym spojrzeniem pod wpływem darów Bożych. Wola zaś miłuje rzeczy Boże i ma w nich upodobanie170.
Właściwe odpocznienie podczas tego rodzaju modlitwy, zdaniem Autora,
przebiega na trzy sposoby: w milczeniu, modlitwie, działaniu. Dana osoba w podziwie przed Bogiem, który daje jej się coraz pełniej poznać, tłumi w sobie wszelkie słowa, a wola odpoczywa w cichym zjednoczeniu. Drugi sposób wyraża się
w słowach modlitwy. Człowiek nie może powstrzymać swej miłości i wyjawia
ją w gorącej modlitwie Bogu. Modlitwę tę można praktykować podczas pracy,
gdy wykonujemy swoje normalne obowiązki. Mimo że dusza jest zajęta pracą,
nie przestaje gorąco miłować Boga, łącząc w sobie czyn i kontemplację, którą
J. Bochenek charakteryzuje głębokim spokojem, „(...) poznanie bowiem i miłość
przychodzą bez trudu, dusza zapomina w wszystkich troskach i niepokojach, cieszy się tylko Bogiem i w Nim znajduje odpocznienie, jakby przedsmak nieba, a to
z powodu niezwykłej radości przewyższającej wszystko, co jest na ziemi”171.
Uśpienie władz, jako trzeci stan modlitwy odpocznienia, dokonuje się przez
orację w wyższej części duszy. Nie jest to stan zupełnie bierny, ale można go
nabyć przez ćwiczenia. Pamięć i wyobraźnia są już bardziej wyciszone. Błogosławiony poleca, aby na etapie uśpienia władz modlić się bez słów i trwać w obecności Bożej, unikając wszelkiej gwałtowności i nierozważnych porywów woli172.
2.2.6. Modlitwa pełnego zjednoczenia
Modlitwa zjednoczenia to najdoskonalszy sposób relacji z Bogiem. Człowiek w niej wznosi się coraz wyżej do Boga. Staje się również przekształcony
na podobieństwo Boże. Tylko zmysły jeszcze częściowo pozostają wolne od
całkowitego poddania się działaniu łaski. Dana osoba w tej modlitwie ma bezwzględną pewność, że Bóg jest obecny w jej duszy, a ona w Nim173.
Podobnie jak wymienione wcześniej modlitwy, tak i modlitwa zjednoczenia
ma swoje zasadnicze skutki. Autor wylicza ich pięć: brak roztargnienia podczas
Por. tamże, s. 190; por. J. W. Gogola, Teologia komunii z Bogiem, dz. cyt., s. 318-323.
Por. MBIII, s. 191; por. J. Bochenek, Zarys ascetyki, dz. cyt., s. 499; TO, s. 156-157.
172
Por. MBIII, s. 191.
173
Por. MBIII, s. 192; por. A. Tanquerey, Zarys teologii ascetycznej i mistycznej, t. 2, dz. cyt., s. 487-488.
170
171
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modlitwy, zjednoczenie ekstatyczne, ekstaza całkowita, noc ducha, całkowite
zjednoczenie. Pierwszy z nich przedstawia jako wolność od wszelkich przeszkód dla spokojnej kontemplacji Boga. Człowiek nie musi już wkładać wysiłku w dyscyplinę opanowywania swych myśli, ponieważ są one uporządkowane
przez łaskę Bożą174.
Zjednoczenie ekstatyczne to zawieszenie zmysłów zewnętrznych. Dusza
w tym stanie całkowicie pogrąża się w Bogu. Rozum podziwia prawdy, których
do końca jeszcze nie poznał i nie może się nimi nasycić. Wola zwraca się ku temu,
o czym rozmyśla rozum. Podziw dla Boga wzmacnia się pod wpływem miłości,
a miłość potęguje się przez to, co podziwia. Zawieszenie zmysłów następuje stopniowo i nie u wszystkich dochodzi do jednakowego stopnia. Doświadczenia te są
tak mocne, że zmysły tracą wrażliwość na bodźce zewnętrzne i ulegają zawieszeniu w swych czynnościach. Ciało zostaje unieruchomione w takiej postawie, w jakiej zastał ją zachwyt. Wzrok zostaje utkwiony w jakimś niewidzialnym punkcie.
Słuch nie funkcjonuje, niekiedy także i mowa. Wolność woli pozostaje nietknięta,
tak że nawet w ekstazie człowiek może zdobywać zasługi175.
Ekstaza całkowita trwa zazwyczaj krótko, dochodząc niekiedy do pół godziny. Jest poprzedzona stanami ekstazy niezupełnej, które się powtarzają. Błogosławiony pisze, że całe przeżycie zjednoczenia człowieka z Bogiem w ekstazie może trwać kilka dni. Przebudzenie z tego stanu następuje pod wpływem
łaski Bożej lub otoczenia. Wtedy dana osoba powoli odzyskuje panowanie nad
swoim ciałem176.
Czwarty skutek modlitwy całkowitego zjednoczenia, według Autora, tkwi
w udzieleniu człowiekowi mocy ducha. Człowiek doświadcza nie tylko radości
duchowej, lecz nadprzyrodzonej siły. Bóg chce go jeszcze bardziej przyciągnąć
do siebie przez dalsze oczyszczenie, nawet z najmniejszej cząsteczki wszelkiej
niedoskonałości władz duszy, którymi mogą być ukryte przywiązania, pewne
słabości umysłu, próżne upodobania, zbytnia śmiałość wobec Boga pod wpływem otrzymanych pociech duchowych177.
174
Por. MBIII, s. 192-196; por. A. Tanquerey, Zarys teologii ascetycznej i mistycznej, t. 2, dz. cyt.,
s. 488-489.
175
Por. MBIII, s. 193.
176
Por. MBIII, s. 194; por. J. W. Gogola, Teologia komunii z Bogiem, dz. cyt., s. 319-320; „Ekstaza jest
zawieszeniem zmysłów zewnętrznych; nie wymaga ona koniecznie lewitacji, czyli podniesienia ciała
ponad ziemię. To zawieszenie zmysłów zewnętrznych przejawia się przez niewrażliwość mniej lub
więcej wyraźną, zwolnienie oddechu, obniżenie temperatury ciała”. – TO, s. 832.
177
Por. MBIII, s. 193-194.
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Na ostatnim miejscu Błogosławiony omawia trwałe zjednoczenie duszy
z Bogiem, które w jego opinii stanowi kres ludzkiej doskonałości na ziemi.
W tym stanie między Bogiem i duszą ludzką nie istnieją żadne tajemnice, ponieważ dwa życia zlewają się w jedno. Na tym etapie nie ma zbyt często zachwytów
i ekstaz, a przynajmniej zdarzają się sporadycznie. Następuje spokojny i cichy
stan, taki, w jakim znajduje się dwoje oblubieńców178.

3. Umartwienie
Istotą umartwienia jest pokonanie własnego egoistycznego „ja”, z którego
człowiek nierzadko czyni centrum wszechświata. Objawem takiej postawy jest
świadome lub też nie do końca uświadomione wywyższanie swojej osoby. Ks.
Sopoćko przypomina, że zadaniem chrześcijanina jest poskromienie dążenia do
zaspokajania własnej pychy. Można stwierdzić, że celem umartwienia jest dla
Sopoćki osiągnięcie takiego stanu duchowego, w którym człowiek zaczyna pomijać siebie i przestaje być wyniosły, rezygnuje z różnych radości, czy też uznania wśród ludzi, nawet jeśli jest ono z różnych powodów należne179.
J. W. Gogola pisze, że celem umartwienia nie jest tylko doskonałość w cnocie moralnej. Pierwszeństwo mają przesłanki duchowe. Celem jest utwierdzenie
chrześcijanina w zjednoczeniu z Chrystusem. Człowiek pracuje nad sobą pielęgnując sacrum, by zrobić miejsce dla Boga180.
Wzór umartwienia dla chrześcijan Błogosławiony dostrzega w Jezusie
Chrystusie. Odnosząc się do objawienia zawartego w Piśmie Świętym, pisze:
„Jezus żył nieustannym umartwieniem, aby nas zbawić”181. Rozwijając powyższy wątek tłumaczy, że Zbawiciel przez 30 lat żył w ukryciu, natomiast podczas
działalności apostolskiej nigdy nie szukając siebie, lecz troszcząc się o ukazywanie chwały Bożej, nieustannie doświadczał upokorzeń. Świadczą o tym
przypadki chorych, których nadprzyrodzone uzdrowienie Jezus chciał ukryć,
Por. tamże, s. 196; por. A. Tanquerey, Zarys teologii ascetycznej i mistycznej, t. 2, dz. cyt., s. 488-489.
Por. DZM, z. 3, s. 167.
180
Por. J. W. Gogola, Pojęcie chrześcijańskiej ascezy, w: Asceza chrześcijańska. Materiały z sympozjum, Kraków 1996, s. 14.
181
Por. DZM, z 3, s. 203; „Dlatego błogosławiony ten sługa, który mając w swej władzy takiego nieprzyjaciela (pożądliwości cielesne), będzie zawsze trzymał go związanego i roztropnie miał się przed
nim na baczności. Dopóki bowiem tak będzie postępował, żaden inny nieprzyjaciel, widzialny czy
niewidzialny, nie będzie mógł mu zaszkodzić”. – św. Franciszek z Asyżu, Ciało Pańskie, w: Pisma św.
Franciszka z Asyżu, Warszawa 1990, s. 41.
178
179
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by nie zdobywać ludzkiej popularności (por. Mk 7,22-26). W ten sposób pokazał ludziom, jak należy umartwiać pychę, czyli dążenie do szukania własnej
chwały182. Szczytem umartwienia Jezusa była męka na krzyżu, podczas której
złożył ofiarę całopalną ze swojego „ja” oraz z własnego życia. Osoba dążąca do
świętości powinna wzorem Jezusa znosić obojętność innych bez smutku oraz
przyjmować wszelkiego rodzaju upokorzenia, wzgardę i prześladowanie w duchu poddawania się woli Bożej, wreszcie łączyć własne cierpienia z krzyżem
Chrystusa. Wówczas jedynym źródłem nadziei będzie dla niej Bóg. Autor cytuje
w tym kontekście słowa św. Pawła: „Dla mnie żyć to Chrystus, a śmierć jest
zyskiem” (Flp 1,21)183.
W umartwieniu Sopoćko widzi drogę do wolności, której wyrazem jest zdolność do panowania nad sobą w wymiarze zmysłowym, cielesnym oraz duchowym. Uważa, że wezwał nas do tego Jezus Chrystus w słowach: „Kto chce pójść
za mną, niech się zaprze samego siebie” (Mt 16,24)184. Droga do wolności prowadzi przez krzyż. Oznacza to ćwiczenie się w umartwieniu, aby uporządkować
naturalne skłonności do szukania przyjemności cielesnych. Dotyczy to przede
wszystkim unikania grzechu śmiertelnego i wszystkiego, co do niego prowadzi.
Za tym iść powinno unikanie grzechów powszednich, wykorzenianie złych skłonności i odmawianie sobie przyjemności dozwolonych. Kolejnym etapem jest dążenie do czystej miłości Boga i pozbywanie się pozostałych niedoskonałości185.
W opinii Sopoćki osoba, która nie praktykuje umartwienia, nie będzie w stanie
ustrzec się przed zniewoleniem, jakie łączy się z determinacją do grzechu, a próby
wytrwania na drodze do wolności Chrystusowej okażą się daremne186.
