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ks. sTanisław suwiński

czynnA miłoŚĆ U „ojcA UBogich”
– św. zygmunt gorazdowski (1845–1920)

chrystus nauczył nas, że człowiek nie tylko doświadcza miłosierdzia 
Boga samego, ale także jest powołany do tego, by sam czynił miłosier-
dzie drugim. czyn miłosierdzia jest poniekąd odpowiedzią człowieka 
na miłosierdzie okazane mu przez Boga. słowo, choćby najpiękniejsze, 
częstokroć nie wystarcza. Potrzeba świadectwa czynu, na które dzisiejszy 
świat jest szczególnie uwrażliwiony. 

czyn miłosierdzia to akt miłości współczującej, wybaczającej, śpieszącej 
z pomocą, który ma swój wzór i źródło w osobie jezusa miłosiernego. moc 
do jego spełniania trzeba czerpać ze zdroju sakramentów. Podstawowym 
motywem czynu miłosierdzia ma być dla człowieka wdzięczna miłość do 
chrystusa za doznane od niego miłosierdzie. chociaż nawet pojedyncze 
akty tak pojmowanego miłosierdzia są cenne same w sobie, jednak w życiu 
chrześcijańskim powinno się dążyć do stopniowego wyrobienia w sobie 
trwałej postawy. chodzi zaś o postawę gotowości spieszenia z pomocą 
i służenia każdemu człowiekowi będącemu w potrzebie. mamy się stawać 
bliźnim, czyli kimś bliskim wobec każdego człowieka. wyrobieniu takiej 
postawy powinna pomagać świadomość, że każda osoba ludzka jest cenna 
w oczach samego Boga, że za każdego chrystus oddał swoje życie. 

warto spojrzeć na czynną miłość przez przykład działania św. zyg-
munta gorazdowskiego – kapłana archidiecezji lwowskiej i fundatora 
zakonu zgromadzenia sióstr św. józefa1. Papież jan Paweł ii powiedział 

ks. sTanisław suwiński – dr hab., adiunkt na wydziale Teologicznym 
uniwersytetu mikołaja kopernika w Toruniu. w zakresie jego badań jest duchowość 
chrześcijańska z uwzględnieniem powołania do świętości i dróg rozwoju duchowego.

1 ks. zygmunt karol gorazdowski urodził się 1 Xi 1845 r. w sanoku, jako syn Feliksa 
i aleksandry z łazowskich. oboje rodziców zygmunta ceniono jako ludzi zacnych, prawdzi-
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o nim, że to „prawdziwa perła łacińskiego duchowieństwa [...]. choć był 
słabego zdrowia, powodowany niezwykłą miłością bliźniego poświęcał 
się nieustannie służbie ubogim [...] jako «ojciec ubogich» i «ksiądz bez-
domnych» [...] był obecny wszędzie tam, gdzie rozlegał się krzyk ludz-
kiego cierpienia, na który starał się odpowiadać tworząc liczne dzieła 
charytatywne”2.

1. czynna miłość w implikacjach biblijnych

miłość Boga objawiła się już przy stworzeniu świata. Bóg z miłości 
do adama i ewy chciał przebywać z nimi w raju, jednak oni tę miłość 
odrzucili. Pomimo to Bóg okazał miłosierdzie ich potomkom i zawarł 
z nimi przymierze, nadał im prawo i obiecał zesłanie mesjasza, który miał 
zgładzić ich grzechy i przywrócić utraconą przyjaźń. Bóg spełnił obietnicę 
zesłania zbawiciela w osobie jezusa chrystusa, który uzdrawiał chorych, 
wskrzeszał zmarłych, wypędzał złe duchy i głosił ewangelię, w której 
zawarł zasady nowego Przymierza. czynna miłość, jako miłosierdzie, 
w starym Testamencie stanowi, obok miłości, przede wszystkim przymiot 
Boga (wj 22, 26; 34, 6), określa jego stosunek do narodu wybranego, jak 
również do pojedynczego człowieka. miłosierdzia nie wolno lekceważyć 
(np. jr 13, 14; syr 5, 6), gdyż Boga, obok nieskończonego miłosierdzia, 
cechuje również sprawiedliwość, która posiadając znaczenie zbawcze, nie 

wych patriotów, inteligentnych. gdy zygmunt miał sześć lat, rodzice przenieśli się z sanoka 
do Przemyśla. w 1851 r. zygmunt pierwszy raz poszedł do szkoły elementarnej. naukę 
kontynuował w niższej szkole realnej i Porealnej, a później nauki pobierał w gimnazjum 
w Przemyślu. jako gimnazjalista wziął udział w Powstaniu styczniowym w 1863 r. studio-
wał na uniwersytecie im. jana kazimierza we lwowie na wydziale prawniczym. w 1865 r. 
wstąpił do wyższego seminarium Duchownego we lwowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 
25 Vii 1871 r. już w pierwszym okresie swego kapłańskiego życia dał się poznać jako czło-
wiek posiadający charyzmat pracy duszpasterskiej i charytatywnej. Pracował najpierw jako 
wikariusz, a potem jako administrator parafii w: Tartakowie, wojniłowie, Bukaczowcach, 
gródku jagiellońskim, żydaczowie. w 1877 r. został przeniesiony do lwowa. Początkowo 
pracował w parafii św. marcina oraz w parafii matki Bożej Śnieżnej. najdłużej, bo około 
40 lat, pracował w parafii św. mikołaja we lwowie. obok pracy duszpasterskiej angażował 
się również w pracę wydawniczą, redaktorską. Przede wszystkim znany jest jednak jako za-
łożyciel wielu dobroczynnych dzieł oraz zgromadzenia sióstr św. józefa. zmarł 1 i 1920 r., 
ale jego duchowe przesłanie trwa w założonym przez niego zgromadzeniu zakonnym. Proces 
beatyfikacyjny ks. zygmunta gorazdowskiego rozpoczął się w archidiecezji lwowskiej 29 Vi 
1989 r. Dnia 26 Vi 2001 r. papież jan Paweł ii dokonał we lwowie jego beatyfikacji. cztery 
lata później, 23 X 2005 r., ks. gorazdowski został ogłoszony świętym.

