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Wprowadzenie
W obecnych czasach cisza ma ogromne znaczenie, choć 

niekiedy milczenie jest postrzegane jako słabość. W rzeczywi-
stości „całe życie człowieka jest walką” (Hbr 7, 1) i ten tylko 
wygra, kto potrafi milczeć (Wawrzyniec Scupoli Walka wewnętrzna, 
rozdz. 24). Milczenie więc nie jest zarezerwowane tylko dla 
zakonników lub na czas rekolekcji dla ich uczestników.

Zapoznajmy się z konferencją św. Maksymiliana Marii 
Kolbego, którą wygłosił w Mugenzai no Sono w Japonii, w dniu 
17 kwietnia 1934 roku:

„Milczenie jest potrzebne, a nawet konieczne. Bowiem jak 
milczenia zabraknie — i łask Bożych zabraknie. Wtedy przesta-
niemy być narzędziami w rękach Niepokalanej i psuć tylko 
będziemy Jej sprawy, choćbyśmy nawet najwznioślejsze rzeczy 
czynili.

Milczeć — nie znaczy to: nic nie mówić, ale mówić tylko tyle, 
ile sobie Niepokalana życzy; ni mniej, ni więcej.

Mówić mniej niż potrzeba — źle czynimy; mówić więcej niż 
potrzeba — też źle czynimy.
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Aby mówić tyle, ile potrzeba — należy ciągle czuwać nad sobą, 
by mówić tylko to, co jest potrzebne i konieczne do załatwienia 
sprawy.

Gdy nie zachowamy przepisanego milczenia, to i łaskom 
Bożym nie będziemy mogli odpowiedzieć, a gdy jednej nie 
odpowiemy, to cały szereg następnych łask będzie dla nas 
stracony, a które jednak moglibyśmy otrzymać, zachowując 
skupienie. A jakaż odpowiedzialność przed Panem Bogiem!... Bo 
wykorzystując te łaski, moglibyśmy stać się świętymi i innych do 
tego pobudzić, dając dobry przykład. A tak to i inni nie skorzy-
stali, i myśmy stracili. A przykład bardzo pociąga. Opowiadał mi 
pewien lekarz z Nagasaki, że widząc postępowanie chrześcijan, 
nawrócił się. Nie było mu potrzeba dysput anmi przekonywań. 
Przykład więcej zaważył aniżeli wszystkie dysputy i przekony-
wania.

A jak zdobyć praktykę umiejętnego milczenia?
Przede wszystkim modlić się, bo tylko Niepokalana sama to 

wszystko może w nas sprawiać. I byłoby dobrze, aby tę praktykę 
milczenia, przed zaczęciem i zakończeniem poszczególnych 
czynności dnia, ofiarować Niepokalanej, choćby tylko jednym 
«Maryja». W razie upadku — nigdy się nie smucić, bo to cuchnąca 
pycha; przeciwnie — z wielką miłością i weselem ducha powstać 
zaraz i iść naprzód! Ten upadek wynagrodzić aktem miłości 
doskonałej...

I ciągłe, ciągłe wysiłki... Wciąż stawiać nogę na pierwszy 
szczebel, jak mówi św. Teresa od Dzieciątka Jezus, aż w końcu 
zniewolimy Pana Boga, który przyjdzie i — wziąwszy nas — 
poniesie na górę.
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I tak promieniować będziemy światłem Niepokalanej i naokoło 
siebie woń Jej roznosić.

Ale to już nie my, lecz Niepokalana, nasza Mamusia, będzie to 
wszystko czynić.

My zaś będziemy podobni do księżyca, który świeci wieczorem 
tak, iż można by książkę w poświacie jego czytać. Ale on świeci 
światłem słońca, nie swoim, gdyż jest martwy.

Podobnie i my jesteśmy martwi i światła nie dajemy. Promie-
niować jednak będziemy wtenczas, gdy zaczerpniemy tego światła 
od Niepokalanej, naszej Matki...”.1 

Te słowa przekonują nas tym bardziej, że pochodzą z ust osoby, 
która była wręcz w wirze działalności. Wielu z nas jest, tak jak 
on, pochłoniętych pracą i działaniem. Tak jak on będziemy teraz 
wiedzieć jak milczeć, znajdźmy odwagę, by to zrobić. 

Nie zapominajmy, że będziemy musieli rozliczyć się z każdego 
na próżno wypowiedzianego słowa. 

Cisza jest darem.
Zespół redakcyjny M.I.

1 Konferencje świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Konferencja nr 34, Niepoka-
lanów 1990, ss. 58–59.
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„Maryja zachowywała te wszystkie 
słowa, rozważając je w sercu swoim.” 
(Łk 2, 19 i 51)

Milczenie Maryi
Powiedziano niegdyś, że milczenie jest mową aniołów. 

Komunikują się oni bowiem, nie używając słyszalnych słów. 
Właściwszym wydaje się jednak stwierdzić, że milczenie jest mową 
dusz kontemplacyjnych, nieustannie zanurzonych w  konwersacji 
z Bogiem.
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Bóg traktuje nas, swoje stworzenia, z wielką powagą. Dlatego 
też, kiedy my mówimy — On milczy. Kiedy zaś cichnie nasz głos 

— Bóg zaczyna mówić, wynosząc naszą duszę na owe nadprzy-
rodzone wyżyny myśli i uczuć, i niebiańskiej wymiany, dostępne 
jedynie w samotności i ciszy. „Ale ty, Panie mocy, sądzisz 
łagodnie i z wielkim pobłażaniem nami rządzisz” — Tu autem 
dominator virtutis, cum tranquillitate judicas, et cum magna reverentia 
disponis nos (Mdr 12, 18).

Maryja, ta, która ludzką naturą okryła Jezusa, Jednorodzone 
Słowo Ojca (Verbum Patris), z pewnością nie rozpraszała się 
niepotrzebnymi rozmowami, lecz przeciwnie — umiłowawszy 
milczenie, oddawała się cała wewnętrznej rozmowie ze Słowem, 
które choć już nie przebywało w Jej łonie, pozostawało jednakże 
w Jej duszy. O, jakimże zgrzytem musiał się Jej wydawać ludzki 
głos! Jej, przywykłej do niepojętej delikatności szeptu Słowa! 
Jakże często musiała sobie powtarzać: „Posłucham, co Pan Bóg 
mówi we mnie, bo mówić będzie o pokoju!”.

Najświętsza Maryja Panna została obdarzona cnotą dosko-
nałego milczenia. Czyż nasza Niepokalana Matka nie jest wzorem 
życia duchowego? Spójrzmy na Ewangelie. Przedstawiają Ją jako 
wspaniałą, milczącą Niewiastę. Odzywała się rzadko, mówiąc 
tylko to, co było nieodzowne. W Magnificat, pieśni dziękczynienia 
wyśpiewanej Bogu na chwałę, odsłania swą duszę. Z drugiej 
strony, Maryja nieustannie kontempluje życie i słowa swego Syna. 
Święty Łukasz dwukrotnie wspomina, że gromadziła w sercu 
i rozważała wszystko to, czego się o Nim nauczyła.

Patrz na Maryję, podziwiaj Ją i naśladuj. Staniesz się 
człowiekiem ciszy, silnym i gorliwym apostołem.
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Jak najczęściej zbliżaj się 
ku Maryi. Jest ona niczym 
ustronne sanktuarium; po- 
czujesz się przeniknięty du- 
chem milczenia, jak tylko 
tam wejdziesz. W obecności 
Maryi trwasz w ciszy wyżyn 
niebieskich, z dala od zgiełku 
świata.

Przekonasz się, że te 
rekolekcje z Najświętszą Ma- 
ryją Panną przygotują cię na 
trudy apostolatu. To właśnie 

dziesięć dni spędzonych z Maryją w Wieczerniku przygotowały 
Apostołów na Zesłanie Ducha Świętego, który pchnął ich w świat, 
aby podbić go dla Dobrej Nowiny.

Gdy opuścisz już to sanktuarium na rzecz codzienności, 
natychmiast wszystkie ludzkie, samolubne rozproszenia rzucą 
się na ciebie, chcąc cię zniewolić i zrujnować twój apostolat. 
Wtedy zwrócisz wzrok na Matkę, a Ona popatrzy na ciebie. W Jej 
spojrzeniu wyczytasz pytanie: „Dla kogo pracujesz? Jak Chrystus 
postąpiłby na twoim miejscu?”. To wystarczy, abyś powrócił 
bezpiecznie na Bożą ścieżkę.

Wyjdziesz z sanktuarium Maryi, zjednoczony wewnętrznie 
z Matką, zaczniesz działać. Jednak nawet w wirze aktywnego 
życia nie opuścisz do końca Jej domu milczenia. Nawet rozma-
wiając z ludźmi, pozostaniesz blisko Niej! Będziesz jak kapłan 
głoszący Słowo Boże od ołtarza. Myśli on o osobach, do których 
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przemawia, a zarazem pozostaje pod wpływem Tego, który 
przebywa tuż obok, w tabernakulum.

Gdy skończysz działanie, powróć całkowicie do Maryi. Czasem 
będziesz smutny, czasem może i zniechęcony. Zwierz się Jej ze 
wszystkiego — czego doznałeś, co zdziałałeś — a pokój i otucha 
powrócą natychmiast do twojej duszy. O, jakże skutecznym się 
staniesz w swej pracy dla dusz! Jak bardzo uświęci się twoja 
własna dusza, pozostając pod nieustannym wpływem Tej, której 
Rycerzem się stałeś!
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Ewangelie wymieniają zaledwie siedem okazji, przy których 
Najświętsza Maryja Panna przemówiła. 

• Niewiele wiemy o Jej wczesnych latach, sprzed zwiastowania 
anielskiego.  Z tego okresu nie zapisano ani jednego Jej słowa.

• Gdy Józef, po Wcieleniu Jezusa Chrystusa nie rozumie sytuacji, 
chce odalić Maryję — Ona milczy.

• W Betlejem rozbrzmiewają głosy aniołów i pasterzy — Maryja 
trwa w ciszy.

• Podczas ucieczki do Egiptu w Jej sercu wzbiera troska 
o Dzieciątko i pragnie ochronić małego Jezusa przed wrogami — 
ale i wtedy milczy.

• Przez okres trzech lat Jej Boski Syn głosi Dobrą Nowinę po 
miastach i wioskach Ziemi Świętej. Maryja radzi się swej duszy — 
i znowu nie wypowiada ani słowa.

• Jezus przemawia z Krzyża na Kalwarii — Maryja milczy.
• Apostołowie otrzymują dar języków — Maryja milczy.

A jednak owe siedem momentów/okresów ciszy są bardzo 
wymowne. Pojmie je ten, kto z miłością rozważa ich tajemnicę:

1. Cisza pokoju okrywa wczesne lata Maryi, zanim otrzyma 
Ona nowinę od Archanioła Gabriela.

2. Cisza tajemnicy, czyli sekretu, który dotyczy cudownego 
poczęcia Jezusa (nie wie o nim nawet św. Józef).

3. Cisza kontemplacji narodzin Bożego Syna, a później ofiaro-
wania Go w Świątyni za całą ludzkość.
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4. Cisza pokory na wygnaniu w Egipcie i w skromnym domu 
nazaretańskim, gdzie Maryja wraz z Synem żyła w ukryciu, 
czekając na początek misji Nauczyciela.