Umartwienia mogą być zewnętrzne, czyli dotyczące zmysłów. O nich Autor
pisał, że mają poskromić grzechy główne, przede wszystkim grzech nieczysty
i nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu187. W odniesieniu do grzechu nieczystego,
asceza dotyczy zmysłów wzroku i dotyku. Sopoćko zaleca wiernym unikanie zbytniej poufałości z ludźmi, aby mogli cieszyć się poufałością Pana Jezusa i nie tracić
pokoju serca przez zbyt żywe i nadto uczuciowe przywiązania188. Pomocą przy
pokonaniu grzechu nieumiarkowania są polecane przez Kościół liczne posty, na
Por. DZM, z. 1, s. 167.
RMB, s. 80-81; DZM, z. 1, s. 167; MBII, s. 222.
184
Por. M. Sopoćko, Konferencje, O zaparciu się siebie, s. 250, (mps, AZSJM).
185
Por. tamże s. 162.
186
Por. RMB, s. 80; MBIII, s. 186.
187
Por. MBIII, s. 226; M. Sopoćko, Mikołaj Łęczycki o wychowaniu duchowem, dz. cyt., s. 111-112.
188
Por. tamże.
182
183
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przykład piątkowe, wigilijne. Te umartwienie nabierają charakteru ekspiacyjnego
i mają większe znaczenie, ponieważ są połączone z cierpieniami i zasługami Jezusa189.
Umartwienia wewnętrzne dotyczą pragnień człowieka. Umartwienia te powinny być głębsze i odnosić się do wad duchowych, miażdżyć miłość własną,
własny sąd, własną wolę, powściągać skłonność do pychy, do niezależności, ciekawości, próżności, drażliwości, lekkomyślności, rozproszenia. Największym
umartwieniem w tej materii, jak podkreśla Sopoćko, jest podporządkowanie się
pod życie wspólnotowe, które czasem jest bardzo trudne ze względu na różnicę charakterów i cudze słabości, które nas denerwują. Dla człowieka, który nie
posiada wewnętrznej łagodności w odniesieniu do innych, konieczne jest wtedy
praktykowanie umartwienia duchowego190. Błogosławiony dostrzega też potrzebę umartwienia w odniesieniu do modlitwy. Apeluje, aby podczas jej trwania nie
szukać pociech uczuciowych dla nich samych, ponieważ jest to forma duchowego
łakomstwa. Umartwienie wewnętrzne na modlitwie pomoże Duchowi Bożemu
powściągnąć rozbitą przez grzech naturę ludzką191.
Wartościową formą umartwienia, wskazaną przez ks. Sopoćkę, może być
wykorzystanie tego, co spotyka nas w ciągu dnia. Zwraca on uwagę na to, żeby
nie tworzyć umartwień sztucznych i wymuszonych, lecz raczej w sposób twórczy
umieć w codziennym życiu dostrzec okazje do przekreślania własnego egoizmu.
Może się to dokonać przez przyjęcie w duchu umartwienia np. niesprawiedliwego osądu. Inną formą umartwienia jest też sumienne wykonywanie obowiązków
stanu z przestrzeganiem ustalonego planu dnia. Ma to duże znaczenie, ponieważ
uodparnia wobec grzechu lenistwa, będącego początkiem uległości względem pożądliwości cielesnych192.
Owocem praktykowanego umartwienia jest przede wszystkim uwolnienie
od złych nawyków. Jest to równoznaczne, według Sopoćki, z wyswobodzeniem
duszy z nadmiernego myślenia o ludziach, przedmiotach, dobrach doczesnych,
dobrach naturalnych, a nawet dobrach duchowych. Dzięki umartwieniu następuje wyzwolenie duszy z wszelkich przeszkód, które opóźniają rozwój łaski,
ponieważ umartwienie zastępuje zły nawyk cnotą193. Taka przemiana, czyli meM. Sopoćko, Konferencje, O zaparciu się siebie, s. 251, (mps AZSJM).
Por. M. Sopoćko, Konferencje, O zaparciu się siebie, s. 253, (mps, AZSJM).
191
Por. DZM, z. 4, s. 263.
192
Por. MBIII, s. 226.
193
Por. DZM, z. 4, s. 167.
189
190
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tanoia, jest dla T. Spidlika dowodem skuteczności umartwienia. Aby się umartwiać, trzeba mieć na uwadze konkretne grzechy, które się powtarzają. Należy
za nie żałować, a nawet czasem nad nimi zapłakać, jak uczą mnisi pustyni194.
Według Sopoćki drugim skutkiem umartwienia jest otwarcie wierzącego na
miłość do Boga i ludzi. Dzięki niemu człowiek osiąga taki stan ducha, w którym
przestaje egoistycznie oczekiwać czegokolwiek od ludzi, a zaczyna bardziej
myśleć o Bogu i ludziach niż o sobie samym. Umartwienie pomaga pokonać
koncentrację na sobie – przyczynę braku miłości bliźnich. Tę myśl znajdujemy
również w powszechnie znanej modlitwie św. Franciszka będącej jego credo:
„(...) Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać; nie tyle
szukać zrozumienia, co rozumieć; nie tyle szukać miłości, co kochać; albowiem
dając otrzymujemy; wybaczając zyskujemy przebaczenie; a umierając, rodzimy
się do wiecznego życia”. Sopoćko wskazuje, że umartwienie wydoskonala naszą miłość, czyni ją szlachetniejszą i wielkoduszną, bardziej otwartą na potrzeby
braci i sióstr195.

4. Kierownictwo duchowe
Bł. Michał Sopoćko określa kierownictwo duchowe jako drogę do doskonałości, przypominającą uciążliwe wspinanie się stromą ścieżką pod górę.
Człowiek nie przechodzi jej samodzielnie, lecz z przygotowanym do tego zadania przewodnikiem. Indywidualne podążanie tą trudną i pełną niebezpieczeństw drogą jest, zdaniem Autora, świadectwem braku roztropności. Człowiek dążący do doskonałości potrzebuje kogoś, kto mu pomoże dojść do celu,
przewodnika, który zna drogę i sam ją przeszedł. Taką osobą jest właśnie kierownik duchowy196.
Kierownictwo duchowe opiera się na zasadzie hierarchiczności. Najwyższą
władzę w Kościele i na świecie sprawuje Pan Jezus jako Król Wszechświata.
Jemu ma podlegać każdy człowiek, każda społeczność, każdy naród i państwo.
Autor przypomina o hierarchii istniejącej w świecie materialnym, np. przyrody, i dokonuje analogii do władzy duchowej. Wyjaśnia, że Jezus prowadzi
dusze dążące do doskonałości przez swoich następców, którymi są spowiednicy i kierownicy duchowi. Autor przekonuje, że Jezus ustanowił taki porządek
T. Špidlik, Dar łez w tradycji Kościoła Wschodniego, „Communio” 5(65) 1991, s. 13-15.
Por. DZM, z. 3, s. 190, 196; tamże, z. 4, s. 287.
196
Por. LC, s. 65-66; por. J. Bochenek, Zarys ascetyki, dz. cyt., s. 323.
194
195
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i szanował go, czemu dał wyraz w tym, że po uzdrowieniu Szawła wysłał go
do Ananiasza – przełożonego wspólnoty chrześcijan w Damaszku. Miało go to
utwierdzić w drodze nawrócenia197.
Przedmiotem kierownictwa jest wszystko, co dotyczy kształtowania duszy
człowieka. O ile spowiedź ogranicza się przede wszystkim do kwestii winy, to
kierownictwo sięga znacznie głębiej, gdyż sięga do przyczyn grzechu, do głęboko zakorzenionych skłonności, zarówno dobrych, jak i złych, do temperamentu,
charakteru, nabytych przyzwyczajeń, pokus oraz nieostrożności. Jego nadrzędnym celem jest odkrywanie woli Bożej względem danej osoby198.
Do kierownictwa duchowego należy zatem, jak pisze E. Weron, to wszystko, co dotyczy życia wewnętrznego. Powinno ono uwzględnić dążenia do świętości danej osoby według jej powołania, na przykład inne będzie prowadzenie
osoby konsekrowanej niż będącej w instytucie świeckim. Podkreśla konieczność kierownictwa duchowego dla dobra osoby prowadzonej199.
Kierownictwo duchowe można realizować w posłudze sakramentalnej (w ramach sakramentu Pokuty), ale również poprzez rozmowy poza spowiedzią lub
listy. Sam Sopoćko praktykował taką formę prowadzenia duchowego, o czym
świadczy jego bogata korespondencja z siostrą Faustyną Kowalską, której służył jako kierownik duchowy200.
E. Weron wskazuje na dwa niebezpieczeństwa przy kierownictwie korespondencyjnym. Pierwsze to brak zachowania dyskrecji, a drugie to niebezpieczeństwo swego rodzaju manieryzmu literackiego. Autorzy listów zdają sobie
sprawę, że mogą one być kiedyś przeczytane, dlatego nie są do końca szczerzy
i obiektywni, ulegając pokusie stawiania siebie w lepszym świetle i tuszowania
swoich słabości201.
Kierownik duchowy jest lekarzem duszy, który bada ją i stawia diagnozę.
Nasz Autor stwierdza, że skoro człowiek nie może być dla siebie lekarzem ciała,
to tym bardziej nie wejdzie w tę rolę, jeśli chodzi o znacznie trudniejsze sprawy
duchowe. Zadaniem lekarza jest właściwe rozeznanie choroby i przepisanie odpowiedniego do choroby lekarstwa. Tak samo czyni kierownik duchowy w celu
zwalczenia choroby duszy u samych jej korzeni. Kierownik duchowy, chcąc
Por. DZM, z. 3, s. 254; LC, s. 65.
Por. LC, s. 67; por. J. Słomkowski, Teologia życia duchowego, dz. cyt., s. 173-175.
199
Por. E. Weron, Kierownictwo duchowe w instytutach świeckich, „Collectanea Theologica” 57 (1987)
3, s. 113-120.
200
Por. LC, s. 67; por. PdV, 81.
201
Por. E. Weron, Kierownictwo duchowe w instytutach świeckich, dz. cyt., s. 119.
197
198
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udzielić duszom wsparcia w radzeniu sobie z różnymi wadami, pomaga im
w dobieraniu środków pozwalających na rozwój życia duchowego. Owymi metodami są w pierwszej kolejności ćwiczenia duchowe, np. rozmyślanie, rachunek sumienia, szczególne nabożeństwo do Jezusa, Maryi. Kierownik duchowy
powinien rozpoznać wady główne danej osoby i nauczyć ją ćwiczeń w cnotach
przeciwstawnych do nich202.
Prowadzenie duchowe jest potrzebne na wszystkich etapach rozwoju życia
wewnętrznego chrześcijanina, bowiem w każdym okresie zjednoczenia z Bogiem potrzebuje on kogoś, kto wytłumaczy mu doświadczenia duchowe w danej chwili. Ks. Sopoćko zwraca uwagę, że staje się to coraz ważniejsze wraz
ze stopniem rozwoju świętości danej osoby, ponieważ wtedy rośnie też stopień
trudności duchowych203. Zwłaszcza konieczne jest, aby osoby początkujące na
drodze do świętości miały kierownika duchowego. Potrzebują one wprowadzenia w podstawowe zasady życia wewnętrznego oraz zadawania im właściwej
pokuty. Ma to służyć również łagodzeniu ich nieroztropnej gorliwości i pocieszaniu w oschłościach, spowodowanych niepowodzeniami. Kierownik duchowy ma być dla tych osób pocieszycielem i przewodnikiem, który pomoże im
oczyszczać się z egoistycznej miłości204. Autor naucza, że również na drodze
oświecającej istnieje konieczność posiadania kierownika duchowego, ponieważ
pomoc wiernemu w poznawaniu i rozwijaniu głównych cnót jest niezbędna dla
duchowego wzrastania. Kierownik duszy powinien znać metody ćwiczenia się
w cnotach. Jego zadanie polega najpierw na rozpoznaniu i wyjaśnianiu przeszkód, na które napotyka podopieczny, a następnie na udzieleniu mu troskliwej
pomocy tak, aby mógł wzrastać w cnotach205.
