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życie ukryTe 
W duchoWości zgroMadzenia cÓrek 

najczySTSzego Serca najśWięTSzej Maryi panny
W śWieTle reguły i konSTyTucji

zgromadzenie córek najczystszego serca najświętszej mary Pan-
ny powstało 8 grudnia 1885 roku. założył je bł. o. honorat koźmiński, 
przy gorliwej współpracy matki Pauli maleckiej. on też napisał jego 
konstytucje1 i wyjaśniał istotę konsekracji zakonnej oraz jego ukrycia. 
charakterystyczną cechą życia duchowego zgromadzenia, podobnie 
jak pozostałych zgromadzeń honorackich, jest ukrycie przed światem 
otrzymanego powołania. 

w ubiegłym roku zgromadzenie przeżywało jubileusz 125-lecia ist-
nienia, który stał się inspiracją dla podjęcia teologicznej refleksji nad 
faktem ukrycia w jego duchowości. należy pamiętać, że powstało ono dla 
spełniania konkretnej misji apostolskiej. z pewnością przemówiły za tym 
racje społeczno-polityczne królestwa Polskiego, doprowadzające po po-
wstaniu styczniowym do kasaty zakonów. ówczesna sytuacja zainicjowała 
więc konspiracyjną działalność apostolską kościoła. 

jednak motywacja bł. o. honorata za powołaniem formy ukrytego 
życia zakonnego była głębsza, bo sięgała samej ewangelii. najistotniejsze 
było dla niego naśladowanie ukrytego stylu życia chrystusa i maryi, aby 
zgromadzenie było znakiem Boga w tajemnicy jego ukrycia. zatem in-
spiracja powołania go do istnienia wyrastała przede wszystkim z podstaw 
czysto ewangelicznych. 

Podjęty temat jest próbą teologicznej refleksji nad życiem ukrytym 
w duchowości zgromadzenia córek najczystszego serca najświętszej 
maryi Panny, w świetle jego reguły i konstytucji2. zostanie ona ujęta 
w trzech etapach, w których zostaną zaprezentowane ewangeliczne pod-
stawy ukrycia, jego istota i realizacja.
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podstawy ewangeliczne

zasada życia ukrytego, wchodząca w strukturę charyzmatu zgroma-
dzenia sióstr córek najczystszego serca najświętszej maryi Panny, ma 
swoje uzasadnienie źródłowe w ewangelii3. w duchowości zgromadzenia 
przejawia się jako forma naśladowania samego chrystusa. Taki styl życia 
znajduje swoje głębokie potwierdzenie w jego nauczaniu, szczególnie 
o królestwie Bożym, które porównywał do „skarbu ukrytego w roli” i do 
kwasu ewangelicznego (mt 13, 4), jak i w jego osobistej postawie. ewangelia 
ukazuje także jego doskonałe urzeczywistnianie w życiu Świętej rodziny 
z nazaretu. Dlatego chrystus, maryja i św. józef są dla zgromadzenia, 
także w tym wymiarze, najdoskonalszym wzorem do naśladowania. stąd 
też jego Reguła i konstytucje koncentrują się szczególnie wokół osoby 
jezusa chrystusa i maryi4. w ich świetle „jezus chrystus – słowo wcie-
lone – przychodząc na świat z misją pojednania ludzi z Bogiem, ukrył swe 
Bóstwo i objawił je wtedy, gdy nadeszła «jego godzina»”5. 

ów chrystocentryzm, jako szczególną cechę duchowości św. Francisz-
ka z asyżu, przejął założyciel zgromadzenia – bł. o. honorat koźmiński. 
zostało ono bowiem, jak wszystkie inne zgromadzenia honorackie, afilio-
wane do reguły iii zakonu św. Franciszka. Dla bł. o. honorata, inicjatora 
zakonnego życia ukrytego, tajemnica wcielenia miała w tym względzie 
charakter niekwestionowanego źródła. Dlatego sądził na przykład, że 
Boże narodzenie jest nie tylko świętem osobistym sióstr, ale jest przede 
wszystkim uroczystością całego zgromadzenia. w nim bowiem, a wcześniej 
w tajemnicy wcielenia, sam Bóg urzeczywistnił zamysł swojego ukrycia. 
Dlatego też syn Boży, posłuszny woli ojca, zrezygnował z chwały nieba 
i przybrał kształt konkretnego człowieka. w nim bowiem, ukrywając naturę 
Boską, objawił się jako dar nieskończonej miłości ojca dla ludzi. odwieczny 
zamysł jego ukrycia, zrealizowany we wcieleniu, objawia w rzeczywistości 
odwieczną miłość Boga Trójjedynego6. 