5. Cisza wierności Maryi podczas trzyletniej publicznej działal-
ności Jezusa.

6. Cisza heroiczna, w której wpatrywała się w Jezusa wspina-
jącego się na Kalwarię i w której trwała pod Krzyżem, i wreszcie 
przy Jego Grobie.

7. Cisza błogosławiona, gdy w zachwycie otrzymała Maryja 
dary i owoce Ducha Świętego Pocieszyciela, nie pyszniąc się nimi 
przed ludźmi.

Maryja milczała — milczała wewnętrznie, aby mogła słuchać 
Pana Boga. Spróbujmy naśladować ciszę Jej serca, abyśmy i my 
mogli napełnić się Bożym Słowem. Niech Niepokalana Dziewica 
będzie nam przypomnieniem, gdzie tak naprawdę przyna-
leżymy: zanurzeni w Bogu w dziecięcej prostocie kontempla-
cyjnej modlitwy.
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Bramy milczenia 
Wskazówki duchowe

Uwagi wstępne
Zwracam się tylko do ciebie, duszo szczęśliwa, którą Pan 

wyprowadził na pustynię, aby przemówić do jej serca. Zwracam 
się tylko do ciebie, któraś wybrała Jego — Jedynego; a raczej, którą 
On wybrał na wieki jako naczynie uwielbienia.

Czy chcesz płonąć przed Jego Boskim Obliczem niczym świeca 
odlana z najczystszego wosku?

Poniższe dziełko autor 
adresował do dusz zakon-
nych. Jednak osoby świeckie 
mogą również z duchowym 
pożytkiem skorzystać z wielu 
poniżej zawartych rad.

o. Maria Szczepan 
trapista
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Czy chcesz zostać oświeconą Jego blaskiem, rozżarzoną Jego 
miłością, jak cherubini i serafinowie; czy chcesz być odblaskiem 
światła Jego miłości?

Zapomnij o świecie, zapomnij o stworzeniu... wreszcie 
zapomnij i o sobie.

Jeśli jesteś niepewna, o duszo, czy powinnaś stracić życie 
dla Niego i w Nim, nie idź dalej. Zawartość tej książeczki nie 
przyniesie tobie światła.

Jeśli zaś kusi cię otchłań, błagaj Pana, by okrył cię samotnością 
i rzucił w przestrzeń milczenia, gdzie mieszka; tam On sam 
napełnia, On sam odkrywa. Ze swej strony czyń wszystko, by 
wytrwać.

Praktykując doskonałe posłuszeństwo i miłość bliźniego 
unikniesz czterech wielkich przeszkód na drodze do wewnętrznej 
ciszy; przeszkód, które odciągnąć chcą ciebie od kontemplacji. 
Są to: zgiełk wewnętrzny, wewnętrzne rozmowy, wewnętrzne 
obsesje i troska o siebie samego.

Gdy je pokonasz, przekroczysz ZŁOTĄ BRAMĘ MILCZENIA!

I. Ucisz swój wewnętrzny zgiełk
Bóg obdarował twą duszę życiem łaski, gdy trwała 

w milczeniu: w ciszy chrztu. Wypełnił Bóg twą duszę sobą. I tylko 
później, z biegiem dni, świat zaczął się w nią powoli wdzierać. 
Przytłoczył ją zgiełkiem, zagłuszył cichy głos Boga. A dziś? Jak 
bardzo wzmógł się ten hałas! Powróć do ciszy swego chrztu, mój 
bracie!

Zgiełk posiada trzy źródła: pamięć, ciekawość i lęk. Zmiażdż 
je teraz.
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1. Niech zamilkną wspomnienia
Nie przywołuj żadnych złych wspomnień; nie użyczaj im siły. 

Zło, którego żałujesz, zostało ci wybaczone. Wielkoduszność 
dzisiejszej miłości wynagradza przeszłe pomyłki. Zapomnij o ich 
okolicznościach i przebiegu. Wystarczy, gdy pozostaniesz przed 
Bogiem jako grzesznik, który doświadczył Jego nieskończonego 
miłosierdzia. Zło jest „nicością” — dlaczegóż mielibyśmy je wciąż 
przywoływać? Myśl jedynie o zbawiennej łasce, o jej wiekuistym 
działaniu. Bóg zgładził wszystko grzeszne. Nie wspominaj więcej 
czegoś, co już nie istnieje. Chroń swe serce tylko dla Niego, serce 
synowskie — skruszone, ciche i czułe. To jest prawdziwy sens 
żalu.

Nie przywołuj, nie użyczaj siły żadnym świeckim wspom- 
nieniom. Nie myśl, kim byłeś; nie wspominaj uczynków. Nie 
zważaj na rzeczy, któreś już raz porzucił. Oddaj Bogu wszelkie 
skarby tamtego życia — twoją rodzinę, przyjaciół. Czyż i oni nie 
są umiłowanymi dziećmi Boga? Czy Bóg zapomni o nich, kiedy 
ty, dla Jego miłości, oddaliłeś się od ich towarzystwa? Myśli 
i marzenia im poświęcone teraz są bez wartości, zawłaszczają twój 
umysł, wzburzają serce, odciągają od Boga, rodzą zwątpienie 
w Opatrzność, osłabiają wiarę w dobroć Bożą. Twoja wyobraźnia 

Czy to nie będzie łamaniem 
milczenia tak niepotrzebnie uczest-
niczyć w rozmowie.

Maksymilian Maria Kolbe 
30 sierpnia 1932
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nigdy nie powinna opuszczać świadomie klauzury. Jedynie łaska 
pomóc może — i pomaga — tym, których kochamy; otrzymujemy 
ją proporcjonalnie do naszej zażyłości z Bogiem. Spójrz na Maryję 
w Kanie Galilejskiej. Nie opuszcza swego miejsca. „Uczyńcie 
wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5).

Dobrowolnie podtrzymywane wspomnienia są źródłem wynio-
słości, smutku lub niepokoju. Rozpamiętywanie rozkoszy niegdyś 
zaznanych jest wadą zmysłowości, szukanie zaś siebie samego 
to jak stawianie snu nad jawę, marzenia nad rzeczywistą radość. 
Istnieje tylko jedno źródło szczęścia — jest nim Bóg.

Jedynie dzięki miłości, która je zrodziła, ziemskie powodzenie 
ma jakąkolwiek wartość. Miłość bliźniego, ożywiająca nas, jest 
jedyną przyczyną naszej radości. Pozwól, niech przepadną twoje 
czcze wspomnienia, niech spoczywają w pokoju. Rozpraszają cię, 
powstrzymują twe kroki, czerpią soki z twej duszy, osłabiając 
pragnienie wieczności. Niczym św. Paweł: nie patrz wstecz za 
siebie — patrz na to, co przed tobą: Jezus Chrystus (por. Flp 3, 13).

Nie przetrzymuj pamiątek prowadzących twe myśli ku rze- 
czom, o których nie powinieneś już marzyć. Wyrzuć fotografie, 
listy, kwiaty, „relikwie” dawnych chwil. Nie przechowuj niczego, 
co nie prowadzi do Boga. Gdy spoglądasz na pamiątki, wskrze-
szasz minione uczucia, wrażenia. Jeśli nie patrzysz już więcej na te 
rzeczy, to po co jeszcze je trzymać? To tylko ciężar, brzemię niepo-
trzebne. Burzy twą ciszę, zagraża twej wolności.

Dlaczegóż podtrzymywać pokusę do powrotu? Szczęśliwy 
bądź, żeś wolny od więzów, nie nakładaj nowych na siebie.

Unikaj — o ile to możliwe — żywych kontaktów ze świadkami 
przeszłości: wizyty, odwiedziny, listy odświeżają w tobie obraz 
świata, który z takim trudem daje się zatrzeć! W duchu prawdziwie 
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monastycznym zrezygnuj z rozmów, z komunikacji ze światem — 
na tyle, na ile pozwalają święte posłuszeństwo i miłość bliźniego. 
Nie podtrzymuj relacji raz już zerwanych.

Świat nic nie może tobie dać; a choć ty sam tak niewiele mu 
dajesz w zamian, to mimo wszystko nie pozbawiasz dusz respektu, 
jaki czują wobec życia klasztornego.

Na idealnie czystej szacie widać najmniejszą plamkę, a my 
przecież jesteśmy tak niedoskonali! Twoja pamięć to niebez-
pieczny nośnik — przechowuje zarodki przyszłych rozproszeń. 
Im bardziej umysł jest wolny od ludzkich obrazów, tym wyraźniej 
blask Bożego Oblicza jaśnieje w tobie.

Ukryj swą troskę o najbliższych w sercu Boga. Kochaj ich 
w Nim. Miłość taka jest nieskończenie głębsza i bardziej skuteczna. 
Zapragnij miłości Bożej dla twych przyjaciół, to jedyne prawdziwe 
dobro. Twoja wytrwałość w kontemplacyjnym powołaniu 
zaowocuje także dla nich; jakakolwiek niewierność osłabi Boże 
błogosławieństwo. Jednakże — o ile obowiązek tego wymaga — 
bądź serdeczny i otwarty, zapominając równocześnie o sobie. 
Jednak podstawową zasadą jest zachowanie dystansu do świata. 
Jezus opuścił swoją Matkę, chcąc nas zbawić. W rzeczywistości 

Czynię postanowienie ćwiczenia 
się w zalecanym tak dobitnie 
milczeniu.

Maksymilian Maria Kolbe 
14 grudnia 1932
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przez ową rozłąkę stał się Jej jeszcze bliższy. Pamiętaj, że to 
z powodu piękna życia domowego w Nazarecie rozstanie było tak 
bolesne…

2. Powściągnij ciekawość
Nie szukaj informacji dla niej samej, dla samej przyjemności 

„wiedzy”. Odrzuć naukowe poszukiwania, jeśli nie prowadzą 
do Boga. Nie ma nic bardziej przeciwnego czystości duszy niż 
ciekawość. Cel życia kontemplacyjnego i wymagania naszej 
ziemskiej egzystencji powinny wyznaczać zakres wiedzy dla 
nas niezbędnej. Resztę należy pozostawić osobom świeckim. Dla 
zakonników, ludzi samotnych i milczących, miłość i kult Boży 
są jedyną treścią życia. Ziemskie pielgrzymowanie jest krótkie, 
nasz umysł ograniczony, wolne chwile bardzo rzadkie. Wyrzuć 
zatem wszystko, co zbędne za burtę. Zakonnik jest niejako 
aniołem Apokalipsy, którego wyłącznym zadaniem jest uwiel-
bienie Boga — na kolanach — i pieśń: „Błogosławieństwo i chwała, 
i mądrość, i dziękczynienie, cześć i moc, i siła Bogu naszemu na 
wieki wieków” (Ap 7, 12). Jesteś bratem Izajaszowych serafinów 
wołających do siebie: „Święty, Święty, Święty Pan Bóg Zastępów! 
Pełne są niebiosa i ziemia chwały Jego!” (Iz 6, 3). Będziesz kontem-
plował Boga na modlitwie, a nie w uczonych księgach.