Szczególnie istotna jest obecność kierownika podczas oczyszczeń biernych,
co Sopoćko argumentuje faktem, że bez pomocy takiej osoby dusza może się
pogubić, doświadczając złudzeń, oschłości, głębokiego niepokoju czy też lęku
przed sprawiedliwością Bożą. Przewodnik duchowy może ją umocnić w przekonaniu, że nie obraża Stwórcy i nie popełnia grzechów, a wszystko, co odczuwa,
jest doświadczeniem Bożym. Zachowując posłuszeństwo spowiednikowi, dana

Por. LC s. 67.
Por. LC, s. 65; „O, jak wielką łaską jest mieć kierownika duszy. Szybciej postępuje się w cnocie,
jaśniej poznaje się wolę Bożą, wierniej ją wypełnia, idzie drogą pewną i bezpieczną. Kierownik umie
ominąć skały, o które rozbić by się mogła”. – Dz 331.
204
Por. LC, s. 66.
205
Por. tamże; por. A. Tanquerey, Zarys teologii ascetycznej i mistycznej, t. 1, dz. cyt., s. 308.
202
203
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osoba będzie postępować dalej na drodze doskonałości206. Kierownik duchowy odgrywa ważną rolę także na drodze zjednoczenia. Na tym etapie powinien
pielęgnować w danej osobie dary Ducha Świętego, zachęcając ją do ofiarności
i stałej uległości wobec natchnień łaski, które trzeba zawsze odróżniać od podszeptów ze strony szatana czy też własnej, skażonej natury. Człowiek często nie
jest w stanie sam dokonać tego rozróżnienia207.
Autor widzi nadto potrzebę kierownictwa w przypadku człowieka, który
pragnie osiągnąć szczyty świętości w modlitwie kontemplacyjnej. Na tym etapie
życia wewnętrznego występują liczne niebezpieczeństwa subiektywnych odczuć
i objawień. Z tego względu Błogosławiony podkreśla konieczność współpracy
z przewodnikiem duchowym. Trzeba pielęgnować w sobie dary Ducha Świętego przez ofiarną i stałą uległość natchnieniom łaski, ale by rozróżniać natchnienia Boskie od tych, które pochodzą z natury człowieka lub od szatana, nieraz
trzeba zasięgnąć zdania roztropnego i bezinteresownego kierownika. Niezbędna
staje się przezorność, pokora i uległość wobec niego. Osoba wierząca, która jest
pozbawiona tych cnót, z całą pewnością zbłądzi208.
Skuteczność kierownictwa duchowego zależy zarówno od kompetencji
przewodnika, jak i postawy penitenta. Obaj powinni przestrzegać pewnych zasad i obowiązków względem siebie nawzajem. Przewodnik musi dobrze znać
prowadzoną przez siebie osobę w kontekście jej słabości, pokus i powtarzających się grzechów. W tym wypadku jego zadanie wobec osoby, którą kieruje,
polega na opracowaniu bieżącej taktyki zwalczania pokus, nauczenia penitenta radzenia sobie z grzechami oraz rozwijania przez niego cnót. Nieodzowne
staje się także ukierunkowanie podopiecznego na konsekwentne realizowanie
obowiązków stanu209. Sopoćko zaleca, aby kierownik duchowy prowadził każdą
duszę w sposób indywidualny, gdyż nie można stosować tych samych metod
wobec wszystkich. Błędem jest także kształtowanie dusz w danym zgromadzaniu zakonnym zgodnie z jednym obranym schematem. Taka próba może pociągnąć za sobą negatywne konsekwencje dla każdej osoby w danej wspólnocie210.
206
Por. LC, s. 66; „Kiedy się wstępuje na drogę oświecającą, czyż nie potrzebny jest znów przewodnik,
który by rozpoznał główne cnoty, odpowiednie dla tej lub owej osoby, sposoby ćwiczenia się w nich
i metodę, której trzymać się należy, chcąc z pożytkiem badać swe postępy i upadki?” – A. Tanquerey,
Zarys teologii ascetycznej i mistycznej, t. 1, dz. cyt., s. 308.
207
Por. LC, s. 66.
208
Por. tamże, s. 66-67; por. A. Tanquerey, Zarys teologii ascetycznej i mistycznej, t. 1, dz. cyt., s. 309.
209
Por. LC, s. 67-69.
210
Por. tamże, s. 67.
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Kierownik duchowy musi spełniać pewne podstawowe kryteria, żeby mógł
dobrze prowadzić innych po drogach życia wewnętrznego. Autor akcentuje tu
przede wszystkim odpowiednie kwalifikacje, a więc szeroką wiedzę, wyćwiczone
cnoty, prawdziwą dobroć oraz nadprzyrodzoną roztropność, wzmocnioną pochodzącym od Ducha Świętego darem rady. Szczególne znaczenie posiada też wiedza, bez której Autor nie wyobraża sobie prowadzenia dusz. W nurt jego rozmyślań dobrze wpisują się słowa św. Teresy od Jezusa, która stwierdziła, że wolałaby
spowiednika wykształconego nad świątobliwego211.
Warto w tym miejscu odwołać się do doświadczenia św. Faustyny, która
opisała w swoim dzienniku duchowym trzy cechy złego kierownictwa w sakramencie pokuty: pierwsza dotyczy braku odpowiedniej wiedzy do prowadzenia
danej osoby na drogach zjednoczenia z Bogiem, druga dotyczy braku cierpliwości kierownika duchowego wobec danej osoby, trzecia błędna postawa wiąże się
z lekceważeniem drobnych rzeczy (por. Dz 112).
Nie tylko przewodnik duchowy ma obowiązki wobec swego podopiecznego. Owa zależność musi działać także w relacji odwrotnej. Błogosławiony poucza wiernych, że powinni widzieć w swoich przewodnikach samego Chrystusa,
ponieważ każda władza pochodzi od Boga. Trzeba ich więc słuchać, szanować
i darzyć zaufaniem, unikając jednak zbytniej poufałości. Penitent nie możne
swojemu kierownikowi narzucać własnych poglądów i koncepcji. Sprawy swego życia duchowego powinien przedstawiać w sposób rzeczowy i uporządkowany, zostawiając wolność osądu swemu przewodnikowi212.
Zagadnienie posłuszeństwa wobec kierownika duchowego Autor uważa za
najtrudniejsze ze względu na miłość własną i pragnienie niezależności. Dla nikogo z ludzi nie jest łatwe podporządkowanie swojej woli pod wolę drugiej osoby. Dlatego w korzystaniu z prowadzenia duchowego cnota posłuszeństwa jest
człowiekowi najbardziej potrzebna, gdyż pomaga pokonać własną pychę i trwać
przy jednym przewodniku. Zmienianie ich w celu zdobycia akceptacji dla własnych pomysłów jest naganne i z pewnością nie przyniesie dobrych owoców.
Sopoćko zachęca wiernych, aby w przypadku zaistnienia chęci zmiany kierownika najpierw przeanalizowali własne motywacje i ustalili, czy czasem nie wynikają one z pychy, ciekawości lub niestałości. Zmiana prowadzącego powinna
Por. LC, s. 68; por. J. Słomkowski, Teologia życia duchowego, dz. cyt., s. 174.
Por. LC, s. 69; „Kierownika duchowego powinna cechować wielka odpowiedzialność za osobę,
którą prowadzi, od penitenta wymaga się ufności i pokory wobec niego”. – Św. Franciszek Salezy,
Filotea, dz. cyt., s. 28.
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się dokonać tylko w uzasadnionych przypadkach, np. gdy penitent dostrzega,
że obecny kierownik oddala go od doskonałości, czy też wykazuje wobec niego
nadmierne przywiązanie i sympatię lub mieszka zbyt daleko213.
W nauczaniu Błogosławionego można zauważyć także koncepcję kierownictwa duchowego jako metody wychowawczej. Realizuje się ono przez rozmowę
z wychowankiem, która powinna dotyczyć jego spraw duchowych, sumienia, rozeznawania dobra i zła oraz odkrywania wad. W celu osiągnięcia rezultatów wychowawczych kierownik powinien odznaczać się dyskrecją, łagodnością, wiedzą,
świętością i doświadczeniem. Wymienione zalety skłaniają wychowanka do odważnego odsłonięcia swego wnętrza. Natomiast nie wolno przewodnikowi wdawać się w poruszanie wad osób trzecich, gdyż uczeń może wtedy nabrać obaw,
że i jego braki staną się przedmiotem rozmów innych. Wychowanka, który zaczyna oskarżać innych, należy upomnieć. w rozmowach bilateralnych trzeba zatem
unikać dociekań sędziowskich i wydawania osądów. Zdaniem księdza Sopoćki
rozmowa wychowawcy z uczniem, w której stosuje się kierownictwo duchowe,
stanowi zwieńczenie wszystkich metod naturalnych, ponieważ prowadzi do życia
nadprzyrodzonego214.
S. Kunowski zauważa, że w kierownictwie duchowym siła oddziaływania
wychowawcy na podopiecznego łączy się nie tylko z mądrością przekazanej
nauki, lecz z siłą przykładu. Wychowawca sam powinien osiągać doskonałość,
aby skutecznie kształtować podopiecznego. Jego zadaniem jest pobudzanie
i stwarzanie sytuacji, w których podopieczny zaprawia się w ascezie w celu
ćwiczenia cnót215.

5. Nabożeństwa
Ważnym środkiem, który w opinii Sopoćki służy rozwojowi świętości
chrześcijańskiej, są nabożeństwa. Ożywiają i ubogacają one duchowość człowieka. Błogosławiony widział w nich środek nadprzyrodzony, pozwalający na
bardziej osobiste doświadczenie spotkania z Bogiem. Traktował je jak szkołę świętości, w której nauczycielem jest sam Jezus. Zastosował podział na na213
Por. LC, s. 69-70; por. J. Machniak, Sakrament pokuty i kierownictwo duchowe, w: Tajemnica Bożego Miłosierdzia, red. W. Otto-Weissowa, Kraków 2000, s. 175; J. Słomkowski, Teologia życia duchowego, dz. cyt., s. 175-178.
214
Por. LC, s. 71-72; M. Sopoćko, Mikołaj Łęczycki o wychowaniu duchowem, dz. cyt., s. 168.
215
Por. S. Kunowski, Podstawy pedagogiczne rozwijania życia wewnętrznego, w: Powołanie człowieka,
dz. cyt., s. 86.
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bożeństwa chrystocentryczne, maryjne i ku czci świętych. w pierwszej grupie
zwrócił uwagę przede wszystkim na kult Męki Jezusa Chrystusa oraz Najświętszego Serca Jezusowego. Można do nich dołączyć wspomniane już nabożeństwo
do Miłosierdzia Bożego, pamiętając jednak, że odnosi się ono do całej Trójcy
Świętej. Wszystkie te formy pobożności Autor odnosił do kultu Najświętszego
Sakramentu; Eucharystia łączy w sobie wszystkie wcześniej wspomniane nabożeństwa, ponieważ stanowi urzeczywistnienie Najświętszej Ofiary, uobecnienie
Serca Bożego, a także uwielbienie Miłosierdzia Bożego216.
Z kolei w opisach nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny Autor zachęca ludzi do oddawania Jej czci, podkreślając, że jest Ona pośredniczką łask,
Matką Miłosierdzia oraz wzorem cnót, z którego chrześcijanie powinni czerpać
przykład. Autor wielokrotnie poleca, aby ofiarowywać się Maryi każdego dnia,
wtedy łatwiej będzie osiągnąć cel, jakim jest świętość217.
