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Życie wspólnotowe: 
“Morze miłości
i cierpienia”

Cieszę się, że mogę podzielić się z moimi współbraćmi 
refleksjami, które są owocem mojego 55-letniego 
pasjonistycznego życia.

Pierwsza refleksja płynie z radości bycia członkiem 
Zgromadzenia, mojej rodziny charyzmatycznej, nie mniej 
ważnej niż moja rodzina biologiczna. Przy różnych 
okazjach często podkreślam, że zgromadzenie 
pasjonistów jest najpiękniejszą rodziną, jaka istnieje; to 
cudowna rodzina! Powód jest prosty - to moja rodzina. 
Bez tego doświadczenia życie we wspólnocie czy 
wypełnianie go entuzjazmem nie byłoby możliwe.

Być może ze względu na mój wiek lub moją formacyjną 
drogę,  przeżywam dziś to co opisywał psalmista: Oto jak 
dobrze i jak miło, gdy bracia mieszkają razem; jest to jak 
wyborny olejek na głowie, który spływa na brodę, brodę 
Aarona, który spływa na brzeg jego szaty jak rosa 
Hermonu, która spada na górę Syjon: bo tam udziela Pan 
błogosławieństwa, życia na wieki. Nie wiem też,
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jak doszedłem do tego punktu, ale każdego dnia pytam 
siebie: „Co mogę zrobić dzisiaj, aby uszczęśliwić moich 
współbraci?” Z drugiej strony, jeśli brat jest smutny, 
zadaję sobie to pytanie: „Co ja dzisiaj zrobiłem nie tak? ”

Druga refleksja - życie wspólnotowe jest wielkim darem 
od Boga i możliwym do zrozumienia tylko poprzez wiarę. 
Nauki humanistyczne - psychologia, socjologia itp. 
pomagają nam zrozumieć dynamikę interpersonalną w 
obrębie wspólnoty, ale piękno „życia we wspólnocie” 
pochodzi z wiary i doświadczenia. Parafrazując zasadę 
tomistyczną, agere sequi-tur esse, [działanie podąża za 
bytem], musimy powiedzieć, że u podstaw każdego błędu 
leży błędna myśl. Oznacza to, że mój sposób życia we 
wspólnocie zależy od koncepcji wspólnoty, jaką mam ja 
sam. Wydaje mi się, że dziś teologiczne znaczenie 
„wspólnoty” zastąpiliśmy znaczeniem socjologicznym. I 
tu zaczynają się problemy, bo „zasady” Ducha Świętego 
różnią się od „reguł” socjologii.

“Wspólnota” jest konceptem teologicznym
Papież Franciszek podczas spotkania z Przełożonymi 
Generalnymi (2014) powiedział, że „centralnym punktem  
Kościoła i życia konsekrowanego jest komunia”. Sięgając 
po najnowsze dokumenty Kościoła, otrzymujemy 
prawdziwy obraz obecnej rzeczywistości. Dziś mocno 
odczuwamy potrzebę zadawania sobie pytań o życie 
wspólnotowe. Kiedy organizuję kursy formacyjne dla 
wspólnot zakonnych, 90% przełożonych prosi mnie 
o omówienie „życia we wspólnocie”. Rozmawiając z 

uczestnikami kursów odnoszę wrażenie, że zatraciliśmy 
teologiczną koncepcję wspólnoty. Nasze wspólne życie 
ma jednak podłoże teologiczne; nie społeczne. To nie 
poprzez studiowanie socjologii i psychologii nabywamy 
zdolności do życia we wspólnocie; ale dzięki przyjętemu 
chrztowi.  Wykluczając rzeczywistością teologiczną 
trudno jest stworzyć „komunię życia” we wspólnocie 
zakonnej.

„Wspólnota” ma swój początek i podstawę w chrzcie. 
„Życie w komunii” to „nowe życie”, które otrzymaliśmy 
na chrzcie; jest to dar, który jest dany, a nie zasłużony. 
Przez chrzest weszliśmy w komunię z Trójcą 
Przenajświętszą, która jest miłością i jednością.  Staliśmy 
się „członkami wspólnoty” . 

Trzy słowa chrztu - Ojciec, Syn i Duch Święty - nie są 
formułą; tworzą „ontologię” - zostajemy umieszczeni 
w komunii z Trójcą Przenajświętszą, stajemy się „ludźmi 
komunii”. Życie wspólnotowe, poza wymiarem 
chrzcielnym, opartym na normach i prawach, staje się nie 
do zniesienia. W przeszłości „dzwon” przerywał życie 
wspólnotowe. Dziś nie ma już „dzwonków”. Konieczne 
jest „teologizowanie” wspólnoty, począwszy od życia 
trynitarnego otrzymanego na chrzcie. Wspólnota jest 
piękna, gdy odzwierciedla piękno jedności trójcy. Jeśli to 
zrozumiemy, wszystko stanie się łatwiejsze i piękniejsze.

Ciemne strony indywidualizmu
Indywidualizm to „odczłowieczenie” istoty ludzkiej 
i ograniczenie życia wspólnotowego, którego dar 
otrzymaliśmy na chrzcie. Życie w relacji leży w istocie 
naszej biologicznej i teologicznej natury.  Wspólnota jest 
zapisana w naszym duchowym i biologicznym DNA; 
wspólne życie nie powinno być wysiłkiem - jest częścią 
naszej natury, za czym przemawia kilka 
podstawowych argumentów:

Po pierwsze, ponieważ zostaliśmy stworzeni na „obraz 
Boży” (Rdz 1,27), a Bóg jest wspólnotą; Bóg jest Trójcą. 
Po drugie, ponieważ nasze życie wywodzi się z miłosnego 
związku dwojga ludzi, naszych rodziców. Po trzecie, 
ponieważ nasze „biologiczne pochodzenie” zaczęło się od 
„połączenia” dwóch komórek - komórki jajowej 
i plemnika. Wszystko w nas przemawia za wspólnotą.  
Dlatego bardziej problematyczne powinno być życie 
w  samotmości niż we wspólnocie.