Powściągnij zwłaszcza te trzy rodzaje ciekawości: dotyczącą 
„bieżących informacji”, zachowania innych i wreszcie — ciekawość 
intelektualną, najbardziej szkodliwą, ponieważ stroi się ona 
w szatę uczoności i nadyma naszą pychę.

Obojętnym bądź wobec świata, módl się, nie oglądaj się wstecz 
(por. Łk 9, 62). Szczegółowa znajomość spraw ludzkich nie przyda 
głębi twojej adoracji, nie pozwoli ci się zbliżyć ani na krok do 
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Boskiej transcendencji. Twoja modlitwa nie uzyska większego 
blasku, nie uszlachetni się twoja ofiara. Miłość Boga (w tym 
i miłość bliźniego) potrafi bardziej niż jakakolwiek inna moc 
prowadzić ciebie śladami Jezusa po ścieżkach tej ziemi. 

Myślenie o świecie nie przyczyni się ani trochę do jego urato-
wania. Niewiele dusz może tę prawdę pojąć. Jeśli ty potrafisz, 
nie zagłębiaj się już więcej w nic, co wydarza się na tym padole. 
Zakotwicz w Panu Bogu wszystką moc własnej duszy, pytaj 
o „wieści” naglony jedynie miłością — aby kogoś ucieszyć, jeśli 
to godziwe lub aby uczynić coś dobrego; nigdy dla siebie samego. 
Wszystkie słowa o ludziach z bliska czy z daleka przywołują 
obrazy, wzniecają myśli, dyskusje i wewnętrzny krytycyzm. 
Krótko mówiąc: zgiełk, którego Bóg nie życzy sobie.

Jeśli ludzie sami z siebie nie mówią, nie pytaj o nic. Jesteś szczę-
śliwy! Nie czytaj dzienników ani świeckich czasopism, chyba że 

Milczenie, częste akty strzeliste, 
coraz gorętsza miłość ku Niepoka-
lanej karmiąca się pełnieniem Jej 
Woli okazywanej przez św. Posłu-
szeństwo, zwłaszcza w rzeczach 
dla miłości własnej i natury 
przykrych, wzajemna ustępliwość, 
pokój pogodny itd.

Maksymilian Maria Kolbe 
15 maja 1933
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tego wymagają twoje obowiązki stanu. Nie zwracaj uwagi na 
drobiazgi, ignoruj zdarzenia losowe. Skieruj wzrok ku wieczności 
lub ku temu, przez co przeziera jej prawdziwe piękno: ku naturze 
lub duszach. Są one zwierciadłem, w którym przegląda się Bóg.

W twej miłości ku Bogu, w twym żarliwym pragnieniu większej 
chwały Jego wyrażają się pierwsze trzy prośby z Ojcze nasz. 
Wpływać będą także na ludzi. Powinieneś być zajęty jedynie Nim. 
Jesteś serafinem (i nikim więcej), stojącym przed Jego Obliczem. 
Jeśli już koniecznie musisz znać wydarzenia ze świata, traktuj to 
pobieżnie, nie wgłębiaj się ponad to, co musisz, nie angażuj duszy. 
Dbaj o wolność i ciszę w umyśle i sercu — inaczej twa dusza się 
pogubi. Esencją wszystkiego, co musisz wiedzieć jest to, że Bóg 
kocha ludzi miłością bezgraniczną, ich serca trzyma w swej dłoni, 
a owoce zasług świętych swoich rozdaje każdej potrzebującej 
duszy.

Co robią inni ludzie? Nieważne. Jak błogosławieni w Króle-
stwie Ojca, patrz na świat poprzez Boga, zamiast patrzeć na Niego 
przez pryzmat stworzenia.

Bądź „ofiarą chwalebną” — przez taką uczynisz ziemię lepszą 
i błogosławioną. Stań się świecą z najczystszego wosku, która 
płonie przed ukrytą Hostią w samotności kaplicy, a przecież 
tam właśnie zbiegają się wszystkie serca i stamtąd wypływają 
wszystkie łaski jak ze Źródła!

Nie zajmuj się niczym, co wykracza poza zasięg twoich 
obowiązków. Szczęśliwy bądź, że nie wiesz, co dzieje się poza 
zasięgiem twego wzroku, co robią i jak organizują się inni. Kochaj 
wszystkich swoich braci równo i bezinteresownie. Nie pytaj 
o nadzwyczajne wydarzenia we wspólnocie: kto przybył, kto 
odszedł, jaki jest sens działań twoich przełożonych. Odrazę czuj 
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do zarządzania i spraw ziemskich swego klasztoru. Módl się za 
tych, których obowiązek zmusza do tej przyziemnej aktywności. 
Nie myśl o tych sprawach, nie pytaj o nie, nie rozmawiaj o nich. Nie 
dowiaduj się o nic. Nie poświęcaj czasu temu, czegoś dowiedział 
się mimowolnie. To inni zostali wyznaczeni, by dbać o pieniądz 
i materię, abyś ty sam mógł dbać jedynie o Boga w wolności ducha 
i w milczeniu.

Bracia nie dzielą się z tobą wieściami? Nic tobie nie mówią? 
Błogosław Boga za to! Dobry Pan oszczędza tobie zdradliwej 
głębiny morskiej, gmatwaniny utrapień. Kochaj i bądź wdzięczny 
tym, którzy dźwigają ten ciężar za ciebie. Pomagaj im przez 
spokojną uległość, tak uchronisz się od trosk. Bóg postawił cię 
w tym stanie, abyś na Bogu wyłącznie się skupił. To Jego święta 
wola: chce być jedyną manną twej duszy. Nie słuchaj plotek, nie 
zważaj na jakiekolwiek gadanie. Módl się za tych, którzy znaleźli 
się w trudnej sytuacji; zachęcaj ich i umacniaj, o ile okoliczności 
pozwolą. Wskazuj na Krzyż Chrystusowy — ucz Krzyż kochać. 
Ludzkie pociechy są bezużyteczne i osłabiają duszę. Nie bądź 
chętny do czynienia lub przyjmowania zwierzeń. Myślisz, że ktoś 
lepiej zrozumie niż Jezus?

Jeśli chcesz zachować zwierciadło swej duszy klarownie 
czystym, nie kłopocz się zbędnymi myślami o bliźnich. Jeśli nie 

Ty musisz w milczeniu 
i skupieniu pracować.

Maksymilian Maria Kolbe 
Rzym, 1912
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odpowiadasz z urzędu za działania innych ludzi, nie pytaj, co 
robią i po co. Nie snuj domysłów, zwłaszcza wtedy, gdy chodzi 
o winę czy grzech. Módl się tylko, aby wszyscy kochali i służyli 
Bogu. Polegając na przyjętych zwyczajach, powiadom przeło-
żonego (bezpośrednio lub pośrednio). On sam zadecyduje, co 
z taką informacją zrobić. Sam nie szukaj sposobności do rozmów, 
gdy to niekonieczne; nie komentuj (nawet w myślach) postawy 
przełożonego. Bogu zostaw osąd, a przełożonemu troskę o poprawę 
czy ukaranie błędu. Zawsze i wszędzie całym sercem zwracaj się ku 
Bożym sprawom. Każda myśl o innej osobie ostatecznie prowadzi 
do ciebie samego; pod koniec sądzić będziesz ze względu na siebie, 
a nie na Boga. 

Nawet jeśli cały klasztor zejdzie ze ścieżek cnoty, zachowaj 
spokój. Bądź takim, jakim być powinieneś. Twoja cicha i łagodna 
wiara uczyni więcej dla poprawy twych braci niż jakiekolwiek 
napomnienia czy działania, najczęściej nieskuteczne. Przykład 
twojej radości, podatność na blask Bożej pociechy prześwieca-
jącej przez ciebie uczynią więcej dobra niż wszelkie przemowy 
i wyrzuty. Niech inni ludzie nie będą zmuszeni spoglądać na 
ciebie jak na zwierciadło ze skazą, wykrzywiające Jego obraz. 

Szukaj jedności z żywym i osobowym Bogiem. Nie wystarczy 
cieszyć się tylko ideą. Pławić się w myślach o Bogu lub w relacjach 
o Nim — to za mało. Słowa, które mówią o Bogu, jednocześnie 
Boga zakrywają. Ciekawość, nawet teologiczna i święta, czyni 
zasłonę gęstszą; uniemożliwia duszy spotkanie z Umiłowanym. 
Powoli, w wewnętrznej ciszy, w głębi najgłębszej z możliwych, 
przywołaj Go gwałtownością swej tęsknoty. 

Mając wzrok skupiony na Bożej szczodrobliwości, powtarzaj 
za św. Katarzyną ze Sieny: „Pragnę”. On sam tego pragnie. Nie 
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przyjdzie przez imiona, schematy czy świadectwa, przybędzie 
gwałtownym lotem; nie będzie barwny czy miłej postaci — będzie 
światłem promieniejącym. Porzuć czytanie, subtelne studia, 
o ile nie są w regule, w obowiązkach czy w chwili niezbędnego 
odpoczynku.

Lękasz się próżności umysłu? Chcąc znaleźć Boga, należy 
przecież oczyścić duszę, pozbyć się wszystkich rupieci. Boisz się 
nazwania nieukiem? Lecz przecież Ojciec objawia się pokornym, 
ludziom maluczkim i prostym. Nie potępiaj wiedzy jako takiej, 
lecz bądź świadom, że w twym kontemplacyjnym powołaniu nie 
przyda się ona na wiele. Pokochaj powolną lekturę; jak dziecko na 
kolanach matki, złóż swe ręce na Jego kolanach i czytaj serdecznie 
o Nim, o Jezusie, o Niepokalanej Dziewicy lub o własnej duszy 

Oczekuj wielkich rzeczy. Pilnie 
pracuj nad poznaniem Woli Bożej 
i żadnej ofiary i trudów Panu 
Bogu nie odmawiaj. Módl się 
o pogodne usposobienie dla siebie 
i innych. Módl się nie więcej, ale 
lepiej i – ufaj. Ja i Bóg. Milczenie 
wewnętrzne i zewnętrzne.

Maksymilian Maria Kolbe 
Rzym, 1913
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na drodze do Niego. Chwytaj zdania, które zakwitną później 
w twoich modlitwach, staną się miejscem spotkania!

