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Słowo wstępne 

Dziękowaliśmy Panu Bogu za to, że tegoroczna sytu-
acja zewnętrzna i wewnętrzna pozwala nam spokojnie 
przeprowadzić razem te rekolekcje. Ubiegłoroczne re-
kolekcje, które były prowadzone w formie zdalnej, po-
kazały wyraźnie, co to znaczy brak wspólnoty. Każdy 
mógł w swoim czasie odsłuchać nauki rekolekcyjne, 
bardzo cenne, tyle tylko, że musiał to robić sam, bez 
wspólnoty. Tegoroczne rekolekcje tymczasem, które 
przeżywaliśmy wspólnie, podnosiły nas na duchu. To 
nie była tylko kwestia wejścia w nauki rekolekcyjne, 
ale również duchowego wsparcia, bycia razem, mo-
dlitwy wspólnotowej. Koinonia, czyli wspólnota, ma 
swoje znaczenie w Kościele. Przypomina nam, że Bóg 
zbawia nas we wspólnocie. To znaczy, że jeden dźwi-
ga troski drugiego i też cierpienia drugiego, i w ten 
sposób rozwija się cały Kościół, pielgrzymuje w czasie 
i idzie przez historię. 

Sądzę, że tegoroczne rekolekcje, przeżywane pod 
okiem Matki Chrystusa, przybliżą nas do tego, co 
Rekolekcjonista przyjął sobie jako zadanie, czyli do 
wprowadzenia nas do wspólnoty świętych, wprowa-
dzenia poprzez przybliżenie świętych Kościoła kato-
lickiego w Polsce. Ufam bardzo, że przybliżą nas do tej 
wspólnoty, której przewodzi Maryja. Święci ani nie są  



w stanie konkurować z Matką Bożą jako pojedyn-
cze osoby ani jako cała wspólnota świętych. Maryja 
przewyższa ich wszystkich razem wziętych, ponie-
waż w  Niej był Chrystus, w Niej było Słowo i Ona 
była w Słowie, zanurzona w Słowie. Myślę, że z taką 
życzliwością też wsłuchiwaliśmy się w słowa Rekolek-
cjonisty i spodziewamy się po tym czasie duchowych 
ćwiczeń wszelkiego dobra, w szczególności tego dobra 
wewnętrznego.

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski raz jesz-
cze dziękuję o. prof. Zdzisławowi Kijasowi za podjęcie 
trudu wygłoszenia rekolekcji dla polskich biskupów. 
Ufam też, że dzięki niniejszej publikacji będziemy mo-
gli jeszcze nieraz wrócić do treści przekazanych pod-
czas naszych jasnogórskich spotkań.  

+Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji  
Episkopatu Polski

Warszawa, 31 grudnia 2021 roku
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Wprowadzenie 

Rekolekcje dla członków Konferencji Episkopatu Pol-
ski miały miejsce w Częstochowie od 15 do 18 listopa-
da. Ich tematem było „Święci szukają współpracowni-
ków”. Temat świętości wynikał w pierwszym rzędzie 
z samej misji Kościoła, który jest posłany, aby uświę-
cać. Ponadto kwestia świętości i świętych jest zwią-
zana z moją wieloletnią pracą w Kongregacji Spraw 
Kanonizacyjnych, o czym mówiłem w pierwszej kon-
ferencji rekolekcyjnej.

* * *

W Credo wyznajemy, że święty jest Kościół. W każdą 
niedzielę i uroczystość powtarzamy też: „Wierzę w je-
den, święty, powszechny i apostolski Kościół”. Pytamy 
zatem, na czym polega świętość Kościoła? Wyjaśnie-
nia udzielił Sobór Watykański II: „Kościół [...] uznawa-
ny jest przez wiarę za niezachwianie święty. Albowiem 
Chrystus, Syn Boży, który wraz z Ojcem i Duchem 
Świętym doznaje czci jako «sam jeden Święty», umiło-
wał Kościół jako oblubienicę swoją, siebie samego zań 
wydając, aby go uświęcić; złączył go też ze sobą jako 
ciało swoje i hojnie obdarzył darem Ducha Świętego 
na chwałę Bożą” (Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lu-
men gentium, nr 39).

Wiara uczy, że Kościół jest świętym ludem Bożym, 
mimo że jego członkowie są grzesznikami. Właśnie 
ze względu na świętość Kościoła od samego początku 
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jego członków nazywano nie tylko uczniami Chrystu-
sa, wiernymi, chrześcijanami, ale także „świętymi” 
(por. Dz 9,13; 1 Kor 6,1; 16,1). 