W trzeciej grupie Autor umieszcza nabożeństwa do świętych, wskazując
m.in. na kult św. Teresy od Dzieciątka Jezus i św. Faustyny. W osobach wyniesionych na ołtarze widzi wzór do naśladowania, podkreślając osiągnięcie przez
nie doskonałości chrześcijańskiej widocznej w cnotach wiary, nadziei i miłości
praktykowanych w stopniu heroicznym218.
5.1. Nabożeństwo Męki Jezusa Chrystusa
Charakteryzując kult Męki Jezusa Chrystusa, Sopoćko dostrzega w nim wymiar Bosko-ludzki. Chrystus jako człowiek pozwolił skrępować się powrozami,
poprowadzić na sąd, obarczyć cierpieniem i przybić do krzyża. Jednak jako Bóg
wciąż pozostawał Królem Wszechświata i Najwyższym Sędzią, który w chwale i majestacie przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Mimo cierpień fizycznych
i duchowych Jego majestat pozostał nietknięty. W tym aspekcie Bosko-ludzkim
Chrystusa objawia się wielkość nabożeństwa do Męki Pańskiej. Autor w ten
sposób chciał zwrócić uwagę, aby nie pomijać jej boskiego charakteru w liturgii
Kościoła i pobożności wiernych219.
Nabożeństwo męki Jezusa Chrystusa ma dwa istotne cele, które wskazuje
J. Kopeć: kontemplację wyniszczenia Jezusa Chrystusa oraz dzieła odkupienia.
Por. MBIV, s. 69-74; JKM, 93-100; LC, s. 43-50, 73-100.
Por. tamże, s. 90-91.
218
Por. M. Sopoćko, Pośrednictwo N. P. Maryi, WAW 6 (1932), s. 119-201; tenże, Matka Miłosierdzia,
HD 26 (1957), s. 900-903; GŚ, s. 125; MBJ, s. 14-16.
219
Por. M. Sopoćko, Rozmyślanie o Męce Pańskiej, HD 19(1950), s. 29; por. S. Urbański, Pobożność
pasyjna, w: Duchowość Krzyża, red. S. Urbański, W. Gałązka, Warszawa 2009, s. 249.
216
217
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Poprzez rozważania stacji Drogi Krzyżowej poznajemy etapy kenozy Zbawiciela, które objawiają Jego miłość względem człowieka. Równocześnie dochodzimy do poznania przyczyn cierpień Chrystusa. Są nim grzechy ludzkie, za który
musiał wynagrodzić. Właśnie z męki Chrystusa czytamy skutki grzechu, nędze,
złość. Autor zaznacza, że kontemplacji wyniszczenia Jezusa Chrystusa powinno
towarzyszyć współcierpienie, czyli duchowy współudział w cierpieniach Jezusa, oraz wdzięczność za Jego bezgraniczną miłość220.
Uczestnika nabożeństwa do Męki Pańskiej powinno cechować właściwe
usposobienie duchowe. Przede wszystkim powinien on wzbudzać akty rozumu
i woli, np. serdeczne współczucie, boleść, głęboki żal za grzechy, wdzięczność
za odkupienie, ufność w Miłosierdzie Boże, pragnienie czynienia pokuty. Św.
S. Papczyński w swoich pismach wspomina tzw. cnotę boleści. Jest ona dla
niego konieczna w pobożnym rozważaniu męki Pańskiej. Posiadała ją w sposób
doskonały Matka Boża. Dla założyciela Marianów boleść jest mirrą i doskonałością dusz ludzkich221. Sopoćko pisze, że owa postawa wewnętrzna przyczynia
się do bardziej obfitego przyjęcia duchowych darów, których Jezus udziela duszom rozważającym Jego mękę z właściwym uczuciem222.
Chrystus oddał cześć Bogu Ojcu w sposób doskonały na krzyżu poprzez
swoją ofiarę. Nabożeństwo do Męki Pańskiej daje wiernym możliwość zjednoczenia z Jezusem, dzięki czemu mogą oni składać te same akty czci, które Syn
Boży złożył Ojcu Niebieskiemu. Na przykład swoje modlitwy, czyny, cierpienie
człowiek również może ofiarować Bogu Ojcu. Jeśli się to dokona przez zjednoczenie z Jezusem Chrystusem Ukrzyżowanym, stanie się to jednym z najwyższych aktów czci Boga223.
Drugim skutkiem nabożeństwa jest zdobycie mądrości Krzyża, czyli wiedzy
niezbędnej do osiągnięcia świętości. Mądrość ta jest absolutnie konieczna na bolesnym i trudnym etapie umierania „starego człowieka”. Autor odwołuje się tutaj
do nauki św. Pawła, którą podjęło wielu mistyków, wśród nich bł. Elżbieta od
Trójcy Świętej, żyjąca według słów Apostoła Narodów: „Każdego dnia umieram”
(por.1 Kor 15,31). Dzięki takiej postawie mogła całkowicie rodzić się dla Boga,
aby jednoczyć się z Nim w miłości224. Mądrość Krzyża składa się z trzech prawd
Por. J. Kopeć, Droga Krzyżowa. Duchowość nabożeństwa i antologia współczesnych tekstów polskich,
Niepokalanów 1994, s. 7, 10.
221
Św. S. Papczyński, Pisma Zebrane, dz. cyt., s. 1541-1543.
222
Por. MBI, s. 316.
223
Por. M. Sopoćko, Kazania Pasyjne, Wilno 1940, s. 16; MBIII, s. 172.
224
Por. M. Sopoćko, Rozmyślanie o Męce Pańskiej, art. cyt., s. 29; „Modlitwa człowieka Jezusa stopiona
220
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o: grzechu, własnej wartości, Miłosierdziu Bożym. Dzięki tej wiedzy Krzyża dusza poznaje nieskończoność złości grzechu i zaczyna pojmować, jak wielką obrazą Bożego majestatu są jej niecne uczynki. Sopoćko zaznacza, że tylko w świetle
męki Chrystusa grzeszny człowiek może nabrać wstrętu i nienawiści do swoich
występków, zaczerpnąć motywację do wyrzeczenia się swojego złego postępowania, pojąć, że źródłem cierpień człowieka jest szatan. Po drugie, człowiek poznaje wartość swojej duszy w oczach Boga oraz niebezpieczeństwo utraty godności dziecka Bożego, grożące ze strony nieopanowanych namiętności. Świadomości tej nabiera, poznając ogrom cierpienia Jezusa. Skutkiem mądrości Krzyża
jest wreszcie poznanie Miłosierdzia Boga w Jezusie Chrystusie; On wydał się na
śmierć z litości dla ludzi, którzy powinni zostać na wieki odrzuceni przez Stwórcę
za swoje grzechy. O wartości tego nabożeństwa Chrystus zapewniał w objawieniach św. Faustynę225.
Z nabożeństwa Męki Pańskiej uczymy się cnót Chrystusa. Te lekcje świętości są wyjątkowo trudne. Chrześcijanin może im sprostać tylko wtedy, gdy
wpatruje się we wzór ukrzyżowanego Jezusa i prosi Go o łaskę. Tak więc dzięki
Męce Jezusa Chrystusa stajemy się ludźmi cnót, które wszystkie ucieleśnił Jezus
na krzyżu. Przede wszystkim uczymy się cnoty pokory jako wędzidła w opanowaniu przesadnej miłości własnej. Uczymy się też cierpliwości w prześladowaniach oraz nabywamy cnotę męstwa w przezwyciężaniu obaw, samozaparciu
i dążeniu do celu. Człowiek dzięki rozważaniu męki Chrystusa wzrasta w miłości do Boga i miłosierdziu względem bliźnich, aż do pełnego daru z siebie
w męczeństwie 226.
Przez rozważanie męki Jezusa Chrystusa wzmacniają się w nas cnoty Boskie. F. Mickiewicz powołuje się na słowa Ewangelii Jana, w której Apostoł
opisuje wytryśnięcie krwi i wody z przebitego boku Chrystusa i ujawnia też cel
tego zapisu: „Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawjest teraz z wewnątrztrynitarnym dialogiem wiecznej miłości. W tę modlitwę Jezus włącza ludzi poprzez
Eucharystię, która jest zawsze otwartą bramą uwielbienia i prawdziwą ofiarą”. – J. Ratzinger, Duch liturgii, dz. cyt., s. 45; por. Bł. Elżbieta od Trójcy Świętej, Pisma, t. 3, Kraków 2005, s. 346-347.
225
Por. MBI, s. 317; M. Sopoćko, Rozmyślanie o Męce Pańskiej, dz. cyt., s. 29. Jezus mówił św. Faustynie
o wielkich duchowych korzyściach, wynikających z rozważania Jego męki. Należą do nich: poznanie miłości Boga – ,,Pragnę, abyś głębiej poznała moją miłość (...) a zrozumiesz to, kiedy będziesz rozważać moją
mękę”. – Dz 186; zadośćuczynienie –„Jedna godzina rozważania mojej bolesnej męki większą zasługę ma
aniżeli cały rok biczowania”. – Dz 369; pożytek duchowy i moralny, ponieważ zdobywamy mądrość krzyża, obfitość łask – ,,(...) najwięcej łask udzielam duszom, które pobożnie rozważają mękę moją”. – Dz 737;
M. Bednarz, Łukaszowa koncepcja Męki Jezusa, w: Męka Jezusa Chrystusa, dz. cyt., s. 98-99.
226
Por. MBI, s. 316-318; por. S. Urbański, Pobożność pasyjna, w: Duchowość Krzyża, dz. cyt., s. 254-256;
A. Tanquerey, Zarys teologii ascetycznej i mistycznej, t. 1, dz. cyt., s. 92-96.
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dziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli” (J 19,35). Świadectwo
o męce Chrystusa otwiera nowa kartę w dziejach ludzkości. Każdy, kto spojrzy
na Ukrzyżowanego, odzyskuje również nadzieję przez otrzymanie mocy i siły
nadprzyrodzonej (por. Lb 21,4-8; J 3,14). Ta rana boku Jezusa jest raną miłości.
Powinniśmy w niej zobaczyć ukrytą tęsknotę Boga za człowiekiem. Nie możemy być wobec niej zimni jak głaz, lecz uczcić ją życiem ofiarnym227.
Sopoćko przytacza dwie metody rozważania Męki Jezusa Chrystusa, opisane w dziele Kaspra Drużbickiego: Tractatus de variis passionem Domini nostri,
Jesu Christi meditandi modis z XVII wieku. Pierwsza z nich polega na poznawaniu osób spotykanych na poszczególnych etapach Męki Zbawiciela oraz na
rozważaniu ich słów i czynów tak, aby stać się świadkiem tych wydarzeń, które
rozważamy. Błogosławiony zaznacza, że tym rozmyślaniom powinno towarzyszyć wypraszanie miłosierdzia przez zasługi Męki Pańskiej228. Druga metoda
polega na równoczesnym rozważaniu męki Chrystusa i tajemnicy współcierpienia Maryi. Chodzi oto, aby człowiek stanął między cierpiącym Chrystusem
a Jego Matką i wniknął w przestrzeń miłości tych dwóch Serc. Następnie powinien zwracać się kolejno do Jezusa i Maryi, okazując Im współczucie, wdzięczność i miłość. Może przy tym ukazywać Jezusowi Matkę Miłosierdzia, natomiast przed oczami Maryi stawiać Jej Syna. W ten sposób wyprasza wstawiennictwo zarówno Maryi, jak i Jezusa229.
5.2. Nabożeństwo do Serca Jezusa
Dokonując analizy teologicznej tego nabożeństwa, Sopoćko wyjaśnia na
początku, co jest jego przedmiotem. Wyróżnił przedmiot główny, którym jest
Bóg-człowiek – Jezus Chrystus. Opisuje też przedmiot bliższy, dzieląc go na
widzialny (materialny) i niewidzialny (formalny). Przedmiotem widzialnym,
materialnym kultu jest Serce Jezusa, nierozerwalnie związane z bóstwem Chrystusa. Ze względu na to połączenie z Bóstwem, pisze J. Pelczar, należy się Najświętszemu Sercu cześć najwyższa, cześć Boska. Cześć bowiem mierzy się
według osoby, a w Jezusie Chrystusie jest Boska Osoba. Przedmiotem niewidzialnym, formalnym jest miłość Zbawiciela ku rodzajowi ludzkiemu, o której
należy nieprzerwanie przypominać wszystkim wierzącym230.