Pismo Święte niech będzie najpierwszą z lektur. Słowo oświeci 
twą duszę. To wyjątkowy pokarm. Czytaj z sercem uniżonym, na 
sposób w jaki przystępujesz do Komunii Świętej, w tym samym 
celu — aby znaleźć Boga. Rozsmakuj się w Piśmie, raduj się 
każdym wersetem w modlitewnej kontemplacji. Każde podyk-
towane Duchem słowo jest pełne tegoż Ducha. Za każdą literą 
skrywa się Miłość. Posmakujesz rozkoszy zjednoczenia ze 
Światłem, ze Słowem wypowiedzianym w czasie przez Boga, 
a które przebywa w wiecznym pokoju własnego bytu. Zstąpi na 
ciebie mądrość świętych, przy której reszta znaczy tak niewiele…

3. Nie lękaj się
Strach jest brzemieniem dla umysłu, serca i duszy. Zatruwa 

naszą egzystencję. Cokolwiek robisz, cokolwiek jest twoim 
materialnym czy duchowym obowiązkiem, nie wiąż duszy lękiem, 
nie pozwól nigdy targać się niepokojom. To brak wiary i zaufania 
w Bożą pomoc. Wszystko, co spełniasz, jest Jego pracą. Rób to, co 
możesz, bądź wielkoduszny i pamiętaj, że powodzenie zależy 
wyłącznie od Niego — nie od ciebie. Jeżeli nie będziesz szukał 
w niczym swojej chwały, osiągniesz pokój, pomimo nawału 
obowiązków. 

Jedyną rzeczą, której masz się bać — to grzech. Drogi Boże nie 
są naszymi drogami. Jezus zatriumfował w klęsce. Od dwudziestu 
wieków nic się nie zmieniło. Bądź gorliwy i szlifuj swoje zdolności 

— taka jest wola Boża. Jest rzeczą pewną, że cokolwiek się zdarza, 
przydarza się w Nim i dla Niego. Jeśli nie życzy sobie twojego 
sukcesu — przyjmij Jego wolę wraz ze wszystkimi upokarzającymi 
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i przykrymi konsekwencjami. W ten sposób zachowasz wolność. 
Ważne jest jedynie, by chcieć tego, czego chce Bóg. Wygrana 
nie jest ważna. Niech ukoi ciebie myśl, że wszystko znajduje się 
w Ojcowskiej ręce: świat cały i serca wszystkich ludzi. Wszystko 
dzieje się z Jego woli, nic nie dzieje się wbrew Niemu. Dlaczegóż 
mają cię zżerać irracjonalne lęki? 

Przyłóż się do działania we właściwym czasie, nie myśl 
o działaniu w tych chwilach, które należą do Boga: na modlitwie, 
czytaniu duchowym, w wielkiej ciszy od komplety do prymy. 
Inaczej zgaśnie radość twej duszy. Wesel się pokojem Chrystu-
sowym, który rozlewa się nad całym światem i całym rodzajem 
ludzkim. On to rozjaśnia mroki jednym słowem. On zbawia 
w bezruchu i milczeniu Krzyża. Cała ludzka roztropność nie 
podważy słów Jego: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, 
przyciągnę wszystkich do siebie.” (J 12, 32). 

Dla Apostołów, głosicieli Dobrej Nowiny oraz świętych 
rozmowa z Bogiem była zawsze priorytetem, była nawet 
ważniejsza od samej misji. Wszystko zawierzali Jego Opatrz-
ności, nigdy nie wątpiąc w nadprzyrodzoną opiekę. Ziemskie 
osiągnięcia dusz prawdziwie kontemplacyjnych wzbudzają 

Nie zrażaj się przeciwno-
ściami; Jej zaufaj i słuchaj w ciszy 
i pokoju. Chwała Boża, zbawienie 
i uświęcenie dusz.

Maksymilian Maria Kolbe 
styczeń 1920
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podziw, w odróżnieniu od jałowych dzieł ludzkiego niepokoju. 
Czysta miłość Boża działa jak filtr — usuwa z duszy wszystko, co 
jest dla niej przeszkodą, wszystko, co odbiera jej siły. Sprzeciwia 
się wszystkiemu, co tłumi lub zagłusza głos Boży: „Gdy głęboka 
cisza zalegała wszystko, a noc w swoim biegu dosięgała połowy, 
wszechmocne Twe słowo z nieba, z królewskiej stolicy” (Mdr 18, 
14–15 — antyfona na Magnificat i Benedictus na niedzielę w oktawie 
Bożego Narodzenia). Bóg przybył, gdy cała Ziemia pogrążona 
była we śnie.

II. Porzuć wewnętrzne rozmowy
Obserwuj swój tok myślenia w ciągu jednego dnia; zdumiejesz 

się częstotliwością i wielką wyrazistością wewnętrznego dyskursu 
z wyimaginowanymi rozmówcami, na przykład z nieobecnymi 
w danej chwili braćmi. Co zazwyczaj jest tego powodem?

Nasze rozczarowanie przełożonymi, których nie kochamy i nie 
cenimy, którzy nas nie rozumieją, tymi szorstkimi, stronniczymi, 
wymagającymi zbyt dużo od nas i od innych. Rozczarowanie 
współbraćmi: upartymi, niewyrozumiałymi, bezceremonialnymi, 
niezrównoważonymi czy wręcz nam ubliżającymi… 

W naszym umyśle istnieje trybunał, w którym jesteśmy jedno-
cześnie oskarżycielem, ławnikiem, sędzią i przysięgłym. Rzadko 
kiedy przyjmujemy rolę obrońcy — chyba że we własnej sprawie.

Wzywamy przed oblicze naszego sądu wyimaginowaną 
niesprawiedliwość, ważymy argumenty, bronimy sprawy, uspra-
wiedliwiamy siebie, potępiamy zaocznie. Planujemy zemstę lub 
zastawiamy pułapki. Co za strata czasu! Co za marnotrawstwo sił, 
które powinny być oddane wyłącznie Bogu na służbę. Rzeczy te 
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stanowią wybryki samolubstwa, plagę pochopnych sądów, wybuchy 
emocji, które wypędzają pokój z serca. Maleje szacunek do przeło-
żonego, słabnie miłość braterska, za to wzrasta — na nieszczęście — 
zadowolenie z siebie. To poważny błąd i niewątpliwa porażka.

Jeśli ktoś traktuje ciebie źle, nie rani cię ani trochę, możesz mi 
wierzyć. Jest to niewątpliwie niemiłe. Ale ty powinieneś pragnąć 
pogardy i uniżenia. Chrystus pozostawał cichy w obliczu potwarzy 
i szyderstw. Przyjmij złe traktowanie z łagodnym i cichym sercem. 
Człowiek jest tylko narzędziem. Tak naprawdę to miłująca i pe- 
wna ręka Boga próbuje złamać twą pychę i nagiąć kark. Unikaj 
świadomych narzekań, nawet przez sekundę nie przywiązuj się 
do zła wyrządzanego tobie. W żaden sposób nie pomożesz sobie 
ustanawiając w sercu trybunał cieni.

Jezus milczał wobec jerozolimskiego sądu. Gdy stawiasz czoła 
gromom oburzenia, odpowiadaj łagodnie i powściągliwie: „Chwała 
Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu”. Zanurzaj się w miłości, 
radości i chwale Boskich Osób, odrzucaj troskę o siebie samego. Nie 
pozwalaj żadnej chmurze zaćmić niezmiennego blasku Przenaj-
świętszej Trójcy. Ludzkie opinie są bez znaczenia, nic nie wnoszą. 
Jesteś taki, jakim widzi cię Bóg. Czyż nie jest przeogromną radością, 
że On raduje się tym, co w tobie najczystsze i najpiękniejsze?

Słuchaj w skupieniu głosu 
Bożego, szczególnie w medytacji.

Maksymilian Maria Kolbe 
sierpień 1918
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Mój bracie, obyś przeniknął i zrozumiał, co znaczy być poznanym 
przez Boga — i tylko przez Niego samego! Ciesz się, że prześwieca 
przez ciebie Chrystus, nie martw się, że tak słabo. Nie dość tobie 
rozmów z prawdziwymi ludźmi, że wciąż jeszcze przywołujesz ich 
cienie, aby je obwiniać? Sam na sam z samym Bogiem. „Bóg wie 
wszystko, wszystko może i mnie kocha”. Gdybyś tylko wiedział jak 
lekko robi się na duszy, gdy już porzuci się stworzenie! Jak dobrze 
samemu, tylko z tym jednym obrazem — Jezusa i Jego Matki — 
przeczystych odblasków niewidzialnego świata. Rozpamiętuj ten 
świat bez słów, bo ze słów niewielki jest pożytek. Patrz, rozważaj, 
kontempluj. W Nich, Jezusie i Maryi, cały świat ujrzysz, dla Nich 
cała ludzkość. Czyż członki nie są chwałą Głowy? Nie trać z oczu 
najświętszego oblicza Głowy Mistycznego Ciała.

Nasze wewnętrzne dysputy są często jedynie kontynuacją 
codziennych rozmów. Nigdy nie sprzeczaj się; wierz mi — niczemu 
to nie służy. Każdy jest przekonany o swej racji i nie tyle dba o prawdę, 
co o zwycięstwo w słownej potyczce. Następnie rozchodzimy się 
w niezgodzie, umocnieni na własnych pozycjach, a sprzeczka 
przenika do wnętrza naszych serc. Cisza i spokój znikają.

Jeśli nie musisz, nie próbuj nikogo przekonywać. Jeśli pragniesz 
pozostać wyciszony, oddaj pole w sporze, gdy tylko się zacznie. 
Daj się powalić pierwszym argumentem i tylko błagaj Boga, by 
Jego prawda odniosła zwycięstwo zarówno nad tobą, jak i innymi. 
Ustępuj. Twoja dusza to nie plac targowy, a świątynia. Nie jest 
ważne, aby mieć rację — ważne, aby promieniować Bożą miłością. 
Prawda twego życia odzwierciedli się w prawdzie twoich poglądów. 
Patrz na Jezusa, na Jego postawę przed sądem — pozostawał cichy, 
przyjmując niesprawiedliwy wyrok; teraz zaś jest Światłem, które 

„oświeca każdego, kto przychodzi na tę ziemię” (J 1, 9).
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III. Zwalczaj obsesje
Nie przemożesz nagromadzonych w sobie myśli i obrazów 

od razu i na zawsze. Są takie, które narzucają się uparcie i natar-
czywie, prześladując cię nieustannie. Skonfrontowane z prawdami 
wiary objawiają swą kruchość, zostają upokorzone, bo rościły 
sobie prawo do wyjątkowego znaczenia. Nie powinny wywierać 
żadnego wpływu na twoje zachowanie, choć pragnęłyby odgrywać 
rolę dominującą. Jednak są — tu i teraz — i panoszą się. Jaką formę 
mogą przyjmować w naszym odosobnionym życiu?