Przez dziesięć lat pracy w Kongregacji Spraw Ka-
nonizacyjnych miałem okazję podziwiać uczennice 
i  uczniów Chrystusa, duchownych i wiernych świec-
kich, którzy w swoim życiu wykazywali się heroiczno-
ścią cnót czy męczeńską śmiercią potwierdzali wiarę 
w Chrystusa. Umieli odkrywać bliskość Boga – Jego 
miłość, cierpliwość, bezinteresowność, wielkodusz-
ność, Jego ojcowską troskę o potrzebujących i opusz-
czonych w tym, czego doświadczali. Z tej racji świad-
kowie ich życia uznali ich za świętych, za wzory do 
naśladowania, za modele pięknego człowieka. Prosili 
więc Kościół, aby wyniósł ich do chwały ołtarzy (be-
atyfikował czy kanonizował), czyniąc ich bliższymi – 
również po śmierci – tym, którzy pielgrzymują jeszcze 
przez życie. 

Podczas rekolekcji dla polskiego episkopatu nie 
mogłem mówić o wszystkich. Wybrałem tylko niektó-
re postacie. Nie było to łatwe, wszak wiara uczy, że 
każdy sługa czy służebnica Boża niezależnie od peł-
nionej funkcji przez życie święte zrealizował/zreali-
zowała najpełniej swoje ziemskie wędrowanie. Czas 
rekolekcji nie pozwalał jednak mówić o  wszystkich. 
Czytelnik będzie mógł zobaczyć, że są wśród nich 
duchowni i świeccy, osoby żyjące w związku małżeń-
skim, a nawet dzieci czy całe rodziny oraz ludzie sa-
motni, którzy – jak mówi Jezus – „ze względu na kró-
lestwo niebieskie sami zostali bezżenni” (Mt 19,12).

Czytelnik łatwo zauważy, że moim zamiarem nie 
było przedstawiać życia błogosławionych czy sług Bo-
żych. Te dane biograficzne można znaleźć w dowol-
nym miejscu, szczególnie teraz, kiedy istnieje szeroki  



dostęp do mediów. Chciałem natomiast spojrzeć na 
każdą z przywołanych postaci z określonej perspekty-
wy, aby uczynić to, co napisała, i samo jej życie aktu-
alnym. Chciałem, aby nasi polscy święci przemawiali 
do nas, służąc nam radą, dobrym słowem, przykładem. 
Czytelnikowi zostawiam ocenę, czy i w jakim zakresie 
udało się to zrobić. 

  

Rzym, 8 grudnia 2021 roku

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia  
Najświętszej Maryi Panny
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I Konferencja

Święci szukają 
współpracowników

1 lutego 2010 roku był pierwszym dniem mojej pracy 
jako relatora1 w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, 
potocznie – aczkolwiek niesłusznie – zwanej „Fabryką 
świętych”. Pozostałem w niej przez dziesięć kolejnych 
lat, do 31 stycznia 2020 roku. Otrzymałem nominację 
od Benedykta XVI, kończyłem swoją funkcję za pon-
tyfikatu Franciszka. Był to intensywny i interesujący 
zarazem okres życia.  

Z powyższą Kongregacją miałem kontakt już 
wcześniej. Otóż w maju roku 2005, będąc wtedy jesz-
cze pracownikiem Papieskiej Akademii Teologicz-
nej2, otrzymałem zaproszenie od kardynała Camilla  
Ruiniego, wikariusza generalnego Rzymu, do wzięcia 
udziału w rozpoczynającym się procesie beatyfikacyj-
nym Jana Pawła II jako cenzor teologiczny wszyst-
kich opublikowanych pism Karola Wojtyły. Przyjąłem 

1 Funkcję relatora w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych 
da się przyrównać do figury promotora w przewodach 
doktorskich.

2 19 czerwca 2009 roku Papieska Akademia Teologicz-
na została przekształcona w  Uniwersytet Papieski Jana 
Pawła II. Zmiana nazwy oficjalnie nastąpiła 6 stycznia 
2010 roku, kiedy to weszła w życie ustawa podpisana 
16  grudnia 2009 roku przez prezydenta Lecha Kaczyń-
skiego o nadaniu nowej nazwy.
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je, nie wiedząc, że pięć lat później następca Jana Paw-
ła II mianuje mnie relatorem w Kongregacji Spraw  
Kanonizacyjnych.   

W przeciągu dziesięciu lat pracy we współpracy 
z postulatorami mogłem sfinalizować 140 spraw, czyli 
opracować Positio o heroicznym życiu lub męczeństwie 
sług czy służebnic Bożych. Ponieważ zdarzało się  – 
w  przypadku męczenników – że jedna Positio oma-
wiała kilkadziesiąt (i więcej) osób, miałem możliwość 
podziwiać piękno męczeńskiej śmierci wielu członków 
Mistycznego Ciała Chrystusa. Kiedy po dziesięciu la-
tach odchodziłem z Kongregacji, wielu spośród nich 
było już beatyfikowanych, a jeden kanonizowany,  
Józef Vaz3. 

