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o których napisać choc
tkasłów?
Zgr omadzenia, któ re wybra I i -

być może wcale nie są
jważniejsze. Czy jednak w

można dociec, 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

śt$'1e
Im bliżej XXI w., tym

zakonne powstają
j. Wystarczy wyobrazić
że np. Ęlko w XIX w.ry
ło co najmniej 500 1por.
żeńskich zgrornadzeń

szc2egótnie mrĘę'jakieś jednq].
niewie]kie zgromadzenie. które
ledwo powstało' boryl(a Slę Z
trudnościami. w sensie poIi-
.1ycznym w ogóle 'siĘ nie hczy,
ma niewielu cz'|oŃów. ale rych
niewie|u cz'łon-ków tak bardzo.
bardzo kocha Boga. ze nawel
igłę z ziemi podnoszą tam z
milości do Niego?

wyDleraJąc owa mlooe
zakony (czymże jesl l  00'| 50
lat istnienia w zestawieniu z
benedykrynam i?) kierowaliśmy
się myślą że oczekując na

A
w|z}'lę UJca Uwlętego nle
sposób nie mówić o zgromadze-
niu, w którym zyła św.
Faustyna fowalska. Zmar-
twychwstańcy natomiast
uueka1ąswą historią splecioną
z historią Polski po upadku
Powstania L istopadowego.
Może warto przez chutilę
wspomnieć czas' kiedy nie bylo
Polski. po ul icach chodziĘ obce
panole. kibitki wiozly naszych
pradziadów na Syberię a w
Ŷatyzu z nędzy I tęsKnory Za
ojczyzn4 umieraI i naj Iepsi, w
kazdym zdarzeniu szukając
nadziei dla kaju. Oni wierzyl i .
że zmarrwychwstanie Polska
czysta i święta- a wtedy caĘ
ś*'iat też taki się s1anie.
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N iekt órzy mó w ią ze Z gr omadzęnie
Zmartwychwstńców powstało z inspi.
racji Adama Mickiewicza. To jemu przy-
pisuje się zdanie wypowiedziane w
Paryżu po upadku powstania listopa-
dowego: ..Trzęba nam nowęgo zako.
nu". Po powstaniu listopadowym na
emigracji znalazta się e1ita narodu pol-
skiego. Pozbarł.ieni środków do zycia,
odcięci od rodzrn i prz'v1aciół spędzali
zycie w wiecznej niepe$/ności, obser-
wuj ąc piinie syruacj ę poltty czną cze-
kając najakieś zdarzenie mogące oca-
1ić Polskę i prz1'spies4'ć ich powrót do
ojczyznv. A1e zdarzenie takie nie nad-
chodziło. .Ą rr.ieści z Polski były coraz
smutniejsze.

Znalazł s i e' rr t edr' rr. Paryżu człowiek,
któr1' zobacz1 ł sprarvę nie w perspek-
nl'ie poln cznej. ale duchowej. Nazy-
rr ał się Bogdan Jański' Nigdy nie zo-
stał kapłanem' (Na jeden dzteńprzed
rrr jazdem z kraju poślubił Aleksandrę
Zav adzka" której nigdy już potem nie
zobacz1'ł.) Był człowiekiem Świeckim, a
załoŻ,ł zakon dla kapłanów. ŻyI33 |ata'

HISTORIA
Wkrótce zmartvr,Ychwstańcy stali

się wazną ..insĘtucją. na emigracji.
()taczali opieką t przy1uźntą !\rygnań-
ców z Polski i przekazywali Stolicy
Apostolskiej informacje o Polsce i Pola-
kach. odgrywali istotnąrolę nie {lko w
Paryru, ale i w Rzymie. tnaczej rozumieli
modnę wtedy idee mesjańskie. lJczyli
zrozpaczony ch, tęskniących za ojczy -
mą i bliskimi wygnańcóq zę zmar-
twychwstanie narodu mozę Się doko-
nać tylko przez odrodzenię moralnękaż-
dego człowieka. Chcieli być z gromadze-
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my bvć ap*stoła.
mi łnił*ś*i Btlźej i duchorr ega
;marfiv]''*lłwstania

Bogtłułz . lłsłiski '
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}1...l l. i l. 'g{) Zhąłt icie!ą

niem mięĘmarodowyn, którego zada-
niemmiałobyc nawrócenie ludzi i naro-
dów popadających w pogaństwo.