Mogą sprawić, że będziesz uważał się za mniej kochanego, za 
znienawidzonego, prześladowanego, niezrozumianego, będziesz 
zazdrościł lub buntował się przeciwko czyjejś wyimaginowanej 
wyższości, przebywał w jej cieniu w sprawach duchowych, 
moralnych, estetycznych czy intelektualnych, martwił się 
o ukochane osoby, o ich czy nawet własną przyszłość, dręczył się 
niedoskonałością innych, walczył o autorytet i poważanie u innych, 
nawet niezwiązanych z tobą obowiązkiem czy powołaniem…

Temperament zdominowany przez wyobraźnię i uczuciowość, 
pewna wrodzona skłonność do nadużywania władzy lub 
unoszenia się pychą, nieprzezwyciężalny (lub nieprzezwyciężony) 
egoizm—to wszystko przyczynia się do narodzin obsesji.

Skupienie z oddaniem się Woli 
Bożej.

Maksymilian Maria Kolbe 
wrzesień 1918
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Pewien mnich kartuski przedstawia skuteczne lekarstwa na 
ową chorobę. Najczęstszym przypadkiem jest, gdy obsesja nie 
ma podłoża w rzeczywistości. Jest ona jedynie chimerą zrodzoną 
z nadmiaru wyobraźni, z nadwrażliwości, przesadnej troski 
o siebie i braku pokory. W takim wypadku należałoby skorygować 
i wyostrzyć zdolność osądu (zakładając, że to ona właśnie błądzi), 
gdyż skrzywiony osąd wypacza rzeczywistość, wykoślawia 
percepcję rzeczy. Jak to naprawić? 

Kartuz pisze: „Przede wszystkim daj sobie czas na przemy-
ślenia i refleksję. Zanim zaczniesz awanturę, uspokój swoją 
wyobraźnię, wycisz nerwy. Zachowaj dystans, przeczekaj 
cierpliwie kilka dni. Wówczas, dzięki temu dystansowi 
i ciszy, ujrzysz rzeczy we właściwej proporcji. Gdy jesteś 
wzburzony, unikaj dyskusji, decyzji, działania. Silna emo- 
cja wygania rozum, pasje zwodzą właściwy osąd, a ego czyni cię 
niesprawiedliwym. Bądź pokorny, chociaż na tyle, by poddać swój 
osąd pod opinię kogoś niezaangażowanego, kogoś kto stoi z dala 
i nie czerpie żadnej potencjalnej korzyści z sytuacji, która ciebie 
angażuje. Dobrze, żeby był to kapłan — posiada on łaskę stanu 
do rozeznania sprawy. Dusza ciesząca się w jakiejś części klarow-
nością umysłu — konkluduje nasz kartuz — będzie w stanie 
odnaleźć i uznać autorytet kierownika duchowego (nawet, gdy 
ten nie będzie nadzwyczajnie roztropny) i w ten sposób uwolnić 
się od skrupułów i natłoku niemądrych myśli, które często targają 
innymi. Duszo, pozostań skromna, otwarta, uległa — są to wielce 
skuteczne sposoby walki z fałszywymi poglądami. Niewłaściwe 
idee potrafią uczynić życie pustelnika nieszczęśliwym, często pozba-
wiając godności i zdrowego szacunku względem siebie i innych.”

Rady powyższe są doskonałe.
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Drugi rodzaj obsesji ma realne podstawy. I takie sytuacje się 
zdarzają. Kto z nas nie jest czasem naprawdę chory, zmęczony, 
nierozumiany czy prześladowany? Takich przykładów mamy 
wiele w żywotach świętych. Boża Opatrzność wykorzenia 
i przycina, wykuwa i poleruje duszę, używając wszelkich okolicz-
ności i zdarzeń. Prześladowanie ze strony dobrych ludzi jest 
jednym z takich doświadczeń.

Obsesyjna, wszechwładna idea może okazać się prawdziwa, 
lecz jej pozorne znaczenie dla życia może być przesadzone. 
Nieprawdą jest, że już dłużej nie możemy żyć szczęśliwie, że 
już nie można kochać Boga w pokoju czy uświęcać się, trwając 
w radości. Nasze ułomności, namiętności, winy, doznane od 
innych niesprawiedliwości oczyszczają i uwalniają nas od naszego 
ego. Poddaj się ciosom z ręki Najwyższego i kochaj pokornie 
narzędzia Jego gniewu.

Bardzo łatwo jest poddać się i uciec. Bardzo łatwo, gdy sami 
jesteśmy winni. Przyjmij z Jezusem Chrystusem, z sercem 
spokojnym i cichym, każdą niesprawiedliwą obrazę. Cała twoja 
istota się burzy, duma unosi, zmysłowość drży ze strachu. Lecz 

W pokorze, skupieniu, pokoju 
i w miłości wdzięcznej bądź 
posłuszny w każdej chwili Woli 
Bożej.

Maksymilian Maria Kolbe 
wrzesień 1918
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światło Jezusa lśni pośród burzy: sługa nie większy jest nad 
Mistrza (por. J 15, 20).

Poddaj niechciane zdarzenia pod jarzmo wiary i miłości — oto 
twój krzyż. Lecz przecież krzyż to zbawienie. Ofiaruj całego siebie, 
ze wzrokiem utkwionym w skrwawionego Chrystusa, Mistrza 
upokorzonego razami, oplutego i w pyle. Pozwól napełnić się 
duchem błogosławiącej modlitwy. Dojdziesz do miejsca, gdy 
zaczniesz sądzić tak, jak twój Pan sądzi, a cały twój ból przemieni 
się w radość.

„Jeśli kto chce pójść za mną, niech zaprze się samego siebie, 
niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje” (Mt 16, 24).

A może znasz jakąś inną drogę?

IV. Zrezygnuj z troski o siebie
Nie czyń się tematem własnych monologów. Chwile rachunku 

sumienia są rzadkie i krótkie — kilka minut w południe, nieco 
czasu wieczorem. Poza tym, nie myśl o sobie ani dobrze, ani źle, 
jeśli nie chcesz pobudzać swoje ego czy utracić nadziei. Kiedy 
rozmyślasz o sobie, twój niezdarny bohomaz zajmuje miejsce 
obrazu najczystszego Bożego piękna w zwierciadle duszy.

Unikaj trzech rzeczy, które czynią twoją duszę hardą:

1. Nie narzekaj na życiowe trudności
Życie to walka, powinieneś o tym dobrze wiedzieć. Jeśli 

zadaniem naszym jest zaprzeć się samego siebie, podjąć krzyż 
i iść za Jezusem na Kalwarię, nie może dziwić, że trzeba walczyć, 
cierpieć, że pojawiają się łzy i krew. Trudności rodzi twoje 
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otoczenie, praca, twoja własna fizyczna i moralna słabość. Często 
wszystko to naraz.

Uczyń postanowienie — raz na zawsze i biorąc Boga za świadka. 
Przygotuj plan i odrzuć wszystko, co będzie go zaburzać. Lękliwe 
przepowiednie prowadzą donikąd. Czyń, co możesz, resztę 
pozostaw Bożemu miłosierdziu. Mów sobie: „Bóg wie wszystko, 
wszystko może i mnie kocha”. Niech to zdanie będzie twoją 
otuchą. Powiada psalmista: „Pan jest moim pasterzem, nie brak mi 
niczego” (Ps 23, 1). Kiedy zasypiasz powtarzaj: „Własnymi piórami 
cię okryje, w cieniu jego skrzydeł znajdziesz obronę” (Ps 91, 4). 
Zaufaj Mu, nie spotka cię nic złego!

2. Patrz realnie na swoje cierpienia i ofiary
Czyś nie zgodził się w dniu ślubów na wszystko, co może ciebie 

spotkać? Przyjmij, Panie… Każdego poranka, podczas Mszy świętej, 
Kościół ofiaruje tobie Jezusa jako „ofiarę czystą, świętą i doskonałą” 
(Kanon Rzymski) — a ty to potwierdzasz. Jeśli prawdziwie pojąłeś 
tajemnicę Krzyża i znaczenie życia monastycznego, przestań się 
nad sobą użalać. Bóg kocha radosnego dawcę.

Pozwól Chrystusowi cierpieć w tobie. Oddaj Mu własne ciało 
i serce, a On dopełni w swym Mistycznym Ciele to, co zaczął 
na Kalwarii (por. Kol 1, 24). Inaczej nie jesteś godzien Chrystu-
sowego wyboru. Jego święte Oblicze, twarz piękna i zarazem 
zniekształcona cierpieniem, zwraca się ku tobie, pragnie się 
w tobie odzwierciedlić. Pozostań w tym zjednoczeniu z sercem 
wyciszonym. Ofiaruj Mu czyste lustro swojej duszy — tylko ten, 
odbijający się w tobie obraz podoba się Bogu.
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3. Nie wystawiaj na pokusy własnej duszy
Ze wszystkich sił, wykorzystując każdą zesłaną przez Boga 

okazję, wypełniaj Bożą wolę. O nic więcej się ciebie nie prosi. 
Zaakceptuj szczerze własne ograniczenia. Dopiero w Niebie 
poznasz, do jakiej świętości chciał cię doprowadzić Bóg. Nie 
zgłębiaj Jego tajemniczych zamiarów. Nie odmawiaj Mu niczego. 
Staraj się, jak możesz, aby Go zadowolić, podążaj chętnie 
każdą z wyznaczonych przez Niego ścieżek — ze spokojem 
i pewnością.

Nie przejmuj się własną bezsilnością, w pewnym sensie porzuć 
troskę nawet o swój stan moralny. Chciałbyś zapewne widzieć 
siebie pięknym i bez skazy. To iluzja, a może nawet pycha. Do 
ostatniej chwili naszego ziemskiego życia pozostaniemy grzesz-
nikami, a także przedmiotem nieskończonego Bożego miłosierdzia, 
które zechciał nam okazać. Nigdy nie łącz się ze złem, nie związuj 
się też ze swoim moralnym perfekcjonizmem. Świętość należy 
do porządku teologicznego — to nie my sami, lecz Duch Święty 
rozlewa ją w naszych duszach (por. Rz 5, 5).

Porównywanie siebie z innymi, rywalizacja w doskonaleniu 
cnót, opłakiwanie własnej miernoty, ustanawianie poziomów 
doskonałości — wszystko to przynosi niepokój, wszystko to niesie 
ze sobą duchowy zgiełk. Święci różnią się między sobą. Twoje 
wyniesienie pozostaje Bożą tajemnicą, nic z niej zapewne tu, na 
ziemskim padole, nie poznasz. Czyń, co możesz. Pokochaj zwyczaj 
ofiarowania Bogu zasług i świętości Jezusa, Maryi i świętych, 
żywych i zmarłych. 

Wszystkie te zasługi należą i do ciebie, możesz czerpać ze 
skarbca Mistycznego Ciała Chrystusa, uwielbiając Boga. Jesteś 
jednym z członków tego Ciała; możliwie, że nieznaczącym, lecz 
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na pewno nie bezużytecznym. Mów z przekonaniem — w ufności 
— „Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za mną, biednym grzesz-
nikiem”. Żyj w pokoju, chroniony przez wszechmocne skrzydła 
Bożej opieki.