2 j a n  Pa w e ł  ii, Homilia wygłoszona podczas Mszy beatyfikacyjnej we Lwowie, 
osromPol, 22(2001), nr 9, s. 26–29.
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wyklucza sądu i zasłużonej kary3. w nowym Testamencie miłosierdzie 
Boże realizuje się w sposób pełny w jezusie (np. łk 1, 54; rz 9, 18), 
w którym wszyscy ludzie mogą dostąpić zbawienia (np. rz 9, 23; 11, 32). 
Paweł nazywa Boga wprost „ojcem miłosierdzia” (2kor 1, 3). miłosierny 
jest także chrystus (np. mk 1, 41; 6, 34; por. 10, 47–51). w hbr 2, 17 nosi 
zaszczytny tytuł „miłosiernego arcykapłana”. nasz ojciec w niebie jest 
miłosierny, litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność. on przebacza 
niegodziwość, niewierność, daruje grzech, choć zarazem nie pozostawia 
samego grzechu bez ukarania (por. wj 34, 6–7; lb 14,18; jl 2,13; Ps 86, 15; 
103, 8; 111, 6; 145, 8; 77, 7–9; ne 9, 17; jon 4, 2; ef 2, 4). Bóg jest bowiem 
nie tylko nieskończenie miłosierny i przebaczający, lecz także absolutnie 
sprawiedliwy. jest to jednocześnie Bóg czuły na ludzką nędzę i dlatego 
jego miłosierdzie względem tych, którzy mu ufają, przeważa nad spra-
wiedliwością (por. oz 11, 8–9, jk 2, 13). zbawcza troska o nas i nasze 
zbawienie jest dziełem bezinteresownej miłości Boga wobec wszystkich 
ludzi (por. Pwt 7, 7–8; Ps 103, 6–18; Tt 3, 5). on otwiera swe serce na 
ubogiego i lituje się nad cierpiącym i błądzącym; ujawnia ludziom głębię 
swego życia4.

miłosierdzie Boże w pełni objawiło się na golgocie, kiedy to chry-
stus stał się Barankiem ofiarnym. on, niewinny, wziął na siebie grzechy 
całego świata. Dobrowolnie, z miłości do ludzi, ofiarował się ojcu na 
śmierć za nich jako ofiara doskonała, przez co zmazał grzechy wszystkich 
ludzi. od zmartwychwstania zostało przywrócone ludziom życie wieczne, 
utracone wcześniej przez grzech nieposłuszeństwa adama. miłosierdzie 
w sensie religijnym zaświadcza najpierw o bezgranicznej i darmowej 
miłości Boga do człowieka. To wspaniałe orędzie: Bóg kocha każdego 
z nas! miłosierdzie Boże nie jest „wybaczaniem za wszelką cenę” – uczył 
jan Paweł ii – czymś naiwnym w powszechnym rozumieniu. miłosierdzie 
Boże na płaszczyźnie społecznej, ale nie tylko, jest sprzeciwem wobec 
wszelako rozumianego zła, jak: wyzysk, handel ludźmi, manipulacja, 
marginalizacja, potępianie, karanie, torturowanie czy zabijanie, również 
dla pozyskania organów. inaczej mówiąc, miłosierdzie Boże jest najlepszą 
drogą do uleczenia świata, do rozprawienia się ze złem.

3 Por. a.s. w ó j c i k, Prawda a miłość i miłosierdzie w Biblii Hebrajskiej, w: „Bądźcie 
miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36), red. T.m. Dąbek, kraków 2002, 
s. 127–170.

4 F. g r y g l e w i c z, Miłosierdzie Boże w Nowym Testamencie, w: Miłosierdzie w postawie 
ludzkiej, red. w. słomka, lublin 1989, s. 42.



90

2. czynna miłość – apostołowanie miłosierdziem

miłość kościoła chrystusowego do ubogich i potrzebujących należy 
do jego trwałej tradycji. wynika to z ewangelii błogosławieństw, ubóstwa 
jezusa i z jego uwagi poświęconej ubogim. miłość do ubogich, w szero-
kim tego słowa znaczeniu, jest jednym z motywów obowiązku diakonii 
kościoła, wszystkich wiernych tworzących kościół chrystusowy, bo chry-
stus nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na 
okup za wielu (por. mk 10, 45). kościół nigdy nie zaprzestaje realizacji 
Bożego planu miłości5. współcześnie mogą jednak niepokoić pojawiające 
się symptomy minimalizacji znaczenia czynnej miłości miłosiernej wśród 
wiernych. niektórzy wręcz uważają, że fakt pozostawienia miłosierdzia 
czynnego na marginesie życia współczesnej parafii wyrządza wiele zła 
w życiu wspólnoty kościoła, ale nade wszystko wobec poszczególnych jego 
członków. miłość miłosierna to miłość czynna, miłość, która zwraca się 
do człowieka, ogarniając wszystko, co składa się na jego człowieczeństwo. 
miłość ta w sposób szczególny daje o sobie znać w zetknięciu z cierpieniem, 
krzywdą, ubóstwem, w zetknięciu z całą historyczną ludzką kondycją, która 
na różne sposoby ujawnia ograniczoność i słabość człowieka, zarówno 
fizyczną, jak i moralną (por. Dim, n. 3). i w tym znaczeniu miłosierdzie 
jest odrzuceniem zła, a z drugiej strony – kochaniem i miłowaniem 
człowieka grzesznego i słabego. miłosierdzie wychodzi z serca Bożego 
do serca człowieka, a przemieniwszy je, przenika dalej do struktur życia 
społecznego, wpływa na kształt stanowionego prawa. kiedy pozwolimy 
Bogu tak działać, wtedy prawa będą się przemieniać na bardziej ludzkie, 
a życie będzie się stawało bardziej godne6. 

