+ +."
które ĘYbraĆ?

-l

: .; j1 Pfz}-]li1u.]eslę. Ze
rez,:rcl sa_ostatnim
z3krrneru $'historii

iK:śr...la.że po lezuitach powsta.
i.*'ałl iuz n.ko zcromadzenia.
fo.*onn..u nie ,ukony w sensie
!..'."'rl...Ąle to rrydajesięĘć ',.
ęko spór o nazwę! bo uy'!!ćJa1
każdy.
ri:; z'uie kotlsekrowane'
Zirló\\.norysiąc lat temu'jak i' ]
.{.isiaj. wybiera to samo-.żyćię'
w
gzl,'stości,ubóstwie i' ńostuśzeń.',
śt$'1e

I,
'&

ry

€

"&-

Im bliżej XXI w., tym
zakonne powstają
j. Wystarczy wyobrazić
że np. Ęlko w XIX w.
żeńskich zgrornadzeń
łoco najmniej 500 1por.
Górski, Studia i materialy z
w duchowości,Warszawa
i
)' Wie|e z nich przetrwało
ubogacaKościoł.Ale które

o których napisaćchoc
tkasłów?
Zgr omadzenia, któ re wybra Ii być możewcale nie są
jważniejsze.Czy jednak w
możnadociec,które są
ważniejsze?Można jedynie
iędzieć.ze jedne zakony są
sze od innych' ze mają w
chwili więcej członków, żę
znaczą w Ą clls p,lblicz-

m,.1 a]e czy przez ta są
? A może Pan Bóg

szc2egótnie mrĘę'jakieś jednq].
które
niewie]kiezgromadzenie.
ledwo powstało'boryl(a Slę Z
w sensiepoIitrudnościami.
.1ycznym w ogóle 'siĘnie hczy,
ma niewielucz'|oŃów. ale rych
tak bardzo.
niewie|u cz'łon-ków
bardzo kocha Boga. ze nawel
igłęz ziemi podnoszątam z
miloścido Niego?
wyDleraJącowa mlooe
zakony (czymżejesl l 00'| 50
lat istnieniaw zestawieniuz
benedykrynami?) kierowaliśmy
się myślążeoczekującna
A
w|z}'lęUJca Uwlętegonle
sposób nie mówić o zgromadzeniu, w którym zyła św.
Faustynafowalska. Zmartwychwstańcy natomiast
uueka1ąswąhistoriąsplecioną
z historią Polski po upadku
PowstaniaL istopadowego.
Może warto przez chutilę
wspomniećczas' kiedy nie bylo
Polski. po ulicachchodziĘ obce
panole. kibitki wiozly naszych
pradziadów na Syberię a w
^
Yatyzu z nędzy I tęsKnoryZa
ojczyzn4umieraIi najIepsi,w
kazdym zdarzeniu szukając
nadzieidla kaju. Oni wierzyli.
że zmarrwychwstaniePolska
czysta i święta-a wtedy caĘ
ś*'iatteż taki się s1anie.
ELA KONDERAK
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N iekt órzy mó w ią ze Z gr omadzęnie
Zmartwychwstńców powstałoz inspi.
racji Adama Mickiewicza. To jemu przypisuje się zdanie wypowiedziane w
Paryżupo upadku powstanialistopadowego: ..Trzębanam nowęgo zako.
nu". Po powstaniu listopadowym na
emigracji znalaztasię e1itanarodu polskiego.Pozbarł.ieniśrodkówdo zycia,
odcięci od rodzrn i prz'v1aciółspędzali
obserzycie w wiecznej niepe$/ności,
wuj ąc piinie syruację polttyczną czekającnajakieśzdarzeniemogąceoca1ićPolskę i prz1'spies4'ćich powrót do
ojczyznv.A1e zdarzenietakie nie nadz Polski były coraz
chodziło..Ą rr.ieści
smutniejsze.
Znalazłsie'rrt edr'rr.Paryżuczłowiek,
któr1'zobacz1ł sprarvęnie w perspeknl'ie poln cznej.ale duchowej.Nazyrr ałsię Bogdan Jański' Nigdy nie zostałkapłanem'(Na jeden dzteńprzed
rrr jazdem z kraju poślubiłAleksandrę
Zav adzka"której nigdy już potem nie
Był człowiekiemŚwieckim, a
zobacz1'ł.)
ŻyI33 |ata'
załoŻ,ł
zakondla kapłanów.