F. Mickiewicz, Krocząc śladami męki Chrystusa, Ząbki 2000, s. 295-296.
Por. M. Sopoćko, Rozmyślanie o Męce Pańskiej, dz. cyt., s. 29.
229
Por. tamże.
230
Por. JKM, s. 93, 101, 164; J. Pelczar, Życie duchowe, t. 2, dz. cyt., s. 338.
227
228
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Konieczność uczczenia Serca Jezusa Autor uzasadnia trzema powodami:
zadośćuczynieniem, odwzajemnieniem miłości Bożej i przyjęciem łask. Pierwszym powodem powinno być pragnienie wynagrodzenia temu Sercu za zranienia i odepchnięcie przez wielu ludzi. Wynika to ze sprawiedliwości i jest naszym obowiązkiem. Pokuta w tym duchu podjęta przywraca naruszony przez
grzech porządek w relacji z Bogiem. Takie zadośćuczynienie jest pocieszeniem
Jezusa Chrystusa Cierpiącego231. Drugi powód uczczenia Serca Bożego wiąże
się z koniecznością odpowiadania na miłość, którą to Serce ukochało ludzkość.
Dla zrozumienia tej rzeczywistości można posiłkować się Nowym Testamentem, w którym została opisana nieskończona miłość Chrystusa do człowieka.
Szczególnym jej dowodem jest Serce Jezusa przebite za ludzkie grzechy oraz
nieustająca, bezbronna obecność Zbawiciela w sakramencie Eucharystii. Odpowiedzią człowieka na tak wielką miłość powinna być przede wszystkim autentyczna wdzięczność wyrażana szczególnie podczas adoracji Najświętszego
Sakramentu, przez którą możemy spłacać nasz dług wobec miłości Serca Jezusa232. O wartości tego nabożeństwa stanowi także możliwość przyjęcia łask,
które nieustannie płyną z Serca Jezusa. Do nich należą łaski miłosierdzia wzbudzające w nas ducha pokuty i żalu za grzechy oraz łaski wynikające z miłości
Bożej dające nam pocieszenie i podniesienie, kiedy brak nam sił233. Trzeba je
przyjąć, aby i w ten sposób uszanować hojność Boga234.
Pierwszą z form tego nabożeństwa jest uroczystość Najświętszego Serca
Pana Jezusa. To święto ustanowił w roku 1765 roku papież Klemens XIII. Był
to początkowo przywilej tylko dla Polski, dla ówczesnego Królestwa Polskiego.
Jednak, jak przypomina J. Krzemiński, już w wieku XVIII i w pierwszej połowie wieku XIX kult ten tak się rozrósł, że nie ma już w Kościele prawie żadnej
diecezji, która by z tego polskiego przywileju nie korzystała235.
Uroczystością Serca Jezusowego Kościół zamyka cykl świąt Pańskich,
wieńcząc jednocześnie oktawę Bożego Ciała. Podkreśla w ten sposób najwyższą miłość Jezusa do człowieka – miłość oblubieńczą, której symbolem jest Jego
Serce. Warto podkreślić, że w kulcie Serca Bożego nie chodzi o serce w znaGŚ, s. 5-18, Por. Pius XI, Miserentissimus Redemptor, 6.
Por. M. Sopoćko, Serce Jezusa wzorem Miłości Boga, WAW 6(1951), s. 658-659.
233
Por. JKM, s. 164, 212.
234
Por. MBI, s. 319-320; MBI, s. 228; JKM, s. 212; M. Sopoćko, Konferencja o Najświętszym Sercu
Jezusa, WAW 5(1931), s. 171; tenże, Kult Serca Jezusowego a kult Miłosierdzia Bożego, dz. cyt., s. 452.
235
Por. J. Krzemiński, Nabożeństwa i modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa, Kraków 1995,
s. 7.
231
232
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czeniu fizjologicznym, lecz w znaczeniu biblijnym. Serce w Piśmie Świętym to
cały człowiek, a przede wszystkim głębiny jego życia wewnętrznego, ze szczególnym uwzględnieniem miłości236.
Kolejną formą nabożeństwa do Serca Jezusowego jest rozważanie znaczenia obrazu, który widziała w objawieniach św. Małgorzata Maria Alacoque. Ks. Sopoćko wyjaśnia, że obraz ten przedstawia przede wszystkim miłość Zbawiciela do człowieka i do rodzaju ludzkiego, symbolicznie ukazaną
w wizerunku Serca, z którego wychodzą płomienie miłości zawierające łaski
uświęcające i zbawienne. Jest to jednak zarazem Serce bolesne, odepchnięte przez ludzi, potraktowane z obojętnością, co wyraża otaczająca je korona
cierniowa237. Pius XII w encyklice Haurietis aquas pisze, że Serce Jezusa jest
symbolem potrójnej miłości: Syna z Ojcem i Duchem Świętym. Serce Jezusa
jest obrazem Boskiej miłości oraz świadkiem odkupienia. W nim widać mistyczne schody, którymi wstępujemy w objęcia Boga. Tymi stopniami są dzieła, czyny, słowa, przykazania, cuda, sakramenty, Matka Boża, Kościół święty,
zesłanie Ducha Świętego238.
Sopoćko zachęca do adoracji Serca Bożego w tzw. Godzinie Świętej, która
przypada na pierwsze czwartki miesiąca w godzinach 23.00-24.00, w czasie odpowiadającym modlitwie Jezusa w Ogrójcu. Istotą tego ćwiczenia duchowego
jest przenikanie do cierpiącego Serca Jezusa, by je pocieszyć. Celem jest wynagrodzenie za grzechy, np. za brak wierności apostołów, którzy zamiast czuwać z Jezusem, posnęli. Błogosławiony przygotował na całą Godzinę Świętą
rozważania oraz różne pomoce dla wiernych. Modlitwy, które ułożył, zawierają akty uwielbienia, dziękczynienia, przebłagania, prośby. Poleca, aby w tym
czasie wynagradzać przede wszystkim za grzechy uwłaczające Najświętszemu
Sakramentowi, tj. niegodne przyjmowanie Komunii świętej oraz lekceważenie
odkupieńczej miłości Boga przez oziębłość i niewiarę239.
Kult Serca Jezusowego może przybierać formy intronizacji, adoracji, nabożeństwa czerwcowego i pierwszopiątkowego. W sugestiach pastoralnych dotyPor. JKM, s. 93.
M. Sopoćko, Konferencja o Najświętszym Sercu Jezusa, art. cyt., s. 171. „Pan rzekł do mnie: Moje
Boskie Serce goreje tak wielką miłością ku ludziom, a zwłaszcza ku tobie, że nie może już powstrzymać w sobie płomieni tej gorejącej miłości. Musi je rozlać za twoim pośrednictwem i ukazać się
ludziom, by ich ubogacić drogocennymi skarbami, które ci odsłaniam, a które zawierają łaski uświęcające i zbawienne, konieczne, by ich wydobyć z przepaści zatracenia”. – Św. M. Alacoque, Pamiętnik
duchowy, Chorzów 1947, s. 59.
238
Por. Pius XII, Haurietis aquas, 2.
239
Por. M. Sopoćko, Konferencja o Najświętszym Sercu Jezusa, art. cyt., s. 93-94.
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czących rozpowszechnienia tego nabożeństwa Sopoćko dodaje, że można powołać bractwa wynagradzania za zniewagi240.
Aby nabożeństwo do Serca Jezusa stało się środkiem prowadzącym człowieka do świętości, trzeba pamiętać, że nie polega ono wyłącznie na odmawianiu
modlitw i litanii, lecz na podjęciu duchowego wysiłku w celu wiernego naśladowania przymiotów Serca Bożego: miłosierdzia, miłości oraz cichości i pokory, co
zostało opisane we wcześniejszych rozdziałach niniejszej pracy241.
Zdaniem Piusa XII kult Najświętszego Serca Jezusa jest najskuteczniejszą
szkołą miłości Bożej, na której ma oprzeć się każdy człowiek, rodzina oraz naród. Celem tego nabożeństwa jest miłość łącząca nas z Bogiem. Mamy to Serce
Bosko-Ludzkie adorować i uczyć się Je naśladować, aby doprowadzić do tryumfu wiary w świecie242. W nieco innych słowach ujmuje to samo zagadnienie
S. Wawryn twierdząc, że poprzez nabożeństwo do Serca Jezusa następuje przyjęcie wylewu miłości Bożej. To sprawia, że niewierni poganie nawracają się,
a wyznawcy są gotowi do męczeństwa. Serce Boże według Niego przekazuje
wszystkim wiernym siłę potrzebną do rozwoju świętości. Jest swego rodzaju
„elektrownią” duchową, dającą wszystkim zasilanie łaski243.
5.3. Nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny
Najświętsza Dziewica jest najdoskonalszym stworzeniem Boga. Została obdarowana przez Stwórcę wyjątkową godnością, która zachwyca oraz przejmuje czcią i uwielbieniem całe niebo. Nawet aniołowie nie są w stanie całkowicie
zgłębić Jej wielkości. Błogosławiony przypominał, że Maryja jest stworzeniem
wyniesionym do najwyższego stopnia, więc przewyższa nie tylko całe istniejące
byty, ale również wszelkie możliwe istnienia, które Bóg mógłby jeszcze stworzyć.
Dlatego też można Jej przyporządkować tytuł Królowej Nieba i Ziemi244. To nauczanie Sopoćki jest zgodne z myślą teologiczną Piusa XII, który napisał encyklikę O Królewskiej Godności Najświętszej Maryi Panny – Ad Caeli Reginam245.
Por. GŚ, s. 5-18.
Por. LDMB, s. 112-113.
242
Por. Pius XII, Haurietis aquas, 4-5.
243
Por. S. Wawryn, Kult Serca Bożego w świetle encykliki Haurietis aquas, w: Bo Jego miłosierdzie na
wieki, dz. cyt., s. 88-89.
244
Por. LC, s. 75.
245
Por. tamże, s. 76; por. Pius XII, Ad Caeli Reginam o królewskiej godności Najświętszej Maryi
Panny, 8; Jan Paweł II, Redemptoris Mater, dz. cyt., s. 368; por. F. Bogdan, Najmilsze pozdrowienie
Zdrowaś Maryjo, Kraków 1997, s. 157-158.
240
241
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Maryję należy czcić również z tego względu, że jest Świętą Bożą Rodzicielką. To z Niej Syn Boży otrzymał ciało i dzięki Niej przyjął człowieczeństwo.
Natomiast Maryja dzięki Chrystusowi obecnemu w Jej łonie została uświęcona.
Z tych dwóch powodów oddawanie czci Maryi jest według Sopoćki oddawaniem czci Jezusowi Chrystusowi246.
Trzecim powodem czci dla Matki Bożej jest Jej macierzyństwo w stosunku
do każdego chrześcijanina. Błogosławiony odwołuje się tutaj do słów Zbawiciela, które popłynęły z wysokości Krzyża jako testament: „Oto Matka twoja”
(J 19,27). Maryja doskonale wywiązuje się z tego powołania opiekując się Ludem Bożym, wypraszając mu błogosławieństwo, a nade wszystko troszcząc się
o jego zbawienie247.