Wśród sług i służebnic Bożych pochodzących 
z różnych krajów i kontynentów miałem też wielu pol-
skich kandydatów. W ciągu dziesięciu lat pracy udało 
się ukończyć 25 polskich spraw. Obejmowały one he-
roiczność życia lub męczeńską śmierć córek lub synów 
Kościoła katolickiego w Polsce. Niektórzy już zostali 
beatyfikowani, inni otrzymali dekret o heroiczności 
cnót i zwą się wenerabili, czyli „czcigodni słudzy Boży”. 
Jeszcze inni są na jednym z trzech etapów prac Kon-
gregacji albo przed konsultą historyczną, kongresem 
teologów czy ordynarią kardynałów, arcybiskupów 
i biskupów.    

 

3 Św. Józef Vaz urodził się 21 kwietnia 1651 w Benaulim 
(Indie) i zmarł 16 stycznia 1711 roku w Kandy na Cej-
lonie (dzisiejsza Sri Lanka). Został beatyfikowany przez 
św. Jana Pawła II 21 stycznia 1995 roku w Kolombo i ka-
nonizowany przez papieża  Franciszka 14 stycznia 2015 
roku, również w Kolombo.
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Tożsamość świętego  

Kim jest święty? Pytanie takie pojawia się niemal na-
turalnie, kiedy czytamy bądź sami podejmujemy opo-
wieść o życiu i dokonaniach tych, których Kościół – po 
skrupulatnych badaniach historycznych i teologicz-
nych – uznał za osoby szczególne i beatyfikował lub 
kanonizował. Na wiele różnych sposobów można de-
finiować świętych. Nie będę ich przytaczał. Nie brak 
publikacji, w których to zagadnienie jest szczegółowo 
omawiane. Sam również opublikowałem sporo na ten 
temat5. Pytamy także, dlaczego święty nas intryguje? 
Co kryje w sobie, że jego życie przyciąga? Zewnętrznie 
jest przecież podobny do innych, może nawet mniej 
urokliwy, może biedniejszy czy gorzej wykształcony, 
a mimo to intryguje swoją osobą. Jak każdy z żyjących 
musi wybierać, opowiadać się po jednej czy drugiej 
stronie. Na zewnątrz taki sam, ale różni się od innych 
siłą woli i szlachetnością ideałów. Wszelkie uogólnie-
nia w odniesieniu do świętych zawodzą. Spotykając się 
z konkretnym świętym, upadają i jawi się jego/jej in-
dywidualność, wyjątkowość. Nie ma dwóch świętych 
identycznych, jak nie ma podobnych do siebie dwóch 
bytów ludzkich. Każdy święty jest jedyny, inny od po-
zostałych. Ma swoją niepowtarzalną twarz, której nie 
da się zastąpić twarzą żadnej innej osoby. A jednak 
jest coś w świętych, co zbliża ich do siebie, co wiąże 
ich ze sobą. Jest w postawie świętych coś, co nie po-
zwala im trwać w bezruchu, w nic-nie-robieniu, lecz 
ich dynamizuje, rozbudza, nie pozwalając zaznać spo-
koju. Nie daje im możliwości być zwyczajnymi, niczym 

5 Odsyłam w tym miejscu do jednej z tych publikacji: Zdzi-
sław J. Kijas, Święci a przyszłość świata, Wyd. Uniwersytet 
Papieski Jana Pawła II, Kraków 2021. 
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niewyróżniającymi się z pospolitości, ale czyni ich 
rzucającymi się w oczy i słyszalnymi. Co to takiego? – 
pytamy. Nawet dość powierzchowna analiza ich życia 
pozwala odkryć w świętych dwie ważne cechy. Jedną 
z nich jest  pr o t e s t, zaś drugą s p o t k a n i e. 

Protest i spotkanie 

Każdy ze znanych świętych przechodził przez te dwa 
ważne etapy: p r o t e s t u  i  s p o t k a n i a. Z jed-
nej strony sprzeciwiał się temu, co złe i grzeszne, co 
deprawuje godność człowieka i wypacza jego powo-
łanie, co podważa obecność i działanie Boga, z dru-
giej – święty  o p o w i a d a ł  s i ę  po stronie tego, co 
piękne i szlachetne, co wzmacnia godność człowieka 
i przywraca do głosu Boże prawa w człowieku i świe-
cie. Sprzeciw i spotkanie charakteryzują każdą au-
tentyczną świętość. Różne mogły być formy protestu 
przeciwko temu, co jest ewangelicznie złe, co umniej-
sza lub wręcz niszczy godność człowieka, co podważa 
prawdziwą przyjaźń, co burzy pokój, jak również róż-
ne były formy wychodzenia naprzeciw bliźniego i chę-
ci spotkania go w jego duchowej czy egzystencjalnej 
biedzie. 

Protest, którym charakteryzowało się życie świę-
tych, był wyłącznie jedną stroną ich ziemskiej egzy-
stencji, ponieważ drugą – jak wspomniałem – było 
spotkanie, rzeczywiste lub pełne dobrych intencji 
z tym, jak być powinno. Mocna i szczera, czyli wolna 
od osobistych interesów, chęć przyprowadzenia dru-
giego na spotkanie z autentyczną mądrością, z war-
tościami, które są trwałe i których źródłem jest Bóg, 
czyniło ze świętych prawdziwych pedagogów. 