HISTORIA

Wkrótce zmartvr,Ychwstańcy stali
się wazną ..insĘtucją. na emigracji.
()taczali opieką t przy1uźntą!\rygnańców z Polski i przekazywali Stolicy
Apostolskiej informacjeo Polsce i Polakach. odgrywali istotnąrolęnie {lko w
Paryru, ale i w Rzymie. tnaczejrozumieli
modnę wtedy idee mesjańskie. lJczyli
zrozpaczonych, tęskniących za ojczy mą i bliskimi wygnańcóq zę zmartwychwstanie narodu mozę Się dokonaćtylko przez odrodzenięmoralnękażdego człowieka.Chcieli być z gromadze2OO2
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my bvćap*stoła.
Btlźeji duchorrega
mi łnił*ś*i
;marfiv]''*lłwstania
Bogtłułz
.lłsłiski'
t itł.Itl,"t,t,l.tP * tłs: tcn r!ł łt łlt Zł,ł
}1...ll.i
l.'g{)Zhąłt icie!ą
niem mięĘmarodowyn, którego zadaniemmiałobyc nawrócenieludzi i narodów popadającychw pogaństwo.
Niemal wszyscy najwybitniejsiPolacy na emigracji w taki lub inny sposób zw iązań byli ze zmarĘr"rychwstańcami.

Adam Mickiewicz

J ailski za-wdzięczałM i cki ewi czorł'i
bardzo duzo,Przyjuźnilisię i przez długi czasmieszkalirazem.Mickiert.icz b1'ł
świadkiemi animatorem narr'rócenia
Bogdana. Po Śmierci Jańsklego Mickiewicznłviązałsięz Torviańskimi głosiłnauki o metempsychoziew College
dę France' Doktryna Towiańskiego zostałapotępiona przęz Kościół,dlatego
wydanie francuskiewykładów Mickie.
wicza zostałoprzesłanedo Rzymu do
Swiętej Kongregacji Indeksu. Pod konięc 1845 r.,zanim opinia R'ątnu zostaławydana, Mi c|oeuticzwyraził pragnienie powrotu do Kościoła.W 1848 r..
zmartwychwstańcy wystarali się dla
Mickiewicza o audiencjęu papiezaPiusa IX. Było to w okresie' kiedy poeta
zacz$-tworzyćw Rzymie Legion Polski. Audiencja u papieza zostałajednak zapr zep aszczoI7apr z ęz M i cki ewi cza,|<tóryzachow1wałsię dziwacznie i
w pewnym momęnciezacz$.krzyczec
do papieża..,,Wiedz,ze Duch Boz;*
mieszka w bluzach paryskich robotników''. Pius IX, kiedy mu potem\\'Spo.
mniano o Mickiewiczu, powiedział
Smutno:,,Biednyczłowiek''.

Fryderyk Chopin

Fryderyk Chop in przyjaŹntłsię z ks.
Aleksandrem Jełowieckim, który bardzo tęsknlł'za ojczymą. Często odwiedzałChopinaw jego paryskim mieszkaniu. Chopin siadałwtedy do instrumentu i grał.W ten sposób tęsknili razem. Ks. Jełowickiprzygotowylvałkom-

$ lrfiród pelłsk!nie *rnanł.gią|Ł'j*g{iI*ź-}''

:
w grsbie'g dn$ir
a iegoesfąpiła
d* ziemi.t*..ics{
puh}icrE1*g*
A fr:e*i*gr.ł
źyci;t
d* citekl*ni{"""}
ł{niił
dusxalvróei dr:eiałai netródamltrt1v.y*{h1YStanic i ąłtv*lxi
}Ysu}.siki{:
!*d.vfrtrłlpyx $}iew{}li
śtl* rn ł,':l
i t''k i t v.!t:,
tr.,.
a p ł l,tk i t g tł
.i.l l.'ei ;!i;r.i ).!i ł l ;..ir':.g:':.1'.*;s

pozytora na śmierć.\a łozu śmierci
Chopin powiedziałdo niego:..bezciebie, przyjacielu.br1brm zdechłjakś.'r'inia''' Zmaml.r.chrr.stańcr.przełożyIi
róll.niez su.o-j
ą kapirułęgeneralną która miałaodb1ć sięjesienią1948r.,na
1ato19-ł9r. Czekali.az ks' Jełor,ł-icki
zaopatrz-r'Chopina na śmierći przyj edzie
do Rz1'mu.

Cyprian Kamil l\orwid

Cyprian Kamil Norwid bardzopragnąłbyć zmar1wychwstańcęm.Prosił

o przyjęcie do zakonu generała,ks.
Kajsiewicza.Pisałdo niego,ze aniotw
wizjach mówi mu, ze powinien zostać
zmartwychwstańcem.Ks. Kaj siewicz,
choć sam byłkiedyśniezĄm poetą nie
rozumiał Norwida. Norwida niemal
Wszyscy uutażali wtedy za dziwaka.
Ponadto, wg ówczesnych kryteriów,
był stary dawno skończył cztętdzięstkę. Nor.wid dedykowałKaj siewiczowi
swoją,,Litaniędo Matki Bożej''.
oprac. ELA KONDERAK