F. Zapłata rozwija to zagadnienie pisząc, że Macierzyństwo Matki Bożej
w stosunku do wiernych charakteryzuje się wymiarem odkupieńczym. Maryja
zgodnie z odwiecznymi planami nie tylko dała Odkupiciela światu, lecz współpracując z Nim miała przyjąć owoce odkupienia całej ludzkości. Zdobywając
dla nas życie nadprzyrodzone u swego Syna, staje się Matką Współodkupicielką
i Rozdawczynią wszelkich łask248.
Za potrzebą kultu Najświętszej Dziewicy przemawia Jej tytuł: Matka Boża
Miłosierdzia. Istotą tego wezwania jest wychwalanie w osobie Maryi największego przymiotu Boga. Sopoćko precyzuje, że Maryi przysługuje ten tytuł, gdyż
jest Matką Jezusa Chrystusa, Króla Miłosierdzia, a nadto sama wyświadcza ludziom miłosierdzie. W rozwinięciu tego wątku przekonuje, że Maryja otrzymała
ten tytuł pod Krzyżem swojego Syna. Był to moment, w którym szczególnie
zaczęła świadczyć miłosierdzie grzesznikom, choćby wypraszając łaskę nawrócenia Dobremu Łotrowi. Z tego względu Sopoćko zachęca wiernych, aby czcili
Matkę Bożą w tym wezwaniu i mieli do Niej nabożeństwo249, gdyż po Chrystusie, jak pisze A. Krupa, jest Ona uosobieniem największego miłosierdzia
i równocześnie arcydziełem natury i łaski. Właśnie Syn Maryi, Jezus Chrystus
wybrał Ją, aby posłużyć się miłością najczulszej Matki dla przedłużenia Jego
miłosierdzia na ziemi. Rola ludzkiego czynnika miłości matki do dzieci ma tu
Por. JKM, s. 193; LC, s. 75; por. Św. Ludwik Maria Grignon de Monfort, Traktat o doskonałym
nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, dz. cyt., s. 18.
247
Por. JKM, s. 194; LC, s. 75; por. F. Bogdan, Najmilsze pozdrowienie Zdrowaś Maryjo, dz. cyt.,
s. 163-164.
248
F. Zapłata, Podstawy kultu Maryjnego, „Collectanea Theologica” 28 (1968), s. 64.
249
Por. LC, s. 75, 91, JKM, s. 192-194; por. M. Dłutowski, Matka Miłosierdzia, w: Kościołowi potrzebna
jest Matka, „Civitas Christiana” 5 (36) 2016, s. 20-21; L. Suenens, Kim jest Ona? Synteza mariologii,
Warszawa 1988, s. 8.
246
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ogromne znaczenie. Cześć więc wobec Maryi wynika z czwartego przykazania:
„Czcij ojca swego i matkę swoją”250.
Na podstawie konstytucji soborowej Lumen gentium S. Napiórkowski podaje
sposoby czci Matki Bożej. Czcimy Ją, kiedy uznajemy za Matkę Pana i Zbawiciela, Theotokos, Dziewicę odkupioną, najdoskonalszą cząstkę Kościoła; błogosławimy zgodnie ze słowami Archanioła Gabriela (por. Łk 1,48); czcimy Ją przez
dziecięcą miłość i przez naśladowanie Jej cnót, nade wszystko wiary, nadziei, miłości, posłuszeństwa, szukania woli Bożej, apostolskiego zaangażowania; wreszcie sposobem czci Matki Bożej jest wzywanie Jej. Autor powołuje się na tradycję
modlitwy Kościoła, który zawsze upraszał wstawiennictwa Bożej Rodzicielki251.
Sopoćko pisał także o tzw. niemowlęctwie wobec Maryi. Ta postawa wewnętrzna polega na uznaniu się wobec Maryi nie tylko dzieckiem, ale niemowlęciem, a w ten sposób niejako wchodzimy do Jej łona przez miłość i nabożeństwo
do Niej. Wyraża się w ten sposób jeszcze większa zależność ochrzczonego wobec
Niej, wręcz konieczność ciągłego bycia ze sobą. Niemowlęctwo wobec Maryi
oznacza dla Autora nieustanne duchowe trwanie w Niej w połączeniu z wszelkimi
czynnościami dnia codziennego prowadzącymi do doskonałości. Błogosławiony
opisuje to w słowach: „Naszym zadaniem jest być w łonie duszy Maryi. Jest to
miejsce święte, gdzie następuje nasze odrodzenie i umocnienie na drodze do świętości”252.
Zjednoczenie z Maryją jako Matką jest tak ważne, że Sopoćko sugeruje wiernym konieczność rozliczania się z czasu trwania przy Niej podczas wieczornego
rachunku sumienia. Każdy wierzący ma narodzić się z Maryi tak, jak Chrystus.
Tak jak Duch Święty ukształtował w Niej Chrystusa, tak i my stajemy się doskonali poprzez Jej osobę i rodzimy się duchowo do nowego życia253. Jest konieczne,
wyjaśnia Autor, by w życiu duchowym nie iść do świętości na własną rękę, bo
zabraknie nam sił254. J. W. Gogola twierdzi, że maryjność chroni wierzących przed
duchowymi niebezpieczeństwami. Są na nie narażeni ci, którzy świętość chcą realizować w sposób prywatny i anonimowy, bez więzi z Maryją255.
Por. A. Krupa, Maryja Matką Miłosierdzia, w: Ewangelia miłosierdzia, dz. cyt., s. 169-172.
S. Napiórkowski, Maryja w pobożności Katolickiej, „Collectanea Theologica” 56 (1986) 2, s. 24.
252
LC, s. s. 88; „Naszym zadaniem jest być w łonie duszy Maryi. Jest to miejsce święte, gdzie następuje
nasze odrodzenie i umocnienie na drodze do świętości. Do łona duszy Maryi dochodzimy przez miłość
i nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny”. – tamże.
253
Por. LC, s. 81.
254
Por. tamże, s. 81, 88, 90; M. Sopoćko, Salve Sancta, WAW 5 (1931), s. 204; por. Jan Paweł II, Redemptoris Mater, 43.
255
Por. J. W. Gogola, Maryja wzorem więzi Boga i człowieka, „Salvatoris Mater” 1(2003) 17, s. 48-52;
250
251
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Jako sposób trwania w łączności z Maryją, Błogosławiony podkreśla doniosłą rolę modlitwy różańcowej. Cytuje słowa św. Alfonsa M. Liguori, który powiedział: „Od Różańca zależy moje zbawienie wieczne”256. Podczas odmawiania
różańca zaleca rozmyślanie nad słowami podstawowych modlitw, czyli „Ojcze
nasz” i „Zdrowaś Maryjo”; dalej, formułowanie konkretnych intencji, w których
podejmuje się modlitwę, co pomaga bardziej skoncentrować się na modlitwie
prośby. Trzeci sposób wiąże się z rozważaniem poszczególnych tajemnic różańcowych, przy czym przy pierwszej części (tajemnice radosne) rozmyślać o Maryi
jako córce Boga Ojca, przy drugiej (tajemnice bolesne) jako Matce Syna Bożego, przy trzeciej zaś (tajemnice chwalebne) skupić się nad tajemnicą Maryi jako
Oblubienicy Ducha Świętego. Modlitwa różańcowa ma wiele błogosławionych
skutków w życiu duchowym, pogłębia modlitwę rozmyślania przez rozważanie
prawd wiary, przez co zanurza nas w osobie Jezusa Chrystusa. Różaniec, według
nauczania Autora, jest towarzyszeniem Jezusowi z Maryją257.
Uczestnicy nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny powinni naśladować
Jej cnoty: pokorę, posłuszeństwo, czystość, bohaterskie męstwo, ufność, wiarę,
miłość do Boga i bliźniego, ofiarność, poświęcenie, samozaparcie i umartwienie. Pośród tak wielu sprawności duchowych Autor wyróżnia przede wszystkim
cnotę posłuszeństwa, która łączy się z pokorą i roztropnością. To dzięki niej
Maryja z Józefem ocalała podczas prześladowań Jezusa przez Heroda. To dzięki
posłuszeństwu Maryja podporządkowała się Bogu całkowicie, aż do złożenia
ofiary całopalnej z siebie samej. Osoby modlące się za Jej wstawiennictwem
powinny o tym pamiętać i naśladować Ją w tej cnocie, by nie zostały zwiedzione
przez szatana258.
Nabożeństwo maryjne powinno przekształcać duszę czciciela Matki Bożej.
Prawdziwy czciciel Maryi staje się do Niej podobny wewnętrznie. Dokonuje się
to przez nabywanie Jej cnót. Sopoćko podkreśla w swych pismach głównie cichość i pokorę, które należy praktykować przez zgadzanie się z wolą Bożą i wypełnianie swoich zadań w duchu służby Bogu i bliźniemu. Wzorem do naśladowania jest też Jej bezgraniczne poświęcenie, a ma przejawiać się w uczynkach
miłosierdzia wobec bliźniego. Czciciel Maryi uczy się od Niej odpowiedzialnopor. R. Rogowski, Duchowość maryjna w życiu duchowym chrześcijanina, „Salvatoris Mater” 2(2003)
18, s. 12; M. Gogacz, On ma wzrastać, Warszawa 1973, s. 104.
256
LC, 89.
257
Por. LC, s. 89-92; M. Pisarzak, Maryja wzorem więzi Boga i człowieka, „Salvatoris Mater” 1(2003)
17, s.163, 173-176.
258
Por. LC, s. 96; MBIII, s. 296.
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ści za swoich braci i siostry. Pragnie dla nich dobra duchowego i materialnego
oraz świadczy je w sposób wielkoduszny259.
Zdobywanie cnót, które w sposób doskonały osiągnęła Maryja, stanowi dla
człowieka ogromne wyzwanie. Sopoćko dostrzega ową trudność, ale jednocześnie zachęca do cierpliwości, gdyż wie, że każdy chrześcijanin może liczyć na
pomoc samej Bożej Rodzicielki, która odciska swoje oblicze na duszach Jej
sług, dzieli z nimi swoje przymioty i pragnienia, a także wyprasza u Boga łaskę
zdobycia wszelkich cnót260.
Osoba, która praktykuje nabożeństwo maryjne, doświadcza wstawiennictwa Świętej Bożej Rodzicielki261. Jej macierzyńską pomoc dostrzega Błogosławiony w czterech aspektach życia duchowego człowieka: pomocy w wyjściu
z grzechów i w godnym przyjmowaniu sakramentów, w odrodzeniu duchowym
i w potrzebach życia doczesnego. Maryja ratuje grzeszników, gdy ci zawierzają
Jej siebie, oraz wspiera powzięte mocne postanowienie, aby unikać choćby najmniejszego grzechu. Jest Ona również Matką grzeszników usiłującą wciąż ratować ginących i zbłąkanych. Nieustannie sprowadza ich na drogi pokuty i ufności w miłosierdzie Boże. Przykładem skuteczności orędownictwa świętej Bożej
Rodzicielki jest nawrócenie Dobrego Łotra, co Autor przypisał wstawiennictwu
Maryi262.
Na podstawie faktu narodzenia Jezusa z Maryi Sopoćko wnioskuje, że
wszyscy, którzy stanowią cząstkę Mistycznego Ciała Chrystusa, muszą ciągle
odradzać się duchowo z Matki Bożej263. Zrodzenie z Niej oznacza przyjęcie
łask, udzielanych przez Boga za Jej pośrednictwem. Chodzi tu o łaski miłości
i opieki, które świadczą o autentyczności macierzyństwa Bożej Rodzicielki wobec wiernych chrześcijan. Ludzie przyjmujący te łaski mogą faktycznie stawać
się dziećmi Maryi. Wielki czciciel Maryi, św. Ludwik, wskazuje jeszcze jeden
wymiar duchowego dziecięctwa wobec Matki Bożej: „Zrodzenie z Maryi oznacza najpierw uśmiercenie w nas starego Adama, czyli pozbycie się skłonności
Por. MBIII, s. 298; por. Jan Paweł II, DiM 9.