Podsumowanie
Z Bożą pomocą podążaj za tymi wskazówkami z cierpliwością 

i wiernie. Pokój zstąpi do twojej duszy, cisza ją otuli. Obraz Przenaj-
świętszej Trójcy objawi się na spokojnym zwierciadle przeczystej 
głębiny.

Jakże piękne jest czyste i samotne serce w oczach Boga! Istnieje 
tylko jedna pieśń, to pieśń wieczności:

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Amen!

Otrząśnij się z oziębłości. 
W skupieniu, całkowicie Jej ufając, 
a nic sobie; czyń, co ci Ona 
rozkazuje, chociażby ci się nie 
chciało. Nie odkładaj na później, 
ale zaraz czyń, jeżeli możesz.

Maksymilian Maria Kolbe 
październik 1919
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Znaczenie ciszy według 
św. Elżbiety od Trójcy 

Przenajświętszej
W naszej epoce pełnej zgiełku, komputerów i internetu, w świecie 

nieustannie transmitowanym „na żywo”, wśród gorączkowego 
pośpiechu — cisza jest bezcennym towarem. Nawet, gdy ktoś żyje 
w konwencie, milczenie i samotność bywają często źle rozumiane.

Większość z nas pracuje aktywnie w świecie i właśnie dlatego 
możemy znaleźć pociechę w słowach św. Elżbiety od Trójcy, 
karmelitanki nazywanej „Milcząca Święta”: 

„Skoro nie mogę oderwać się od świata i żyć w odosobnieniu, daj 
mi przynajmniej ciszę serca… Samotność i milczenie są tak bardzo 
cenne… Zdałam sobie sprawę, że można radować się wewnętrzną 
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ciszą i samotnością, bo cóż wzburzyć może serce owładnięte 
miłością? Hałas dotyka ledwie powierzchni, głęboko w dole jest 
tylko On! I tylko On zadowolić może nasze serca. Zewnętrzna cisza 
nie jest najważniejsza; w pewnych okolicznościach nie jest nawet 
możliwa. Wówczas niech dusza szuka schronienia we własnej 
głębi, w owym wewnętrznym opuszczeniu, które jako jedyne jest 
koniecznym dla zjednoczenia z Bogiem. Mimo to o zewnętrzną 
ciszę należy się starać ze wszystkich sił, ponieważ pomaga ona 
wewnętrznemu milczeniu i zazwyczaj wiedzie do niego: miłość 
ciszy wiedzie do ciszy miłości.

Bóg we mnie, a ja w Nim, oto moje życie!... zaś co do wizji, to 
zawsze posiadamy Go, tak jak Święci w niebie. Jakże cudowna jest 
ta obecność Boga w nas, w wewnętrznym sanktuarium duszy! Tam 
zawsze można Go znaleźć… Starajmy nigdy nie pozostawiać Go 
samego, tak by nasze życie stało się nieustanną modlitwą. Siostra 
Elżbieta od Trójcy była typem milczącego kontemplatyka, którego 
apostolska skuteczność rozciąga się na cały wszechświat.”

I. Milczenie i samotność1

Siostra Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej cieszyła się 
w stopniu nadzwyczajnym owym umiłowaniem milczenia, które 
ucieka od wszelkiego stworzenia, bo chce przebywać — dzięki 
wierze — wyłącznie w obecności żywego Boga. Jej asceza zamyka 
się właściwie w jednym słowie — cisza — w jego najszerszym 
znaczeniu. Również w jej oczach milczenie stanowiło fundamen-
talną zasadę dla dusz pragnących komunii z Bogiem.

1 Opracowano na podst. The Spiritual Doctrine of Sister Elizabeth of the Trinity by 
M. M. Philipon O. P.; translated by a Benedictine of Stanbrook Abbey, The Newman 
Press, Westminster, Maryland 1951.
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Choć s. Elżbieta unikała sztywnych rozgraniczeń — pozostając 
otwartą na inspiracje Ducha Świętego, któremu poddana była 
w sposób całkowity — to jednak w jej pismach możemy rozróżnić 
trzy podstawowe rodzaje milczenia: ciszę zewnętrzną, milczenie 
wewnętrzne oraz ową przenikniętą boskością nadprzyrodzoną 
ciszę, która wprowadza duszę w stan bierny, będąc zarazem 
najwyższym przejawem szczodrości Ducha Świętego. Z braku 
lepszych określeń możemy nazwać tę ostatnią ciszę silentium 
sacrum, Bożą ciszą, analogiczną do Divinum Silentium, naszki-
cowaną przez św. Jana od Krzyża.

Cisza zewnętrzna nie jest niezbędna, niekiedy nawet jest 
niemożliwa. W takich wypadkach niech dusza chroni się w sobie 
samej, niech wejdzie w wewnętrzną samotność, jedynie konieczną 
dla zjednoczenia z Bogiem. Ciszy zewnętrznej należy mimo to 
wytrwale poszukiwać, pomaga ona wewnętrznemu milczeniu 
i zazwyczaj wiedzie do niego: miłość ciszy wiedzie do ciszy miłości.

Siostra Elżbieta podjęła wysiłek wyciszenia wszelkich władz 
swej duszy, wycofanie się ze wszelkich relacji ze stworzeniem. Bez 
litości poświęciła wszystko: swój wzrok, swoje myśli, swoje serce.

Owa idea absolutnej separacji pociągała ją z niezwykłą siłą. 
„Opróżnijmy wnętrze, uwolnijmy się od wszystkiego. Niech On 
będzie jedynym, On tylko. Trzeba nam opuścić Ziemię, stworzenia, 
wszystko, co zmysłowe.” 

Spośród szumu towarzyskich spotkań, spośród zgiełku 
wesołych przyjęć jej dusza uleciała ku Bogu. „Wydaje mi się, że nie 
można już utracić Boga, jeśli tylko dla Niego się żyje, przed Jego 
Obliczem, pod boskim spojrzeniem, które dociera do najgłębszych 
rozpadlin duszy, czuwa. Pomimo światowych hałasów możemy 
Go słyszeć:  w tej ciszy serca, pragnącego do Niego tylko należeć.”
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Siostra Elżbieta żywiła szczególne nabożeństwo dla 
św. Katarzyny Sieneńskiej ze względu na jej naukę o wewnętrznej 
celi duszy, w której ta wielka mistyczka znajdowała wytchnienie 
od krzątaniny wśród ludzi i pracy na rzecz papieża.

Cisza wewnętrzna, tak cenna w oczach s. Elżbiety, przyjęła 
w niej postać ogólnej ascezy, zająwszy naczelne miejsce w jej 
życiu duchowym. Oto nauka, zaczerpnięta wprost z Ewangelii: 
ktokolwiek pragnie na modlitwie wznieść się do Boga, musi zmusić 
do zamilknięcia zarówno jazgot zewnętrzny, jak i wewnętrzne 
głosy. Musi ukryć się w głębinach duszy i tam, w tajemnicy, „drzwi 
swej celki zamknąwszy”, odnaleźć się w Bożej obecności.

W taki to sposób Chrystus modlił się podczas palestyńskich 
nocy, oddaliwszy się wieczorem na pobliską górę, spędzając czas 
aż do rana na modlitwie do Boga.

Samotnicze życiorysy anachoretów oraz Ojców Pustyni 
z pierwszych wieków Kościoła, wyraźnie ukazują oczyszczającą 
rolę milczenia w pierwotnych koncepcjach chrześcijańskiej ascezy. 
Pustynia doprowadza do tego milczenia duszy, w którym Bóg 
ustanawia swoje mieszkanie.

W doskonałej zgodzie z łaską jej przyznaną s. Elżbieta od Trójcy 
Przenajświętszej pojęła znakomicie naukę ewangeliczną: milczenie 
władz duszy, dla których treścią jest jedynie Bóg. Nigdy więcej 
zamieszania w zmysłach zewnętrznych, nigdy więcej natłoku 
zmysłowych wrażeń i imaginacji, pokój we wspomnieniach, cisza 
w rozumieniu, odetchnienie w woli. Niczego nie postrzegać, 
niczego nie słyszeć, w niczym nie znajdować radości. Precz ze 
wszystkim, co spowalnia czy przeszkadza duszy na drodze do 
Boga!
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Przede wszystkim wzrok musi przebywać na ciągłej uwięzi. 
Czyż nie powiedziano: „Jeśli twoje oko prowadzi cię do grzechu, 
wyłup je”. Jeśli twoje oko skupi się na Jedynym, całe ciało stanie 
się świetliste. Nieczystość i cały szereg ułomności wywołuje ów 
brak nadzoru nad spojrzeniem. Król Dawid, mówiąc ze smutnego 
doświadczenia, błagał Boga: „Odwróć mój wzrok, by na marność 
nie patrzył”. To ta marność przywiodła jego duszę do upadku. 
Dziewicze serce nie pozwoli sobie, choć na chwilę, odwrócić 
wzrok od Chrystusa.

Niezbędne jest też wyciszenie wyobraźni oraz pozostałych 
władz duszy. „Niesiemy w sobie cały świat doznań i impresji. 
Może on nami całkowicie zawładnąć i to w każdej chwili. To z tej 
przyczyny należy praktykować ascezę milczenia. Dusza, która 
smakuje się we wspomnieniach, która oddaje się każdej namięt-
ności poza Bogiem, nie może być nazwana duszą milczącą” — 
tak pojmuje milczenie s. Elżbieta od Trójcy. Wciąż panuje w niej 

„rozłam”, wciąż zgiełk zmysłowości zagłusza harmonijną pieśń 
należną Bogu ze strony wszystkich władz duszy.

Sam rozum musi uciszyć wszelkie swoje poruszenia. 
Najmniejsza „myśl bezużyteczna” wybrzmiewa fałszywą nutą, 
zagrażającą harmonii melodii. Musi ona zostać stłumiona za 
wszelką cenę. Wybujały intelektualizm, pozwalający rozumowi 
błądzić gdzie chce, dla samej tylko przyjemności wiedzy, jest jedną 
z subtelnych przeszkód na drodze do pełnego milczenia, w którym 
czysta wiara odnajduje Boga. Naśladując swojego duchowego 
mistrza, św. Jana od Krzyża, s. Elżbieta jest bezwzględna w tej 
kwestii: „Musimy zgasić wszelkie inne światło” i przylgnąć do 
Boga w obnażeniu duszy, bez pośrednictwa pięknej struktury 
uczonych myśli.
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Ze wszystkich rzeczy najważniejsze jest jednak wyciszenie woli. 
Dramat naszego uświęcenia w niej właśnie się dokonuje, to wolna 
wola jest zdolna pokochać. Słusznie św. Jan od Krzyża poddaje 
wolę ostatecznemu oczyszczeniu podczas nocy ducha przygotowu-
jącej na ostateczne zjednoczenie. Nic, nigdy! Nic i nigdy nie może 
zagradzać drogi; nic i nigdy — zajmować miejsca na szczycie. Siostra 
Elżbieta „wąską drogą” podążyła za swoim duchowym przewod-
nikiem aż na szczyt. Namawia ona usilnie duszę pragnącą dostąpić 
zjednoczenia z Bogiem, aby wzniosła się ponad nawet najbardziej 
uduchowione osobiste upodobania i dopełniła anihilacji woli 
własnej. Nic nie wiedzieć, nie dbać bardziej o czucie niż nieczucie, 
radość czy nie-radość, niebiański smak czy gorycz. Na drodze do 
Boga minąć wszystko — na nic nie zwracać uwagi — i tak, w dosko-
nałym samozapomnieniu, dostąpić Boskiej unii. Siostra Elżbieta do 
ostatnich chwil ziemskiego życia pozostała wierna swojej drodze. 
Na samym końcu, z dala od ludzi, zrealizowała w pełni swój ideał.