Papież Franciszek w orędziu na wielki Post napisał: „miłosierdzie 
Boże zmienia serce człowieka i pozwala mu doświadczyć wiernej miłości, 
sprawiając, że i on staje się zdolny do miłosierdzia. wciąż odnawiającym 
się cudem jest fakt, że miłosierdzie Boże może opromienić życie każdego 
z nas, pobudzając nas do miłości bliźniego i tego, co tradycja kościoła 
nazywa uczynkami miłosierdzia względem ciała i duszy. Przypominają 
nam one o tym, że nasza wiara wyraża się w konkretnych, codziennych 

5 w. m a d e j, Wspólnota Kościoła a ubóstwo społeczne: miłosierdzie czy sprawiedliwość?, 
w: Ubogich zawsze macie. Materiały sympozjum naukowego w Wyższym Seminarium Duchownym 
Diecezji Warszawsko-Praskiej 22 marca 2003 r., warszawa 2003, s. 23.

6 Por. w. P r z y g o d a, Posługa charytatywna Kościoła, w: Teologia pastoralna, t. 2, red. 
r. kamiński, lublin 2002, s. 449; j. m a j k a, Rozwój działalności charytatywnej w Kościele, 
w: Miłość miłosierna, red. j. krucina, wrocław 1985, s. 187–203.
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uczynkach, które mają pomagać naszemu bliźniemu w potrzebach jego 
ciała i duszy i na podstawie których będziemy sądzeni”7. chrześcijanie 
dobrze wiedzą, że uczynkami miłosierdzia są dzieła miłości, przez które 
przychodzi się z pomocą bliźnim w potrzebach ciała i duszy. Pouczać, 
radzić, pocieszać, umacniać, przebaczać i krzywdy cierpliwie znosić 
– to są uczynki co do duszy. uczynki miłosierdzia co do ciała to: głod-
nych nakarmić, bezdomnym dać dach nad głową, nagich przyodziać, 
chorych i więźniów nawiedzać, umarłych grzebać. jałmużna dana 
ubogim jest czynem miłości braterskiej, który podoba się Bogu (por. 
kkk, n. 2447). Dziś w sposób szczególny trzeba stawać się apostołem 
tychże uczynków. apostoł to człowiek upoważniony do konkretnego 
zadania; posłany przez chrystusa, pełniący w jego imieniu szczególną 
misję na powierzonym sobie odcinku życia i działania społecznego. 
jest on niejako z natury rzeczy filarem kościoła, odpowiedzialnym za 
głoszenie ewangelii i pozyskiwanie nowych uczniów chrystusa dobrocią 
i miłosierdziem. 

Do apostolstwa zostaliśmy powołani wszyscy, zgodnie z własnymi, 
otrzymanymi od Boga zadaniami i udzielonymi nam darami Ducha 
Świętego. chrystus wybrał dwunastu apostołów i wyposażył ich w nad-
zwyczajne pełnomocnictwa. jednakże nikt z ludzi ochrzczonych nie jest 
zwolniony od głoszenia ewangelii, od dawania świadectwa słowem oraz 
od prowadzenia życia zgodnego z treścią wyznawanej wiary. celem apo-
stołowania jest bowiem niesienie innym chrystusowej łaski i jego orędzia 
zbawienia oraz przepajanie ewangelią doczesnego porządku rzeczy, 
a nade wszystko – kształtowanie człowieka żyjącego możliwie najgłębiej 
Bogiem, który nas stworzył na swoje podobieństwo. apostołowanie 
domaga się od nas potwierdzenia czynem dawanego świadectwa wiary, 
nadziei i miłości. Papież jan Paweł ii w encyklice Dives in misericordia 
napisał, że miłosierdzie jest nieodzownym wymiarem miłości, jest jakby 
drugim jej imieniem, a zarazem właściwym sposobem jej ujawniania się 
i realizacji wobec rzeczywistości zła, które jest w świecie, które dotyka 
i osacza człowieka (n. 7). Dlatego kościół katolicki nie tylko głosi nakaz 
miłości bliźniego, ale od zarania swego istnienia, naśladując chrystusa, 
prowadzi zorganizowaną działalność dobroczynną8. uważa ją za istotny 

7 F r a n c i s z e k, pap., Orędzie na Wielki Post 2016 roku, osromPol, 37(2016), s. 5. 
8 w. P r z y g o d a, Miłość preferencyjna Kościoła do ubogich i odepchniętych. Aspekt 

teologiczno-pastoralny, „studia Diecezji radomskiej”, 5(2003), s. 345. 
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element duszpasterskiego posłannictwa i posługi. kościół uczy też, że 
działalność charytatywna jest obowiązkiem i niezbywalnym prawem całego 
ludu Bożego oraz że działalność ta powinna obejmować swym zasięgiem 
wszystkich ludzi bez wyjątku i wszystkie ich potrzeby. gdziekolwiek 
znajdują się ludzie, którym brak pokarmu i napoju, ubrania, mieszkania, 
lekarstw, pracy, oświaty, środków do prowadzenia życia godnego czło-
wieka, ludzie nękani chorobami i przeciwnościami, cierpiący wygnanie 
i więzienie, tam miłość chrześcijańska powinna ich szukać i znajdować, 
troskliwie pocieszać i wspierać (por. Da, n. 8). Trzeba rozeznawać moty-
wację do apostołowania miłosierdziem, która powinna rodzić się z miłości 
i z niej czerpać swe siły. soborowe wezwanie do miłości wynika przecież 
z przykładu i nakazu samego chrystusa: „Przykazanie nowe daję wam, 
abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem” (j 13, 34). 
„Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem” 
(j 13, 15; por. Da, n. 8).