Por. LC, s. 93-97; „Odtwarzaj się zatem w mych wybranych, bym w nich z upodobaniem dostrzegł
korzenie Twej wiary niezłomnej, Twej pokory głębokiej, Twego bezgranicznego umartwienia, Twej
wzniosłej modlitwy, Twej miłości płomiennej, Twej nadziei stanowczej i wszystkich Twych cnót. Jesteś zawsze moją Oblubienicą, równie wierną, czystą i płodną jak ongiś”. – Św. L.M. Grignon de
Montfort, Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, dz. cyt., s. 25.
261
Por. LC, s. 75-76; por. Św. L.M. Grignon de Monfort, Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, dz. cyt., s. 55.
262
Por. MBII, s. 193; LC, s. 97.
263
Por. M. Sopoćko, Matka Miłosierdzia, HD 26 (1957), s. 901.
259
260
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do złego, miłości własnej, samowoli i przywiązania do wszelkiego stworzenia,
brudu grzechu”264.
Godne przyjmowanie sakramentów jest szczególnie ważne w odniesieniu do
pokuty i Eucharystii. Maryja uczy nas, jak właściwie i owocnie, z duchowym pożytkiem czerpać łaskę Bożą z sakramentów świętych. Wspomaga też nas podczas
ich przyjmowania swoimi modlitwami oraz aktami wiary, nadziei i miłości265.
Czciciele Maryi doświadczają Jej troskliwej obecności w codziennym życiu. To Ona wyprasza im błogosławieństwo Boże widoczne w pomyślnej realizacji ich zamierzeń. Szczególnie widać Jej opiekę w życiu rodzinnym. Owocem Jej wstawiennictwa jest wierność małżonków oraz miłość rodzicielska do
dzieci. Za św. S. Papczyńskim można dodać, że Maryja pociesza tych, którzy
doświadczają goryczy i rozpaczy, pomaga zwalczać pokusy266.
Zaniedbywanie relacji z Maryją przyczynia się do degradacji życia Bożego
w duszy chrześcijanina. Człowiek zrywający łączność z Matką Bożą natychmiast
umiera duchowo. Zjednoczenie z Nią jest zatem koniecznym warunkiem podtrzymywania i rozwijania życia wewnętrznego. Ks. Sopoćko wyjaśnia, że skoro życie
nadprzyrodzone zostało zapoczątkowane w duszy chrześcijanina przez działanie
Ducha Świętego i współdziałanie Matki Bożej, to jego wzrost również zależy od
wsparcia ze strony Maryi267.
Podsumowując powyższy rozdział dotyczący źródeł i środków prowadzących do świętości możemy stwierdzić, iż podstawową rolę spełniają tu sakramenty święte oraz modlitwa. Sakramenty pokuty i Eucharystii są źródłami łaski
Bożej, z których płynie całe dobro dla uświęcenia życia chrześcijanina. Eucharystia jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego, a sakrament pokuty do
tego szczytu prowadzi. W pismach Sopoćki dostrzega się pewną prawidłowość,
iż chrześcijanin uświęca się poprzez poznawanie Boga na modlitwie osobistej,
opartej zwłaszcza na Słowie Bożym; na słuchaniu i zachowywaniu go. Człowiek kroczący drogą świętości, przynosi zatem owoce duchowe w każdej sferze
istnienia i działania życia codziennego. Czuje on też głęboką potrzebę dzielenia
się swoim doświadczeniem Boga z innymi ludźmi oraz podejmuje nabożeństwa,
które winny wzmagać w nim pragnienie świętości.
Por. LC, s. 81.
Por. M. Sopoćko, Salve Sancta, art. cyt., s. 204; LC, s. 73.
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ZAKOŃCZENIE
Przedmiotem merytorycznym dysertacji było ukazanie nauczania błogosławionego Michała Sopoćki w odniesieniu do zagadnienia świętości chrześcijanina. Tak, jak we wstępie zaznaczyliśmy, temat świętości jest ciągle aktualny
na polu badań zwłaszcza w teologii duchowości. Ma on także pierwszorzędne
znaczenie w rozwoju duchowym chrześcijanina niezależnie od czasów, w jakich
przyszło mu żyć. Dziś doświadczamy piętrzących się trudności w realizacji zadań wynikających z powołania do świętości. Pośród nich jawią się różne trendy
myślowe, jak relatywizm czy negacja obecności Boga w świecie, które osłabiają
w wierzących duchowy rozwój na drodze świętości. Jednak, jakby na przekór
tym tendencjom, zapoznanie się z pismami Sopoćki może u wielu chrześcijan
wzmóc determinację w dążeniu i pragnieniu świętości.
Przeprowadzona analiza i synteza pism doprowadziła nas do skonstruowania
następujących wniosków końcowych dysertacji, które stanowią odpowiedź na postawione pytanie o fundament świętości chrześcijanina w pismach Sopoćki:
1) Z pism Sopoćki wynika, że pierwszym źródłem dla świętości chrześcijanina jest Pismo Święte. Najczęściej przywołuje on fragmenty pochodzą
z Nowego Testamentu. Wśród nich są Ewangelie ukazujące relację Pana
Jezusa do ludzi. Błogosławiony wydobywa z nich to, co dotyczy uświęcającej roli miłosierdzia Bożego względem grzesznego człowieka. Podaje też konkretne przykłady osób, które się nawróciły, np. Zacheusz, św.
Maria Magdalena, Dobry Łotr, św. Mateusz, św. Tomasz i in. Autor korzystał również z obszernych fragmentów Listów św. Pawła, pokazując
w nich naukę dotyczącą odkupienia człowieka z grzechów oraz kreśląc
koncepcję człowieka wewnętrznego (uduchowionego), który zmaga się
z człowiekiem cielesnym (zmysłowym). W niewielkiej liczbie pojawiają
się także odwołania do Listów św. Piotra i św. Jana oraz św. Jakuba Apostoła. Autor rzadziej odwoływał się do fragmentów Starego Testamentu,
a to z uwagi na koncertowanie się bardziej na nowotestamentowej koncepcji powołania do świętości.
2) Oprócz Pisma Świętego Autor w swoich pismach odwołuje się także do
tradycyjnego nauczania Kościoła. Posługuje się pismami Ojców Kościo-
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ła i znanych teologów, m.in. św. Ambrożego, św. Augustyna, św. Hieronima, św. Grzegorza Wielkiego oraz św. Atanazego, św. Bazylego Wielkiego, św. Jana Chryzostoma. Poza tym powoływał się na doktrynę św.
Tomasza z Akwinu, chociażby przy wyjaśnianiu nauki o Trójcy Świętej,
o Odkupieniu i Wcieleniu oraz o grzechu i łasce. Rzadziej cytuje fragmenty z nauczania: św. Bernarda z Clairvaux, św. Bonawentury, św. Katarzyny Sieneńskiej oraz św. Franciszka Salezego.
3) Warsztat pisarski Autora był wzbogacony licznymi przykładami mistrzów duchowych ze szkoły duchowości karmelitańskiej i jezuickiej.
Wykorzystywał nauczanie św. Jana od Krzyża, św. Teresy z Avila oraz
św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Przywoływał ich naukę w odniesieniu
do drogi zjednoczenia z Bogiem przez praktykę ćwiczenia się w pozostawaniu w obecności Bożej, zagadnień oczyszczeń biernych, mistycznych zjawisk, np. ekstaza, zaślubiny z Bogiem, wizje i objawienia. Jeśli
chodzi o drugą szkołę jezuicką, to uwzględniał dzieła: św. Ignacego Loyoli, św. Piotra Kanizjusza, Kacpra Drużbickiego, Mikołaja Łęczyckiego.
Z ich nauki korzystał w opracowywaniu zagadnień związanych z sakramentem spowiedzi: rachunku sumienia oraz kierownictwa duchowego
powiązanego z rozeznawaniem woli Bożej.
4) Przeprowadzona analiza źródeł wykazała, że Michał Sopoćko podejmował temat świętości zawsze w kontekście życia duchowego i ukierunkowywał je na łaskę Bożą. W pismach podkreślał obecność łaski nadprzyrodzonej, która zapoczątkowuje życie wewnętrzne chrześcijanina zjednoczone z życiem Trójcy Świętej. Pełnia tego zjednoczenia jest możliwa
dzięki sakramentom świętym, a pośród nich wyróżnia Sopoćko nauczanie o Eucharystii. Istotnym wskazaniem w pismach Sopoćki jest to, że
uświęcenie chrześcijanina dokonuje się zawsze we wspólnocie Kościoła,
w którym sakramenty są źródłem świętości i darem miłosiernego Boga.
5) Analiza i synteza pism w opracowywaniu zagadnienia świętości chrześcijanina wykazała również, że w dążeniu do świętości Sopoćko podkreśla relację osobową człowieka do Boga i wskazuje na szczególny
przymiot Boga, jakim jest miłosierdzie. Obecność miłosierdzia Bożego
na drodze życia chrześcijańskiego to wyraźny element w konstruowaniu
tzw. koncepcji świętości u Sopoćki. Z jego nauczania wynika przesłanie,
iż dzięki uprzedzającej miłości i miłosierdziu Boga Ojca chrześcijanin
otrzymuje łaskę życia nadprzyrodzonego i zostaje obdarzony łaską prze-
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baczenia grzechów. To zawsze staje się istotnym wyzwaniem w procesie
uświęcania życia, gdyż człowiek jest słaby i obciążony skutkami grzechu pierworodnego. Dlatego dla chrześcijanina pomocą w pokonywaniu
słabości są uczynki miłosierdzia co do duszy i ciała.
Sopoćko dostrzega zatem w miłosierdziu Bożym skuteczną łaskę, jako
„antidotum na choroby duchowe” we współczesnym świecie. To ono
uwalnia człowieka z lęków i acedii, dając duszy wewnętrzną siłę, aby
konsekwentnie zmierzała ku zjednoczeniu z Bogiem. Myślą przewodnią
nauczania o miłosierdziu Bożym jest ufność Bogu – to znajduje swe odzwierciedlenie w pismach Sopoćki. Pisze on, że miłosierdzie Boga powinno być przedmiotem apostolstwa wszystkich ochrzczonych, a ufność
w moc Bożą winna stawać się głównym środkiem do wiernego trwania
na drodze świętości. Jest czymś znamiennym dla pism Sopoćki, iż nigdy nie tracił on nadziei na to, że w Kościele i w świecie zawsze będą
ci, których Bóg uświęci drogą miłosierdzia. Błogosławiony wierzył, że
powstaną nowe pokolenia świętych, dla których motywacją do pracy nad
sobą staną się słowa „Jezu, ufam Tobie”. Czciciele miłosierdzia Bożego
staną się dawcami nadziei tam, gdzie jej zabraknie.
Warto jeszcze zwrócić uwagę na jeden szczegół. Z analizy pism wynika,
że Sopoćko w treściach dotyczących miłosierdzia Bożego nie wyodrębnił tzw. „Godziny miłosierdzia”.
6) Przeprowadzone badania dowodzą także, że w pismach Sopoćki świętość jest ukazana jako zadanie życiowe chrześcijanina oraz jako proces,
który dokonuje się w nim przez całe życie. Cały duchowy i fizyczny wysiłek człowieka, począwszy od początkowego etapu rozwoju duchowego, jest ukierunkowany na pokonywanie przeszkód w dążeniu do świętości, zwłaszcza grzechu pychy oraz różnych pokus. One, zdaniem Błogosławionego, odwracają człowieka od Boga, niszczą w nim pragnienie
świętości. Z pism wynika, że droga zdecydowanego unikania grzechów
i nielekceważenia ich jest bezpieczniejsza, i daje możliwość pozostawania w łasce Bożej oraz wzmacnia duszę człowieka w pokonywaniu grzechów powszednich, m.in. obmowy, próżności, zazdrości, zmysłowości.