Należy nam teraz całkowicie zagłębić się w ową ascezę 
milczenia. Można ją pojmować nie tyle jako fizyczne oddzielenie 
od zewnętrznych rzeczy, lecz osamotnienie ducha, oderwanie 
od wszystkiego, co nie jest Bogiem. Milcząc w obliczu wszelkich 
wydarzeń, zarówno wewnętrznych, jak i tych światowych, „dusza 
przestaje odróżniać je od siebie, przebija się przez nie; jej celem jest 
odpoczynek w Mistrzu — nad wszystko inne”. 

Taka cisza ogarnia sobą wszystko. „Dusza wsłuchana w siebie, 
pochłonięta doznaniami, rozsmakowana w bezużytecznych 
myślach czy pragnieniach, trwoni swoją siłę. Nie w pełni uległa 
jest Bogu.” Struny jej harfy są rozstrojone; kiedy uderza w nie 
Boski Mistrz, wydają fałszywe — zbyt ludzkie — tony. Niebiańska 
harmonia jest nieosiągalna.
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„Dusza, która zatrzymuje dla siebie choćby skrawek 
wewnętrznego królestwa, której władze nie zawierają się w pełni 
w Bogu, nie może stać się doskonałym «hymnem chwały»; 
niezdolna jest wyśpiewać canticum magnum, o jakiej pisze 
św. Paweł; wypadła z jedności. Zamiast trwać w prostocie uwiel-
bienia, poza wszelkim zdarzeniem, musi nieustannie stroić struny 
swojego instrumentu, wciąż nieco poza skalą.”

Nad wszystkim istnieje jeszcze inny rodzaj ciszy, niemoż-
liwej do osiągnięcia przyrodzoną siłą. Sam Bóg okrywa nią 
wnętrze duszy, jeśli tylko ta pozostaje Mu wierną. Jest to jeden 
z najwyższych darów Ducha Świętego — divinum silentium — 
doskonale zobrazowany przez św. Jana od Krzyża. Duchowe 
moce nie trwają już dłużej w rozproszeniu, podążając za 
stworzeniem, dusza zna odtąd tylko Boga. Zjednoczenie staje 
się rzeczywistością.

„Jakże konieczną jest ta błogosławiona jedność dla duszy, 
która usiłuje tu na ziemi żyć życiem świętych w niebie — bytów 
prostych, czystych duchów! Czyż nie to miał na myśli Boski 
Mistrz, gdy ucząc św. Marię Magdalenę mówił o «unum neces-
sarium»? Wielka święta we wspaniały sposób to urzeczywistniła! 
Rozpoznała swego, ukrytego za zasłoną człowieczeństwa, Boga 
dzięki światłu wiary. W ciszy, w skupieniu swoich władz 
duchowych, «usłyszała Jego słowo»; dlatego mogła śpiewać: 
«Moja dusza jest złożona w moich rękach», a także: «Nescivi!»— 
«Nie wiem!». 

Zaprawdę, znała tylko Jego. Jakikolwiek zgiełk nie atakowałby 
jej uszu: «Nescivi!»; ktokolwiek by jej nie obwiniał: «Nescivi!». 
Żaden zaszczyt, żadna z rzeczy zewnętrznych nie była w stanie 
odwrócić jej od świętej ciszy.
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Podobnie ma się rzecz z duszą ukrytą w twierdzy skupienia 
wewnętrznego. Dzięki światłu wiary dostrzega tam także 
obecność swojego Boga. Bóg ten strzeże zazdrośnie piękna 
kwitnącego w duchowej prostocie. W obliczu burz, duchowych 
strapień czy upokorzeń dusza zawołać może: «Nescivi!». «Dla 
Niego wyrzekłam się wszystkiego» — woła razem ze św. Pawłem. 
Mistrzowi pozostawia pełną swobodę, wolność napełnienia jej 
Bogiem według miary Chrystusa. Dusza — zestrojona już i prosta 

— staje się tronem Niezmiennego, jako że prostota jest tronem 
Błogosławionej Trójcy”.

W znanym fragmencie św. Jan od Krzyża nawiązuje do 
milczenia Trójcy Przenajświętszej: „Jedno tylko słowo wymówił 
Ojciec, które to Słowo było Jego Synem i ono wypowiadane 
jest nieustannie pośród wiekuistej ciszy…”. Siostra Elżbieta 
odnalazła w owym milczeniu Trójcy wzór własnego milczenia: 

„Niech głęboka cisza panuje w duszy; jest echem owego Słowa, 
które wyśpiewywane jest w Trójcy”. 

Unia z Bogiem przemienia, wprowadza w Boże milczenie. 
Wszystko ucichło, nie ma już nic ziemskiego. Jedynym światłem 
jest światło Słowa, jedyną miłością — Miłość Wiekuista. Dusza 
przyodziana jest w boskość. Wzlatuje wysoko, ponad wszelkie 
stworzenie, poza wszelki niepokój, odzyskuje panowanie nad 
sobą. Wkracza w komunię z Życiem Nieodmiennym, stając się 
według słów s. Elżbiety: „spokojną i niewzruszoną, jak gdyby już 
w wieczności”. 

Dotknięta w specjalny i tajemny sposób przez Ducha Świętego, 
dusza unoszona jest w milczącą nadprzyrodzoność niezmiennej 
Trójcy Świętej. Wciąż żyje — żyje wiarą — tu i teraz, na tym padole.  
Równocześnie żyje też dzięki Bogu, w Nim i na Jego sposób — 
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mocą najwyższego daru mądrości. Słyszy tylko szept Boga — 
narodziny Słowa i inspirację Miłości. Cały świat wokół przestaje 
istnieć. W tym momencie, gdy stoisz twarzą w twarz z tajemnicą 
Boga, głęboka i wszechogarniająca cisza jest schronieniem. Jak 
mówił Król Dawid: „Cisza chwali Ciebie”. 

„Tak! To najdoskonalsze uwielbienie, jako że ono jedynie 
śpiewane jest przez wieczność na łonie niezmąconej Trójcy”.

Boskość sama wyznacza wzorzec cnót dla duszy, która 
osiągnęła takie wyżyny. Zapomniawszy o sobie, będąc odartą ze 
wszystkiego, co przyziemne, s. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej 
wyniesiona została na sam szczyt duchowej drabiny. W ostatnich 
dniach swojego życia odnalazła swój ideał ciszy i osamotnienia na 
łonie Boskości. „Bądźcie zatem doskonali, jak doskonały jest wasz 
Ojciec w niebie”. Siostra Elżbieta pisała: „Bóg — mówi św. Dionizy 

— jest wielkim Samotnikiem. Mój Mistrz zobowiązuje mnie do 
naśladowania tej doskonałości, do oddania Mu czci poprzez 
zupełne osamotnienie. Boskość przebywa w wiecznej i otchłannej 
samotności. Troszczy się o potrzeby swoich stworzeń, nie opusz-
czając ani na chwilę swego przybytku, nigdy nie wychodząc poza 
Siebie Samego. Jego samotność to nic innego jak Jego Bóstwo.

Muszę się strzec, aby nic nie odciągnęło mnie od tej świętej 
ciszy wewnętrznej; starać się muszę trwać zawsze w tym stanie, 
zawsze w izolacji, wycofaniu, odłączeniu od rzeczy. Nie będę 
samotna, jeśli jakikolwiek impuls wywodzący się z pragnień, 
lęków, radości czy smutków wymknie się spod przyporządko-
wania do Boga. Pojawi się wtedy we mnie zgiełk. Potrzebny jest 
zatem spokój, drzemka władz duszy, zjednoczenie całej istoty. 
«Posłuchaj córko i nakłoń ucha; zapomnij o twym ludzie, o domu 
twego ojca. Król pragnie twego piękna». Taki nakaz czuję; jest 
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wezwaniem do ciszy. «Posłuchaj… nakłoń twego ucha». Lecz 
chcąc słuchać, musimy zapomnieć «dom ojca», czyli cokolwiek, 
co należy do życia natury, o czym pisze apostoł: «Jeśli żyjesz 
podług ciała, umrzesz». Zapomnieć swój lud jest trudniej, bo ów 
«lud» stanowi świat, który jest częścią nas samych. Przynależą 
do niego nasze uczucia, wspomnienia, wrażenia etc. Jest jednym 
słowem — mną. Musimy to zapomnieć, oddać. Wówczas, gdy 
dusza z jaźnią zerwała i jest całkowicie wolna, znaczy to: «Król 
wielce pragnie jej piękna», bo piękno — Boże piękno — przejawia 
się przez jedność.

Pożąda On piękna swego stworzenia, które schroniło się 
głęboko w wewnętrznej samotności. Prowadzi je do owej nieogar-
nionej i nieskończonej samotności, do «miejsca przestronnego», 
o którym śpiewa psalmista, a które jest Jego własną Jaźnią”.

 Owo najwyższe odosobnienie umiejscawia duszę w ciszy 
Trójcy Świętej. W subtelnym zwieńczeniu swojej modlitwy 
s. Elżbieta odnajduje schronienie właśnie w tym odosobnieniu, 
zatraca się w nim — paradoksalnie tu, na ziemi — w spokoju 
niezmiennej Trójcy. „O mój Boże, którego wielbię, pomóż mi całko-
wicie zapomnieć o samej sobie, abym mogła utrwalić się w Tobie 
na zawsze, niezmienna i spokojna, jak gdyby trwając już w Wiecz-
ności. Niech nic nie rozproszy mojego spokoju, nic nie odciągnie 
mnie od Ciebie, mój nieodmienny Panie; obym w każdej chwili 
mogła coraz głębiej zanurzać się w głębiny Twojej tajemnicy…

…O moja Trójco, moje Wszystko, moje Piękno, Nieskończona 
Samotności, Nieogarniony, w którym tracę siebie, oddaję siebie 
Tobie jako Twój łup. Zanurz się we mnie, abym mogła utonąć 
w Tobie aż po chwilę, w której odejdę kontemplować w Twoim 
świetle otchłań Twojej wielkości.”
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***
 Rycerze Niepokalanej nazywają Maryję Królową, Matką, 

Najczystszą Dziewicą i Wzorem ucznia. Nie są to tylko pobożne 
westchnienia, lecz wynik zażyłej relacji. Karmelitanka, s. Elżbieta, 
żywiła szczególne nabożeństwo do Maryi. Wspomina Ją w swych 
pismach i medytacjach.