3. Potrzeba ciągle aktualna

Dzisiaj kościół akcentuje i postuluje oparcie życia społecznego na 
fundamencie chrześcijańskiej cywilizacji miłości, z tego względu u podstaw 
tego zadania leży zaangażowanie całego kościoła i wszystkich wierzących 
w posługę charytatywną, której celem jest czynna miłość. za stan życia 
kościelnego odpowiadają wszyscy chrześcijanie, duchowni i świeccy. sobór 
watykański ii w konstytucji duszpasterskiej o kościele w świecie współ-
czesnym Gaudium et spes nakazał, aby przeprowadzać akcję społeczną 
i charytatywną w sposób troskliwy i uporządkowany (n. 88). Święty jan 
Paweł ii zaś w swoim liście apostolskim Novo millennio ineunte zachęca 
wszystkich do czynnej i konkretnej miłości wobec każdego człowieka, do 
przyjęcia postawy nowej wyobraźni miłosierdzia, która skutecznie i godnie 
zaradzi niedostatkom najbardziej potrzebujących (n. 50). 

4. eucharystia uczy czynnej miłości

szczególnie wiarygodnym świadkiem Bożego miłosierdzia pozostaje 
dla wszystkich św. zygmunt gorazdowski9. żarliwe umiłowanie ewan-
gelii kazało mu być obecnym w szkołach, w placówkach wychowawczych, 
podejmować różne inicjatywy katechetyczne, zwłaszcza z myślą o mło-

9 Por. j a n  Pa w e ł  ii, Homilia wygłoszona podczas Mszy beatyfikacyjnej we Lwowie, 
poz. cyt., s. 28.
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dzieży. Świadectwem autentyczności jego apostolstwa była nieustanna 
działalność charytatywna. w pamięci lwowskich wiernych pozostaje on 
jako „ojciec ubogich” i „ksiądz bezdomnych”10. okazywał w tej dzie-
dzinie prawie niewyczerpaną pomysłowość i ofiarność. jako sekretarz 
instytutu ubogich chrześcijan był obecny wszędzie tam, gdzie rozlegał 
się krzyk ludzkiego cierpienia, na który starał się odpowiadać tworząc 
liczne dzieła charytatywne. 

ośrodkiem życia i czynnej działalności apostolskiej ks. z. goraz-
dowskiego była eucharystia. w jego pismach, skierowanych zarówno 
do dzieci, młodzieży, jak i do rodziców czy wychowawców, do każdego 
wyznawcy chrystusa, znaleźć można wiele tekstów mówiących o tym 
sakramencie miłości. w nauczaniu katechetycznym kładł akcent na 
obowiązek oddawania szczególnej czci Bogu w niedziele i święta po-
przez uczestnictwo we mszy świętej oraz przystępowanie w tych dniach 
do sakramentów. radził młodym, by do świąt i różnych uroczystości 
przygotowywali się przez częstszą modlitwę, spowiedź i komunię świętą. 
Przypominał, że eucharystia łączy nas ściśle z Panem jezusem, pomnaża 
w nas łaskę uświęcającą, osłabia złe skłonności, a dodaje siły i ochoty do 
dobrego, oczyszcza z grzechów powszednich, a broni od śmiertelnych, 
jest zadatkiem chwalebnego zmartwychwstania i wiecznego szczęścia. 
Pouczał w opracowanym przez siebie katechizmie, że „aby godnie przyjąć 
komunię świętą [...] potrzeba oczyścić duszę ze wszystkich śmiertelnych 
grzechów, wzbudzić w sobie żywą wiarę, głęboką pokorę, gorącą miłość 
i pragnienie Pana jezusa”.

Św. zygmunt nie tylko pisał o eucharystii, ale przede wszystkim sam 
był człowiekiem eucharystii. znający go osobiście podkreślali: „miał szcze-
gólne nabożeństwo do najświętszego sakramentu. [...] wdrażał i zachęcał 
w swoich pismach i kazaniach do uczestnictwa we mszy św. niedzielnej, 
którą uważał za skarbnicę łask i wytrwania w dobrym”. inny świadek 
dodaje, że często można go było spotkać „w cichym zakątku kaplicy na 
adoracji”. według relacji i zachowanych świadectw, „jako młody kapłan 
na wiejskich parafiach [...] z narażeniem życia szedł zawsze z wiatykiem 
do zakaźnie chorych; sam praktykował codziennie prywatną adorację 
najświętszego sakramentu; innych zachęcał do częstej komunii św. [...] 
dla założonego przez siebie zgromadzenia starał się u konsystorza o po-

10 D. s i u t a  (s. Dolores), Wezwany do miłosierdzia. Zygmunt Gorazdowski i jego dzieło, 
kraków 2014, s. 67.



94

zwolenie na kilkakrotne w ciągu roku całodzienne adoracje najświętszego 
sakramentu wystawionego w monstrancji”11. 