Niemal wszyscy najwybitniejsi Po-
lacy na emigracji w taki lub inny spo-
s ób zw iązań byli ze zmarĘr"rychwstań-
cami.

Adam Mickiewicz
J ailski za-w dzięczał M i cki ewi c zorł'i

bardzo duzo,Przyjuźnili się i przez dłu-
gi czas mieszkalirazem. Mickiert.icz b1'ł
świadkiem i animatorem narr'rócenia
Bogdana. Po Śmierci Jańsklego Mic-
kiewicznłviązał sięz Torviańskim i gło-
sił nauki o metempsychozie w College
dę France' Doktryna Towiańskiego zo-
stała potępion a przęz Kościół, dlatego
wydanie francuskie wykładów Mickie.
wicza zostało przesłane do Rzymu do
Swiętej Kongregacji Indeksu. Pod ko-
nięc 1 845 r., zanim opinia R'ątnu zosta-
ła wydana, Mi c|oeuticz wyraził pragnie-
nie powrotu do Kościoła. W 1848 r..
zmartwychwstańcy wystarali się dla
Mickiewicza o audiencję u papieza Piu-
sa IX. Było to w okresie' kiedy poeta
zacz$-tworzyć w Rzymie Legion Pol-
ski. Audiencj a u papieza została jed-
nak zapr zep aszczoI7a pr z ęz M i c ki ewi -
cza,|<tóry zachow1wał się dziwacznie i
w pewnym momęncie zacz$.krzyczec
do papieża..,,Wiedz, ze Duch Boz;*
mieszka w bluzach paryskich robotni-
ków''. Pius IX, kiedy mu potem \\'Spo.
mniano o Mickiewiczu, powiedział
Smutno:,,Biedny człowiek''.

Fryderyk Chopin
Fryderyk Chop in przyjaŹntł się z ks.

Aleksandrem Jełowieckim, który bar-
dzo tęsknlł' za ojczymą. Często odwie-
dzałChopinaw jego paryskim miesz-
kaniu. Chopin siadał wtedy do instru-
mentu i grał. W ten sposób tęsknili ra-
zem. Ks. Jełowicki przygotowylvał kom-

pozytora na śmierć. \a łozu śmierci
Chopin powiedział do niego: ..bez cie-
bie, przyjacielu. br1brm zdechłjak ś.'r'i-
nia''' Zmaml.r.chrr.stańcr. przełożyIi
róll.niez su.o-j ą kapirułę generalną któ-
ra miała odb1 ć się jesienią 1948 r., na
1ato 19-ł9 r. Czekali. az ks' Jełor,ł-icki za-
opatrz-r' Chopina na śmierć i przy j e dzie
do Rz1'mu.

Cyprian Kamil l\orwid
Cyprian Kamil Norwid bardzopra-

gnął być zmar1wychwstańcęm. Prosił

$ lrfiród pelłsk! nie *rnanł. gią|Ł' j*g{i I*ź-}''
w grsbie' g dn$ir a iego esfąpiła d* ziemi. t*.. ics{ :
źyci;t puh}icrE1*g* d* citekl*ni {"""} A fr:e*i*gr.ł
ł{niił dusxa lvróei dr: eiała i netród amltrt1v.y*{h1YSta-
nic i ąłtv*lxi }Ysu}.siki{: !*d.v frtrłlpy x $}iew{}li

ś tl * rn ł,':l i t'' k i t v. ! t:,
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o przyjęcie do zakonu generała, ks.
Kajsiewicza. Pisał do niego, ze aniot w
wizjach mówi mu, ze powinien zostać
zmartwychwstańcem. Ks. Kaj siewicz,
choć sam był kiedyś niezĄm poetą nie
rozumiał Norwida. Norwida niemal
Wszyscy uutażali wtedy za dziwaka.
Ponadto, wg ówczesnych kryteriów,
był stary dawno skończył cztętdzięst-
kę. Nor.wid dedykował Kaj siewiczowi
swoją,,Litanię do Matki Bożej''.
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