II. Zjednoczenie z Bogiem2

Modlitwa ma na celu nawiązanie kontaktu z Bogiem, zjedno-
czenie z Nim. Niepokalana przypomina nam o tym, co ważne w życiu 
modlitewnym zawsze wtedy, gdy z powodu naszej powierzchow-
ności zapominamy lub lekceważymy właściwą istotę modlitwy. 
Co więc jest istotne? Żyć samotnością we dwoje. Być „samotnym 
z Samotnym”. Święta Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej otrzymała 
łaskę, aby modlitewne życie Niepokalanej wyrazić w sposób szcze-
gólnie głęboki: „Co musiało dziać się w duszy Najświętszej Panny, 
kiedy po wcieleniu posiadała w sobie Słowo wcielone, dar Boga; 
Z jakim milczeniem, z jakim skupieniem i uwielbieniem zagłębiła 
się w swojej duszy, by objąć Boga, którego została Matką.”

Całe życie Maryi jest nieustającym, milczącym wielbieniem 
Słowa Bożego, istnieniem całkowicie zanurzonym w miłosnym 
życiu Trójcy Przenajświętszej. Siostra Elżbieta pisała: „Maryja 
«zachowała wszystkie te słowa i rozważała je w swoim sercu»: 
jest to najpiękniejsza definicja rozważania, modlitwy kontempla-
cyjnej. Wydaje mi się, że zachowanie Najświętszej Panny w ciągu 
miesięcy między zwiastowaniem anielskim a narodzeniem Jezusa, 

2 fragment zaczerpnięty z: ks. Karol Stehlin, Kim jesteś Niepokalana, s. 186–189, 
Militia Immaculatae 2020.
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jest wzorem dla wszystkich wewnętrznych dusz. W jakim spokoju, 
z jakim skupieniem Maryja wybierała się i zbliżała do wszystkich 
rzeczy. Wszystko, nawet rzeczy najbardziej błahe, były w Niej 
ubóstwiane, bowiem poprzez to wszystko pozostała Ona tą, która 
wielbiła dar Boga. Nie przeszkodziło to Jej jednak, by poświęcić się 
na zewnątrz, jeśli trzeba było okazać miłość bliźniemu. Ewangelia 
mówi nam, że Maryja «wybrała się z pośpiechem w góry, do 
miasta Judy, by odwiedzić Elżbietę, swoją krewną”. Niewypo-
wiedziana wizja, którą rozważała, nie umniejszyła nigdy miłości 
bliźniego okazywanej przez Nią na zewnątrz.”

Podążmy jeszcze dalej według słów św. Elżbiety od Trójcy 
Przenajświętszej:

„Istnieje stworzenie, które było chwałą majestatu Trójcy Przenaj-
świętszej. Odpowiedziała Ona w pełni na Boskie wezwanie, o którym 
mówił Apostoł: zawsze była czysta, nieskalana, bez zarzutu w oczach 
po trzykroć świętego Boga. Jej dusza jest tak prosta, a Jej poruszenia 
tak głębokie, że nie można ich osiągnąć. Wydaje się Ona tu na ziemi 
odnawiać życie Boskiego bytu, prostego bytu. Jest Ona tak przej-
rzysta, tak jasna, że można by Ją samą uznać za światło. Jednakże jest 
Ona tylko zwierciadłem słońca sprawiedliwości, speculum iustitiae. 
«Dziewica Panna zachowała te wszystkie rzeczy w swoim sercu»: 
Jej całą historię można ująć w kilku słowach: w swym sercu żyła 
i to w takiej pełni, że wzrok nie mógł za Nią podążyć. Kiedy czytam 
w Ewangelii, że Maryja wyruszyła w góry Judy, by usłużyć swojej 
krewnej Elżbiecie, widzę Ją przechodzącą tak piękną, tak spokojną, 
tak pełną majestatu, tak skupioną w swoim wnętrzu, zjednoczoną ze 
Słowem Bożym. Tak jak On, tak i Ona modliła się zawsze w ten sam 
sposób: Ecce — Oto jestem... Czym? Służebnicą Pana, najmniejszą ze 
stworzeń. I to mówi Ona, Jego Matka!”. 



49

Podobna musi być również nasza modlitwa, chociaż przyjmuje 
ona najróżniejsze formy zgodnie z usposobieniem, charakterem 
i stanem modlącego się, zgodnie z okolicznościami i rodzajem 
modlitwy. Można powiedzieć, że modlitwa jest zawsze określona 
podwójnym zasadniczym ukierunkowaniem miłości Boga 
i bliźniego. Po pierwsze ma na celu rozważać istotę Boga, wielbić 
Go, kochać, prosić Go o wybaczenie i uniżać się przed Nim, 
pozwalać Mu siebie prowadzić, uczyć i kochać. Jest to picie ze źródła, 
uprzedzanie powrotu do wiecznego domu Ojca, opuszczanie czasu, 
aby chociaż trochę „żyć wiecznością”:

„O Boże mój, Trójco Przenajświętsza, którą uwielbiam, pomóż 
mi zapomnieć zupełnie o sobie samej, abym mogła zamieszkać 
w Tobie nieporuszona i spokojna, jakby dusza moja była już 
w wieczności. Oby nic nie zmąciło mego pokoju i nie wyprowa-
dziło mnie z Ciebie, o mój wieczny Boże, ale niech każda minuta 
pogrąża mnie coraz głębiej w Twojej tajemnicy” — pisze s. Elżbieta.

Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort porównał Maryję 
do wspaniałej góry, którą Bóg obrał sobie na mieszkanie, „na 
której Jezus naucza i wciąż mieszka, gdzie z Nim człowiek 
zostanie obleczony blaskiem, gdzie z Nim umrze, z Nim zostanie 
wzniesiony do nieba”. Dlatego musimy zjednoczyć się z Maryją 
w modlitwie — a zatem winniśmy wejść na tę górę i wznieść 
duszę ku Bogu. Ten sam święty nazywa Maryję Oratorium, 
Świątynią, Domem, w którym mieszka Bóg, miejscem, w którym 
Go znajdziemy. Jedynie w tym domu jest właściwa atmosfera — 
najgłębsze skupienie, pełne czci milczenie, niewypowiedziane 
piękno i prostota, kadzidło adoracji, atmosfera Bożej obecności, 
niebo na ziemi!
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Krótka biografia  
św. Elżbiety od Trójcy 
Przenajświętszej

Wierzę, że moją misją w Niebie będzie przywoływanie dusz ku 
wewnętrznemu skupieniu, pomagając im porzucić siebie i przylgnąć do 
Boga w niezwykle prostym, miłosnym akcie; utrwalać je w owej wielkiej 
ciszy wewnętrznej, która umożliwia Bogu wyryć swój Obraz na nich i — 
ostatecznie — przekształcić je w Siebie.

św. Elżbieta od Trójcy Przenaświętszej

Elżbieta Catez urodziła się 18 lipca 1880 roku niedaleko Bourges 
w centralnej Francji. Jej ojciec był żołnierzem, tak samo jak i jego 
ojciec, a dziadek Elżbiety. Ochrzczona została w niedzielę, 22 lipca, 
w święto św. Marii Magdaleny.

Gdy miała jedenaście lat, przystąpiła do I Komunii św. 
Wspominała: „Bóg wziął w posiadanie moje serce”. Jej imię 
znaczy: „Dom Boży”. 
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Już w wieku lat czternastu pragnęła wstąpić do zakonu karme-
litanek, jednak jej matka nie chciała o tym słyszeć, mimo że zamiar 
Elżbiety popierał miejscowy ksiądz. Elżbieta posłuchała woli matki 
i czekała na objawienie się woli Bożej. Nie pogrążała się w rozmy-
ślaniach, ale cieszyła się radością życia. Jednak Karmel wciąż ją 
wzywał. W wieku lat osiemnastu zasięgnęła rady kapłana, który 
rozeznał u niej prawdziwe powołanie.

Napisała do swojej ciotki: „Znalazłam niebo na Ziemi w drogiej 
mi samotności Karmelu, gdzie jestem sam na sam z Bogiem”. 
Podczas nowicjatu, rozpoczęła długi okres oczyszczenia, znany 
tylko jej przełożonej i przeoryszy. Śluby wieczyste złożyła w dniu 
11 stycznia 1903 roku: „Radość moja jest głęboka i Boża, nie umiem 
nawet jej wyrazić… całe życie w milczeniu, adoracji, serce w serce 
z Bożym Oblubieńcem… obym całkowicie wypełniła Jego wolę”. 

W marcu 1906 roku s. Elżbieta podupadła na zdrowiu. Od lat 
cierpiała z powodu suchot i bolesnej choroby Addisona ataku-
jącej nadnercza. Ponadto dokuczały jej wrzody i napady migreny. 
Ostatnie osiem miesięcy życia w Karmelu spędziła w infirmerii. 
Okres ten stał się okazją do długich rekolekcji.

Poprosiła swoją matkę o figurę Najświętszej Maryi Panny 
z Lourdes, przed którą spędzała czas na modlitwie, otrzy-
mując wiele łask. Obejmując postać Maryi, nazywała ją „Bramą 
Niebieską”.

Pytana o swoją misję w Niebie, odpowiadała: „Przyciągać 
dusze ku wewnętrznemu skupieniu”. 

Siostra Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej zmarła 9 listopada 
1906 roku. Została beatyfikowana 25 listopada 1984 roku i kanoni-
zowana w dniu 16 października 2016 roku.
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www.militia-immaculatae.org

Fundacja Militia Immaculatae kontynuuje ideał św. Maksymiliana. Wy-
daje i rozpowszechnia książki, broszury, czasopisma, foldery o Niepokala-
nej. 

Pragniemy ze wszystkich sił pracować zgodnie z wytycznymi św. Mak-
symiliana, by rozpowszechniać cześć Niepokalanej, by Ona była znana i ko-
chana. 

 Jeśli pragną Państwo włączyć się w nasz apostolat,  
proszę napisać na adres:

info@militia-immaculatae.org

Mogą Państwo wspomóc działalność Fundacji, dokonując wpłat na na-
sze konto. Prosimy adresować je następująco:

Fundacja Militia Immaculatae 
ul. Garncarska 34
04-886 Warszawa

Numery kont bankowych:
Bank BNP Paribas S.A.

Adres banku: ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, Polska

Konto złotówkowe: 91 1750 0012 0000 0000 4104 4985

Przelewy walutowe:

Konto EUR: PL 46 1750 0012 0000 0000 4104 5019
Kod SWIFT: PPABPLPK

Konto GBP: PL 16 1750 0012 0000 0000 4121 0362
Kod SWIFT: PPABPLPK

Konto USD: PL 24 1750 0012 0000 0000 4104 5027 
Kod SWIFT: PPABPLPK

Konto CHF: PL 77 1750 0012 0000 0000 4104 5043 
Kod SWIFT: PPABPLPK
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