o eucharystycznej pobożności św. zygmunta wiele też mówi sposób, 
w jaki sprawował mszę świętą, oraz jego życie codzienne i modlitwa. 
wysoko ceniąc dar eucharystii, pragnął, aby inni odkryli to niezgłębione 
bogactwo. zachowały się liczne jego pisma, w których zwracał się osobi-
ście lub przez władze zgromadzenia sióstr św. józefa do kompetentnej 
władzy kościelnej, prosząc o zezwolenie na wystawienie najświętszego 
sakramentu, o możliwość częstego urządzania adoracji w kaplicach po-
szczególnych domów józefickich. ks. zygmunt przekonany był bowiem, 
że pogłębianie kultu eucharystii i częste przebywanie przed najświęt-
szym sakramentem najwłaściwiej wprowadzi siostry i ich podopiecznych 
w tajemnice chrystusowego krzyża, miłości i służby. znamienny i jakże 
wymowny pozostaje też fakt, że św. zygmunt gorazdowski należał do 
stowarzyszenia nieustającej adoracji, które od r. 1869 kanonicznie 
erygowane przy katedrze we lwowie, nosiło nazwę Bractwa Przenaj-
świętszego sakramentu. w związku z tym dodatkowo zobowiązał się on 
do adoracji, udziału w nabożeństwach z wystawieniem najświętszego 
sakramentu i procesjach.

zdając sobie sprawę z tego, jak wiele zależy od przygotowania i prze-
życia pierwszego spotkania z chrystusem w komunii świętej, ks. zygmunt 
starał się o to, by oficjalnie wprowadzone w 1868 r. urzędowe rozpo-
rządzenie władzy kościelnej odnośnie do uroczystości pierwszokomu-
nijnej w Polsce upowszechnić na terenie archidiecezji lwowskiej. Był 
on pierwszym duszpasterzem organizującym na tych terenach wspólne, 
uroczyste pierwsze komunie święte. nie należało to bynajmniej do ła-
twych przedsięwzięć, jeśli się weźmie pod uwagę choćby fakt, że terytoria 
ówczesnych parafii były niezwykle rozległe, obejmowały kilkanaście, 
a nawet kilkadziesiąt wiosek. ks. zygmunt był przekonany o tym, że 
najkorzystniejszy wpływ na religijno-obyczajowe wychowanie dzieci wy-
wiera jednak komunia święta, a nawet już samo przygotowanie do niej. 
już treść nauki potęguje w dzieciach religijne uczucia; o ileż lepszego 
skutku można się spodziewać, jeżeli się dziecku często przypomina, że 
szczera poprawa i pobożność jest najlepszym przygotowaniem, aby godnie 
przyjąć Pana jezusa.

11 Por. z. g o r a z d o w s k i, Pisma drukowane. artykuły i statuty, t. 1, Tarnów 1991, 
s. 34–45 (mszps).
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Doświadczenie uczy nas, że w żadnym położeniu nie jest człowiek 
zdolniejszy i chętniejszy do zaniechania wad i do umiłowania cnót, jak 
podczas przygotowania do pierwszej komunii. Dzień pierwszej komunii 
stanie się dla dziecka, które pouczono o świętości sakramentu i ćwiczono 
w cnotach potrzebnych do godnego przyjęcia, tj. w wierze, nadziei, miłości, 
pokorze i pragnieniu – najpiękniejszym dniem w życiu: szczęście, jakiego 
dziecko zakosztuje w tym dniu, rozleje swoją słodycz na całe jego życie; 
wspomnienie tego dnia uchroni je może nieraz od upadku, lub zawróci 
z drogi występku na drogę cnoty. Do organizowania wspólnych uroczy-
stych pierwszych komunii zachęcał ks. zygmunt także innych kapłanów, 
również w pisanych na ten temat artykułach. Dawał w nich wskazówki, 
jak organizować te uroczystości, i ukazywał walory wspólnotowego ich 
przeżywania. jeszcze jedna inicjatywa ks. gorazdowskiego zasługuje na 
podkreślenie. wprowadził on mianowicie zwyczaj i proponował innym 
duszpasterzom, by obdarzali dzieci w tym dniu obrazkami z modlitwą 
i postanowieniami, aby zachowały w swej pamięci na całe życie wrażenia 
doznane i uczynione postanowienia12.

5. miejsce urzeczywistniania czynnej miłości

Próbę w miarę obiektywnego określenia znaczenia działalności 
ks. gorazdowskiego można podjąć, uwzględniając uwarunkowania 
społeczne i gospodarcze epoki, w której żył i pracował, a więc przede 
wszystkim wielonarodowość, wielokulturowość i wielowyznaniowość 
mieszkańców lwowa, a także z trudem przebijający się rozwój przemysłu 
i handlu. Takie spojrzenie pozwoli dostrzec w działalności ks. zygmunta 
wiele śmiałych i pionierskich poczynań. galicję bowiem obok ogromnej 
nędzy i nikłego postępu gospodarczego w latach autonomii (1876) wy-
różniał fakt, że była to jedyna dzielnica dawnej rzeczpospolitej, gdzie 
można było oficjalnie zakładać i rozwijać polskie placówki kulturalne 
i naukowe. ks. z. gorazdowski, działając głównie w środowiskach 
najbiedniejszych i najbardziej zacofanych, wykorzystywał każdą moż-
liwość zaradzenia ich niedoli, poświęcając się bezgranicznie, opierając 
się na własnym doświadczeniu w pracy społecznej i oświatowej, a tak-
że korzystając z zagranicznej myśli pedagogicznej oraz dobroci serca 
współpracowników13.