7) Jednym z ważnych elementów na drodze powołania do świętości chrześcijanina jest modlitwa przebłagania, wdzięczności oraz uwielbienia,
a także potrzeba umartwienia i skruchy za grzechy. Analiza pism pokazała, że modlitwa winna stawać się nie tylko prośbą, lecz musi dotyczyć
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całości relacji człowieka z Bogiem. A ta relacja jest osobową więzią,
w której dialog staje się najistotniejszym instrumentem poznania. Dlatego Sopoćko przestrzegał przed szukaniem siebie na modlitwie, zapominając o wdzięczności wobec Świętego Boga. Wręcz zachęcał do pokornego uniżenia przed Bogiem – Stwórcą i Dawcą miłosierdzia. Nauczał,
że między pokorą a modlitwą zachodzi wiekuiste przymierze. Natomiast
umartwienia dla Sopoćki były koniecznym środkiem prowadzącym do
świętości życia i ostatecznie do zjednoczenia duszy z Bogiem. Jako środek, umartwienia były nieodzowne w oczyszczeniu pragnień i intencji
w myślach. Dzięki nim można przygotowywać miejsce dla Boga we
własnej duszy, odnaleźć wewnętrzną harmonię życia z Bogiem i ludźmi.
Bez umartwienia duszy i ciała, jak zaznaczał w pismach Błogosławiony,
nie uda się ani pokonać pokus, ani też wytrwać w świętości.
8) Ważnym środkiem na drodze realizacji powołania do świętości życia jest
praktyka kierownictwa duchowego. To zagadnienie Michał Sopoćko ukazuje inaczej aniżeli pozostałe, gdyż tutaj odwołuje się do doświadczenia
osobistego i do doświadczenia Kościoła. Uważał, że do świętości nie idzie
się samemu, lecz pod przewodnictwem osoby doświadczonej w życiu duchowym i przygotowanej do tego zadania. Dostrzegał nieocenioną rolę
tego środka na wszystkich etapach rozwoju życia duchowego. Szczególnym aspektem tej praktyki jest uwalnianie człowieka dążącego do świętości z jego subiektywnej oceny przeżyć duchowych, co mogłoby w konsekwencji prowadzić do osłabienia dążeń i uległości względem szatana.
9) Również nabożeństwa mają ogromny wpływ na rozwój świętości chrześcijanina, ze względu na możliwość przyjęcia łaski Bożej. Dzieje się tak
przez partycypację obietnic Bożych jakie są do nich przypisane. Czytelnie to ukazują obietnice przyporządkowane do kultu Męki i Serca Pana
Jezusa oraz nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego. Nabożeństwa przede
wszystkim pogłębiają relację z Bogiem a ich owocem jest duch pokory i służby wobec bliźnich. Błogosławiony dostrzegał rolę wychowawczą nabożeństw i pisał, że nie są one tylko uczuciowym wzruszeniem,
ale szkołą życia duchowego w naśladowaniu Chrystusa i źródłem zdobywania, wypraszania licznych łask nadprzyrodzonych. Według Sopoćki uczestnictwo w nabożeństwach jest przywilejem dla chrześcijanina,
udzielonym przez nieskończone miłosierdzie Boga, dla uproszenia sobie
i innym daru przebaczenia grzechów i wynagradzania za nie. Praktyka
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nabożeństw jest tym bardziej ważna na drodze świętości chrześcijanina,
gdyż jak sam Błogosławiony dostrzegał, często jemu współcześni słabli
we wierze, rezygnując zbyt pochopnie z nabożeństw. Można byłoby zapytać nas współczesnych, co się w tej kwestii poprawiło?
10) Przedstawiony temat dysertacji pozostaje wciąż otwarty do dalszych badań w zakresie duchowości, można podjąć się zbadania zagadnienia mistyki studyjnej u Sopoćki. Kwestia mistyki studyjnej w pismach Michała
Sopoćki mogłaby zostać porównana z innymi mistrzami życia duchowego. W tym miejscu nasuwa się bardzo subiektywny wniosek, a mianowicie, iż rozpatrywanie świętości na drodze badań naukowych jest wciąż
tematem żywym, który w kontekście zmieniającego się świata i wydarzeń nabiera zawsze cech uniwersalności i aktualności. Kolejnym tematem otwartym do dalszych badań mogłaby być świętość osiągana drogą
duchowości maryjnej. Sopoćko zawarł w licznych pismach aspekty duchowości maryjnej i można byłoby dokonać badań porównawczych.
11) Osoba błogosławionego Michała Sopoćki jest wciąż mało znana. Poniekąd pozostaje on w cieniu św. Faustyny Kowalskiej, ale z drugiej strony,
to właśnie wielka polska Święta wydobywa go z tego „cienia”. Bez jego
pomocy, jak sama stwierdziła św. Faustyna, zatrzymałaby się na drodze
doświadczenia duchowego i nie zdołałaby przekazać światu woli samego
Jezusa. To właśnie ks. Sopoćko, jej kierownik duchowy, był niezastąpiony w procesie rozeznania jej doświadczeń duchowych, został także niestrudzonym rzecznikiem i propagatorem orędzia o miłosierdziu Bożym.
Z powyższego wynika istotny wniosek dla życia duchowego, iż w wędrówce ku zjednoczeniu z Bogiem nikt nie idzie sam, ale potrzebuje kogoś, kto go
zainspiruje i pozwoli rozeznawać ścieżki świętości życia. Potrzebna jest osoba,
która jak mistrz życia duchowego, doświadczona w meandrach zagadnień dotyczących zetknięcia duszy człowieka z Bogiem potrafi drążyć w duszy ścieżki
świętości.
Nauczanie Sopoćki dotyczące świętości chrześcijanina wpisuje się w prorocze słowa św. Jana Pawła II: „uczyńmy trzecie tysiąclecie erą Świętych”, a wypowiedział je podczas kanonizacji bł. Kingi w Starym Sączu 16 czerwca 1999.

CHRISTIAN’S HOLINESS – A STUDY ON THE BASIS
OF WORKS BY BLESSED MICHAŁ SOPOĆKO
(Summary)
The aim of this doctorate thesis is to present the complex teaching of blessed Michał Sopoćko on Christian’s holiness. We tried to explain how this holiness was understood by the Author himself and which doctrine he introduced.
It is worth mentioning here that till now devotees of God’s mercy have not seen
the complex frame of the subject of Christian’s holiness based on the Sopoćko’s
sources done. That is why we took a try to do research which resulted in giving
the answer to the following question: “Which path of holiness does the Blessed
present in his works?”
The description of the topic was presented in four chapters. In the first chapter, essential issues defining holiness were described. The first paragraph explained the definition of holiness. It presented holiness as the unity with God and
as the perfection of Christian’s life. The teaching about each Holy person of the
Holy Trinity was presented precisely. The aim of this chapter was to present the
picture of God in the way Sopoćko described Him in his works.
The second chapter concerned God’s mercy as a detailed Christian’s way to
holiness. We began this subject with explaining mercy as the largest attribute of
God. Afterwards we introduced the relations between mercy and justice, which
helped us understand what mercy is and what is its real meaning.
In the further stage of our work we presented the problem of the development of Christian’s holiness. It was combined with explaining so called sources
of holiness, or holy sacraments. It was especially essential to express the Blessed’s teaching on how to make use of them and how to bring blessed fruit of the
development of holiness.
We finished our work with introducing sources and means leading to the
development of Christian’s holiness: sacraments, prayer, mortification, spiritual
direction, devotion to the Passion of Jesus Christ, prayers to the sacred heart of
Jesus Christ, or devotion to the Mother of God.
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The analysis we made and the synthesis of the works made us construct the
following final conclusions of the dissertation:
Having studied Sopoćko’s works we concluded that the Holy Bible was the
first source where the Author had searched for the subject of Christian’s holiness.
The fragments which he had recalled the most frequently come from the New
Testament. Among them, the most popular is Gospel, where the Jesus Christ’s
relation towards people was presented. The Blessed discovers from these relations what concerns sanctifying role of God’s mercy towards a sinned human
being. There is also a number of appeals to letters of Saint Peter, Saint John and
Saint James. The Author rarely appealed to the Old Testament, which was due to
his focusing more on the New Testament’s vision of calling to holiness.
Apart from the Holy Bible, the Author refers to the traditional teaching of the
Church. He uses the works by the Fathers of the Church, and known theologians,
such as Saint Ambrose, Saint Augustine, Saint Jerome, Saint Gregory the Great,
Saint Athanasius, Saint Basil, Saint John Chrysostom. Moreover, in his dogmatic science he referred to Saint Thomas Aquinas’s doctrine when explaining the
teaching about the Holy Trinity, redemption and embodiment, and about a sin and
grace. Rarely does he cite fragments from the teaching of Saint Bernard, Saint
Bonaventure, Saint Catherine of Siena or Saint Francis de Sales.
The Author’s writer’s workshop was enriched with numerous examples of
his spiritual Guides from the Carmelite and Jesuit spiritual school. He used the
teaching of Saint John of the Cross, Saint Teresa of Avila, or Saint Therese of the
Child Jesus. He referred to their teaching in reference to the way of unification
with God through practicing staying present with God, subjects of purification
of passive, mystic phenomena, such as ecstasy, marriage with God, visions and
revelations. When it comes to the second Jesuit school, he included the works
of: Saint Ignatius of Loyola, Saint Peter Canisius, Kacper Drużbicki, or Mikołaj
Łęczycki. He used their works when describing the issues connected with the
sacrament of confession, that is the examination of conscience and the spiritual
direction joined to the discernment of God’s will.
The analysis of sources proved that Michał Sopoćko always raised the subject of holiness in the context of spiritual life, and he directed it into God’s grace.
When analysing and synthesising the issue of Christian’s holiness, we drew
a conclusion that in striving for holiness Sopoćko emphasizes the personal relation of a human being to God and he indicates the special God’s attribute, that
is mercy.
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The research also proves that in Sopoćko’s works, holiness is presented
as a life task of the called and as a process which is done through the whole
life. The whole spiritual and physical effort, beginning with the early stages of
spiritual development, is directed to overcome barriers on the way of striving to
holiness, especially the sin of pride and temptations.
One of important elements on the way of calling to holiness is a prayer of
propitiation, gratitude or praise, but also the need of mortification and repentance for sins. From Sopoćko’s works we learn that a prayer should become not
only a request but it should concern the overall relation between a human being
and God.
On the way to realize one’s calling to holiness of Christian life it is important to practise spiritual direction. This issue was presented by Sopoćko in
a different way from others as here he refers to the personal experience and to
the experience of the Church.
Also, devotions have a crucial influence on the Christian’s development of
holiness due to the possibility of accepting God’s grace. It happens by participating in God’s promises which are assigned to them.
The presented subject of dissertation still becomes open to further research
in the scope of the holiness of mystic life. It would be worth to analyse the mysticism in the works of Michał Sopoćko and to compare it with classic mystics
of spirituality. The consideration of holiness in scientific research is still a vivid
topic which, in the context of the changing world, is taking on the features of
being universal and current.
The person of blessed Michał Sopoćko is still not well-known. In a way, he
stays in the shadow of Saint Faustina Kowalska, but on the other hand, it is this
great Polish Saint who is getting him out of the “shadow”. Without his help, as
she stated, she would have stopped on the way of spiritual experience and she
wouldn’t have been able to express the will of Jesus to the world.
The teaching of Sopoćko concerning the Christian’s holiness fits in the prophetic words of John Paul II which he said during the canonization of Blessed
Kinga in Stary Sącz on 16th June, 1999: “Let’s make the third millennium an
era of Saints”.