FORMACJA I KATECHEZA



Musimy jednak przyznać, że oprócz grzechu (grzech = 
„oddzielenie”) istnieją inne czynniki, które potęgują 
indywidualizm:
• rany związane z naszą osobistą historią, w szczególności

te, które dotyczą sfery uczuciowości i poczucia własnej
wartości.

• kultura „ja”- opisana przez Freuda, która nie sprzyja
kulturze „my” - promowanej przez papieża Franciszka.

• konsumpcjonizm, który coraz bardziej popycha w
kierunku kultury „szczęścia” (związanej z sobą), ze
szkodą dla kultury „radości”, związanej z „my”, z
relacjami. Można być szczęśliwym w pojedynkę; ale
radość jest relacyjna, wspólnotowa.

Życie wspólnotowe: 
“morze miłości i morze bólu”
Dla nas, pasjonistów, życie wspólnotowe jest 
„konstytucyjne”; jest fundamentem zgromadzenia - 
„Święty Paweł od Krzyża zebrał towarzyszy, aby żyć 
razem” (Konst. 1). Niedocenianie tego wymiaru życia 
pasjonistycznego oznacza utratę tożsamości.

Nie możemy jednak zaprzeczyć, że życie wspólnotowe 
jest czasami „maxima poenitentia” [wielką pokutą]. 
Dzieje się tak, ponieważ w grę wchodzi nasza ludzka 
słabość - nieporozumienia, zazdrość, zazdrość, 
rywalizacja. Jesteśmy „sprawcami ran” 
(psychologicznych, moralnych itp.). Dopóki rana  
pozostaje otwarta, nie sposób żyć w zgodzie ze sobą ani 
z innymi, a każdy związek może stać się źródłem 
cierpienia. 

Osoba zraniona, która nie jest świadoma swoich obrażeń 
lub je neguje, to osoba, która rani. „zraniona 
pamięć” (negatywne doświadczenia, które są częścią 
osobistej historii i są zapamiętywane) negatywnie wpływa 
na relacje międzyludzkie. Trudno jest kochać siebie 
i innych „zranioną pamięcią”. Trzeba ją wyleczyć, 
a najlepszym lekarstwem w tym przypadku jest miłość. 
„Męka Jezusa jest najskuteczniejszym lekarstwem” na 
uleczenie "  zranionej pamięci"  (parafrazując św. Pawła 
od Krzyża). W istocie tylko miłość Ojca, objawiona 
w Chrystusie na krzyżu, może uleczyć rany i zamienić je 
w „chwalebne rany”, jak te Chrystusa po 
zmartwychwstaniu.

My, pasjoniści, w „maxima poenitencia” żyjemy 
prawdziwym pasjologicznym sensem życia 
wspólnotowego. Miłość zawsze ma wymiar ofiarny 
i wymiar celebracji oraz chwały. Są one obecne w Męce 
Jezusa według św. Jana, we fragmencie Ewangelii 
odczytywanym podczas ślubów zakonnych.  Wymiar 
ofiarny - Syn, który „ofiaruje samego siebie” 

za nas - „Życie moje oddaję” (J 10,17), a także wymiar 
celebracji i chwały - „Dlatego też Bóg Go nad wszystko 
wywyższył” (Flp 2, 9). To właśnie „Duch, Pocieszyciel”, 
którego posyła nam Jezus, sprawia, że ofiarna miłość jest 
ucztą - radosną uroczystością.

Miłość we wspólnocie jest rozpoznawana przez te dwa 
wymiary: poświęcenie (=służba) i radość. Służba miłosna, 
która nie wyzwala radości, nie jest prawdziwą miłością 
(może mieć znamiona patologii!). Miłość, która jest tylko 
zabawą, nie jest miłością, a przynajmniej nie jest 
„miłością pasjologiczną”. Miłość wymaga wyrzeczeń - 
„ofiary” egoizmu i indywidualizmu. Taka ofiara kształtuje 
człowieka w relacji, pokoju i radości.

Wieczorem, gdy dziecko widzi, jak ojciec wraca z pracy 
zmęczony, brudny i spocony, nie wstydzi się go przed 
przyjaciółmi, ale biegnie mu na spotkanie i obejmuje go. 
Dziecko widzi w swoim ojcu dwa wymiary miłości - 
poświęcenie ciężkiej pracy dnia i radość z dostarczania 
rodzinie środków do życia.

Tam, gdzie jest ofiara, jest też radość; tam, gdzie jest 
miłość, jest też ból. To są dwa wymiary pasjologicznej 
miłości naszego Założyciela - „Męka Jezusa jest morzem 
bólu i morzem miłości”. Dwa wymiary, których nie można 
rozdzielić w życiu wspólnoty.

Wspólnota, która żyje w służbie i radości, jest „wspólnotą, 
która przyciąga, wspólnotą powołaniową”, ponieważ 
„Tajemnica nie polega na gonieniu za motylami; sekret 
polega na tym, aby uprawiać ogród, aby przylatywały 
motyle ”. (Mario Quintana)

Czym dla mnie jest wspólnota?

Czy wciąż potrzebujemy 
"powołaniowych rekruterów"?
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