12 D. s i u t a  (s. Dolores), Wezwany do miłosierdzia..., dz. cyt., s. 55–57.
13 Por. j. B u s z k o, Galicja 1859–1914. Polski Piemont?, warszawa 1989, s. 79.
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Święty nie potrafił przejść obojętnie obok potrzebującej osoby czy też 
nabrzmiałego, wymagającego interwencji problemu społecznego. jego 
etyka, zarówno w słowie, jak i w czynie, była w pełni religijna i stała niejed-
nokrotnie ponad przyjętymi podstawowymi prawami, które nie pozostawały 
w zgodzie z jego sumieniem. głośno też domagał się powszechnej oświaty, 
by szerokie rzesze ludności mogły żyć godnie i podnieść się moralnie.

ważną rolę w zakresie urzeczywistniania miłości czynnej odgrywała 
zwłaszcza parafia. w 1877 r. św. gorazdowski został przeniesiony do 
lwowa, gdzie pracował w kilku parafiach i prowadził działalność chary-
tatywną. zakładał liczne towarzystwa miłosierdzia, a w 1882 r. sprowadził 
z Tarnopola siostrzyczki ubogich, które podjęły się prowadzenia „taniej 
kuchni ludowej”. Dały one początek założonemu w 1884 r. zgroma-
dzeniu sióstr miłosierdzia św. józefa, prowadzącemu kolejne dzieła 
dobroczynne. oprócz Domu Pracy i zakładu dla nieuleczalnych i re-
konwalescentów ks. gorazdowski założył także internat dla studentów 
seminarium nauczycielskiego i zakład Dzieciątka jezus, w którym, jako 
pierwszym w kraju, opiekę znajdowały porzucone niemowlęta. stworzył 
również Towarzystwo opieki nad niemowlętami, które objęło opieką 
ubogie matki wychodzące z lwowskiego zakładu położniczego i ich dzieci. 
w zakładzie Dzieciątka jezus bezpłatny dach nad głową, wyżywienie oraz 
opiekę duchową, a czasem i pomoc w resocjalizacji znajdowały także ko-
biety z małymi dziećmi. niemowlęta po ukończeniu pierwszego roku życia 
były odsyłane na koszt zakładu do rodzin zastępczych mieszkających na 
wsi. Przebywały tam do szóstego roku życia, a jeśli było to możliwe, mogły 
pozostać w takiej rodzinie na stałe. w przeciwnym razie o ich dalszy los 
troszczyły się siostry, umieszczając je w zakładach wychowawczych. system 
ten mógł funkcjonować wyłącznie dzięki ks. gorazdowskiemu, który nie 
ustawał w zjednywaniu dobroczyńców i zdobywaniu niezbędnych środków. 
rozwijając działalność charytatywną ks. zygmunt gorazdowski starał się 
też ją uporządkować i nadać skoordynowany charakter. z jego inicjatywy 
powstał m.in. we lwowie związek katolickich Towarzystw Dobroczynnych, 
którego został wiceprezesem. w miarę rozwoju zakonnego zgromadzenia 
ks. gorazdowski uruchamiał kolejne jego placówki w różnych miastach 
galicji, m.in. w sokalu, krośnie, czortkowie, Dolinie, Tarnowie. 

jako proboszcz parafii św. mikołaja we lwowie prowadził też dzia-
łalność charytatywną na własną rękę. jego plebania zawsze była otwarta 
dla lwowskiej biedoty. żebracy ściągali tu z całego miasta, bo wiedzieli, 
że „ksiądz dziadów” ich nie przegoni, mimo że sam żył ubogo. jadał nie-
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zwykle skromnie. Tylko podczas imieninowego śniadania pozwalał sobie 
na „luksus”. Podawano wtedy bułki i kawę. chodził w starej, zniszczonej 
bieliźnie, sutannie i płaszczu. józefitki starały się dbać o swojego założy-
ciela, ale otrzymane od nich odzienie rozdawał ubogim. gdy dziennikarz 
„gazety kościelnej” zapytał go, skąd bierze fundusze na działalność, 
odpowiedział, że gdy brakuje mu pieniędzy, to daje większe jałmużny. 

Drugim miejscem urzeczywistniania czynnej miłości dla św. zygmunta 
gorazdowskiego była szkoła i nauczanie religii. Pracował jako katecheta 
w Tartakowie, wojniłowie, Bukaczowcach, gródku jagiellońskim, żyda-
czowie. od 1871 r. uczył religii w gimnazjum akademickim, w lwowskiej 
szkole Przemysłowej. Był katechetą twórczym. rozumiał, że do nauczania 
potrzebne są drukowane pomoce naukowe. już w 1875 r. wydał Kate-
chizm Kościoła katolickiego14. zainspirowany przez francuskiego jezuitę 
josepha Deharbe’a, jego edycje katechizmowe dostosował do warunków 
środowiskowych. napisał katechizmy dla szkół parafialnych i dla ludu. 
Doczekały się one wielotysięcznych nakładów, a nawet przez władze 
kościelne uznane zostały za „najodpowiedniejsze podręczniki przy nauce 
religii”. katechizując młodzież szkolną, głęboko wnikał w jej psychikę. 
celem utrwalenia praktycznych rad przekazywanych na lekcjach religii 
napisał dla młodzieży kończącej szkołę dwie książki zawierające cenne 
wskazówki życiowe. jedną z nich zatytułował Niezapominajki i przeznaczył 
dla dziewcząt. Drugą – Rady i przestrogi na całe życie – przeznaczył dla 
młodzieży męskiej. katechetom, rodzicom i pedagogom zadedykował 
piękną, ponad 300-stronicową książkę Zasady i przepisy dobrego wycho-
wania. jako wychowawca wiedział, że dobre wychowanie powinno być 
oparte na chrześcijańskich zasadach. Pisał: „jeżeli chcemy, aby wycho-
wanie zaspokajało wszelkie potrzeby natury ludzkiej i wszechstronnie 
człowieka wykształciło, musimy je oprzeć na nauce, zasadach i przepisach 
chrześcijańskich”15. uważał, że istotnym środkiem wychowawczym są 
pouczenia, a ich treść i samo wyrażanie powinno być dostosowane do 
wieku dziecka. wypowiedziane powinny być w ważnych okolicznościach 

14 z. g o r a z d o w s k i, Katechizm św. Kościoła Katolickiego według Deharbe’a dla szkół 
ludowych, lwów 1887. na okładce Katechizmu ks. gorazdowski pisze, że ułożył go według 
katechizmu Deharbe’a. niemniej jest to właściwie jego dzieło, ponieważ Katechizm Deharbe’a 
posłużył ks. gorazdowskiemu głównie jako konstrukcja prezentacji wiary katolickiej. rzeczą, 
która przy omawianiu Katechizmu ks. z. gorazdowskiego zasługuje na uwagę, jest fakt, że za-
równo na początku, jak i w zakończeniu zawiera on zestaw podstawowych tekstów modlitewnych.

15 Tamże, s. 19.
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lub gdy dziecko samo prosi o wyjaśnienie. Pouczał rodziców i pedago-
gów, co mają robić w zakresie ukształtowania właściwej postawy wobec 
siebie i otoczenia, wyrabiania poczucia własnej godności. wychowawcy 
nie powinni pozwalać dzieciom na pogardę, wyśmiewanie, przezywanie, 
łajanie itp. niebezpieczne jest również stosowanie kar upokarzających, jak 
i nagród wyróżniających, gdyż pierwsze zagłuszają w dzieciach poczucie 
własnej godności, drugie zaś pobudzają próżność, zarozumiałość, a więc 
niszczą cnotę pokory16. 

obok nauczania ważną rolę ks. gorazdowski przypisywał wychowa-
niu17. nowoczesną myśl pedagogiczną i religijną głoszącą, że nie tylko 
kształcenie umysłu, ale i wychowanie jest zadaniem szkoły, przenosił 
z zachodu w sposób przystępny i zrozumiały dla ogółu odbiorców. 
Przejęte od ks. a. stolza (sztolca) i zapewne innych pedagogów pojęcia 
z dziedziny wychowania wykorzystał w własnych opracowaniach pisarskich 
oraz bezpośrednich kontaktach z wiernymi, dziećmi i młodzieżą. w dzie-
dzinie wychowania był głównie praktykiem, gdyż wskutek nadzwyczaj 
licznych zajęć nie starczało mu czasu na usystematyzowanie przemy-
śleń teoretycznych i stworzenie autorskiego systemu wychowawczego. 
Przeciwstawiając się wychowaniu dworskiemu, wykazując niedostatki 
wychowania domowego oraz klasycznego realizowanego przez osoby 
świeckie, głosił, że wychowaniem powinny zajmować się głównie osoby 
duchowne, ze względu na ich poświęcenie i bezinteresowność. w tym celu 
założył zgromadzenie zakonne sióstr św. józefa, które pracuje w duchu 
wytyczonym przez założyciela. o trafności podjętego kroku i potrzebie 
nowej instytucji zakonnej świadczy szybki rozwój zgromadzenia18.

16 Por. j. m a j k a, Wychowanie chrześcijańskie – wychowaniem personalistycznym, w: Wy-
chowanie w rodzinie chrześcijańskiej, red. F. adamski, kraków 1982, s. 41–55.

17 z. g o r a z d o w s k i, Zasady i przepisy dobrego wychowania według dr. Albana Sztolca 
dla użytku rodziców, nauczycieli, duchownych i innych wychowawców, lwów 1886. w przedmo-
wie ks. zygmunt pisze, że pozostawił ten sam rozkład i podział przedmiotu dziełka sztolca. 
niemniej w ostatnim zdaniu wstępu zaznacza wyraźnie, że miejscami jego prawdy zastosował 
do rodzimych stosunków i potrzeb lub objaśnił przykładami wziętymi z naszego społeczeństwa. 
nie ma wątpliwości, że długie passusy prawie na każdej stronie, niekiedy nawet kilka na tej 
samej stronie, drukowane w omawianej książce, są autorstwa ks. gorazdowskiego. 

18 Por. k. k o p c z y ń s k a, Dzieło błogosławionego Zygmunta Gorazdowskiego. Siostry 
św. Józefa, „gość niedzielny”, 2001, nr 27, s. 24. z artykułu dowiadujemy się, że w roku 
rozpoczynającym XXi wiek zgromadzenie liczyło około 500 sióstr, w tym ponad 400 Polek. 
Prowadziło 50 placówek. opieką obejmowało około 2000 dzieci i osób starszych. Dla po-
równania podaje się, że w 1920 roku, a więc w roku śmierci założyciela, zgromadzenie liczyło 
125 sióstr. Prowadziło 22 placówki. z opieki korzystało 1135 dzieci.
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wśród wskazań dotyczących młodzieży wiele miejsca św. zygmunt 
poświęcił wyrabianiu sumienia, podkreślając wielką wagę religii i mo-
ralności w jego kształtowaniu. oprócz wiary ważny jest dobry przykład 
i zwyczaj. Środkiem do ukształtowania sumienia jest tzw. rachunek sumie-
nia, codzienne zastanawianie się nad swoimi myślami, słowami, czynami. 
w przypadku wątpliwości, skłonności do złego, potrzebne jest wsparcie, 
a uzyskuje się je podczas modlitwy, w niej należy szukać oświecenia 
i mocy. Pouczał, że trzeba u dzieci kształtować poczucie piękna i smaku 
estetycznego. aby go rozwijać, należy skierować je najpierw ku pięknu 
zawartemu w przyrodzie, by potem stopniowo przechodzić ku wielkim 
dziełom Bożym i ludzkim19. 

ks. gorazdowski starał się rozwiązywać problem nagminnego że-
bractwa. Do około połowy XiX stulecia bowiem sprawy te łagodzono 
głównie poprzez doraźne wsparcie, dając jałmużnę. Św. zygmunt spojrzał 
na to zagadnienie inaczej. zauważył, że wielu żebrzących jest zdolnych 
do pracy, a jej podjęcie pozwoliłoby im odzyskać dobre samopoczucie. 
założył dla nich „Dom Pracy”, który w 1905 r., a więc po dwudziestu 
dwu latach od założenia, opiekował się stu dziesięcioma ubogimi, a do-
chód roczny z wykonywanych tam prac użytku domowego wynosił 5879 
koron 95 halerzy. Przytoczone dane świadczą o szybkim rozwoju tej 
placówki, przynoszącej zamierzone efekty, co potwierdza, że inicjatywa 
ks. gorazdowskiego była zgodna z ówczesnymi potrzebami społecznymi 
i realizowana na wysokim poziomie.

Pouczające są także uwagi św. zygmunta dotyczące roli i znaczenia 
pracy ludzkiej: „Ponieważ praca jest zadaniem każdego człowieka na 
ziemi, więc wychowawca powinien jak najwcześniej pouczać dzieci, że ich 
obowiązkiem jest kształcić rozmaite swe zdolności i wyrabiać swoje siły, 
aby się sposobiły do jakiejś pożytecznej pracy”; „człowiek nie może być 
sługą zachcianek swoich zmysłów. Panowanie nad sobą podnosi godność 
człowieka, uszlachetnia go i czyni istotą prawdziwie wolną, w której wola 
kierowana rozsądkiem panuje nieograniczenie nad wszystkimi władzami 
ducha i ciała”; „zagrzany miłością i poświęceniem wychowawca dokona 
szczęśliwie swego dzieła i wychowa wychowanka na dobrego chrześcija-

19 Podkreśla się, że ks. z. gorazdowski w praktykach religijnych zwracał uwagę na przeży-
cia religijne, które obok pierwiastka intelektualnego odgrywają doniosłą rolę w kształtowaniu 
się przekonań i światopoglądu chrześcijańskiego. zob. m. u s z k o w s k a, Psychologiczno-
-pedagogiczne poglądy i działalność ks. zygmunta gorazdowskiego, lublin 1971 (mszps 
w arch. głównym sióstr józefitek, seria. h, pods. i, fasc. 9, t. 121/2.
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nina, dokona dzieła wielkiego wobec Boga, bo utworzy żywy obraz Boga 
w duszy wychowanka. zasłuży sobie wcześniej na wdzięczność niewygasłą 
u wychowanków, bo założył w ich duszy fundament do szczęścia docze-
snego i duchowego”20.

*  *  *
mając na uwadze dzisiejszą, pełną napięć sytuację świata, trzeba 

mocno podkreślić, że stała praktyka czynnej miłości bliźniego otwiera 
zarazem perspektywę przemiany stosunków międzyludzkich. Dla czło-
wieka wierzącego jest sprawą oczywistą, że wszelkie czyny miłosierdzia 
powinny wypływać z wdzięcznej miłości wobec chrystusa. ma to zasad-
nicze znaczenie dla sposobu świadczenia pomocy, który powinien być 
nacechowany szacunkiem, życzliwością, a nawet serdecznością. Bardzo 
pomocna w tym względzie jest również świadomość, że wyświadczając 
przysługę bliźniemu, sami jesteśmy obdarowywani. widać w działalności 
św. zygmunta, w jego kontaktach z ludźmi, prawdę o byciu „wszystkim 
dla wszystkich”21, o potrzebie dużej pokory i zaufania Bogu, a to staje się 
ważne także dla ludzi nam współczesnych; widać, jak są oni jednakowo 
wrażliwi na każdy gest i słowo, zwłaszcza księdza, niezależnie od tego jak 
go oceniają i w jakiej epoce żyją. miłosierdzia potrzebują ludzie zawsze 
i wszędzie.

StReSzczenie

w czynnej miłości chodzi o postawę gotowości spieszenia z pomocą i służenia 
każdemu człowiekowi będącemu w potrzebie. mamy się stawać bliźnim, czyli kimś 
bliskim wobec każdego człowieka. wyrobieniu takiej postawy powinna pomagać 
świadomość, że każda osoba ludzka jest cenna w oczach samego Boga, że za każ-
dego chrystus oddał swoje życie. artykuł podejmuje zagadnienie czynnej miłości 
w ujęciu św. zygmunta gorazdowskiego (1845–1920), kapłana zajmującego się 
ubogimi lwowa. Treść artykułu została ujęta w następujących punktach: czynna 
miłość w implikacjach biblijnych; czynna miłość – apostołowanie miłosierdziem; 
potrzeba ciągle aktualna; eucharystia uczy czynnej miłości; miejsce urzeczywist-
niania czynnej miłości.

Słowa kluczowe: czynna miłość, miłosierdzie, ubodzy, św. zygmunt goraz-
dowski.

20 Por. D. s i u t a  (s. Dolores), Wezwany do miłosierdzia..., dz. cyt., s. 150–151; m. T h u l -
l e, Dom Pracy we Lwowie, „miłosierdzie chrześcijańskie”, 1(1905), nr 2, s. 44–45.

21 Por. D. s i u t a  (s. Dolores), Wezwany do miłosierdzia..., dz. cyt., s. 217–218.
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SUmmARy

it is the attitude of the readiness to help and serve every person in need that 
is the concern of active love. we are to become a neighbour, that is someone close 
to every human being. To do this, we should be aware of the fact that each person 
is valuable in the eyes of god, that christ sacrificed his life for each of us. in the 
article we will face the problems of active love from the perspective of saint zygmunt 
gorazdowski’s (1845–1920), a priest who took care of the poor from lvov. in the 
article we will deal with the following points: active love in the Bible implications; 
active love – the apostolate of mercy; the need still valid; eucharist teaches active 
love; the place of the realization of active love.

key words: active love, mercy, poor, saint zygmunt gorazdowski.
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