Bł. o. honorat koźmiński wiele miejsca poświęcił w swoim nauczaniu, 
ukrytemu życiu Pana jezusa. Dlatego, jak był przekonany, człowiek jest 
powołany do zajęcia konkretnego stanowiska wobec tej tajemnicy, w któ-
rej on jako Bóg „opuścił chwałę nieba i stał się stworzeniem nieznanym, 
odrzuconym niemal zaraz w pierwszej chwili od całego świata”7. według 
św. Pawła apostoła „on istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposob-
ności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy 
postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi” (Flp 2, 8). Tak więc wcielenie 
nie oznacza wyzbycia się natury Bożej, ale jedynie jej zakrycie. Przyjęta 
natura ludzka stała się jedynie sposobem jego ukrycia. w konsekwencji 
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dokonało się w nim przyjęcie, przez Boga-człowieka, wszystkich słabości 
natury ludzkiej oprócz grzechu8.

najpełniejsze zaś zakrycie urzeczywistniło się w męce i śmierci krzy-
żowej, w której, jako Bóg do końca „ogołocił samego siebie” (Flp 2, 7). 
jego Bóstwo tak zakryte objawiło się w całej pełni w tajemnicy zmar-
twychwstania chrystusa. wcześniej wyrażało się jedynie w znakach, tzn. 
w jego słowach i w jego działalności. one z kolei rodziły w ludziach 
właściwe refleksje: kim on właściwie jest? skąd u niego taka mądrość? 
(por. mt 13, 54)9.

w tajemnicy jego ukrycia Bóg był rzeczywiście obecny bardzo blisko 
człowieka, ponieważ stał się, w Bogo-człowieczeństwie swojego syna, 
emmanuelem. Przybliżając w wielorakich znakach i przypowieściach 
tajemnice królestwa Bożego ukierunkowywał ludzi na Boga, który jest 
miłością objawioną najpełniej w tajemnicy wcielenia i odkupienia. znaki, 
jakich dokonywał, a więc jego słowa i jego działalność, podprowadzają do 
jego niewidzialnego, a więc ukrytego Bóstwa. ich ostateczną wiarygod-
ność potwierdza całokształt objawienia Bożego, jakie urzeczywistniło się 
w całym jego ziemskim życiu, ponieważ „Bóg go nad wszystko wywyższył 
i darował mu imię ponad wszelkie imię” (Flp 2, 9; por Vc, n. 18)10.

na tej podstawie bł. o. honorat zachęcał założone zgromadzenia 
ukryte do kontemplacji żłóbka, czyli człowieczeństwa chrystusa, a w nim 
jego ukrytego Bóstwa. ono z kolei powinno być przedmiotem kontem-
placji samoudzielania się Trójjedynego Boga, urzeczywistniającego się 
w tajemnicy jego ukrycia. jezus chrystus, będący Bogiem i zarazem czło-
wiekiem, jest obrazem Boga niewidzialnego, ponieważ w nim „mieszka 
cała Pełnia Bóstwa, na sposób ciała” (kol 2, 9; por. Vc, n. 19). Przyjęcie 
ludzkiej natury było dla niego jedynie ogołoceniem, ale nie wyzbyciem się 
Bóstwa, a więc stało się przedmiotem jego ukrycia. owo zaś ogołocenie, 
według św. Pawła, przejawiło się takim zakryciem Bóstwa, że nie odsłoniło 
się w pełni w jego ziemskim życiu, a tym bardziej w jego męce i śmierci. 
człowieczeństwo jego stało się taką zasłoną Bóstwa, że było niewidzialne. 
odsłaniało się jedynie w urzeczywistnianych znakach czy wydarzeniach. 
w rzeczywistości zakryte do końca, to jednak z drugiej strony wskazuje 
na daleko posuniętą bliskość ukrytego Boga do tego stopnia, że wydał się 
w ręce ludzi i dał się zabić. 

Dlatego też bł. o. h. koźmiński opierając się na tajemnicy takiego 
ukrycia powołał do istnienia zarówno zgromadzenie córek najczystszego 
serca najświętszej Panny, jak i inne zgromadzenia takiego sposobu życia 
(por. Vc, n. 25)11. 
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według niego chrystus, w tajemnicy ukrycia, przybliżył Boga ojca, 
który najpełniej przemówił w tajemnicy jego wcielenia. w śmierci zaś na 
krzyżu i w zmartwychwstaniu objawił, że jest miłością i kocha ludzi aż do 
całkowitego wyniszczenia. urzeczywistnił to tak, jak uczył, że „nikt nie ma 
większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” 
(j 15, 13). Tak więc w tajemnicy wcielenia i odkupienia najpełniej objawia 
ojca, chociaż jego bliskość ma w rzeczywistości charakter dialektyczny. 
z jednej bowiem strony objawia go, a z drugiej zasłania, przez co stał się 
zgorszeniem dla żydów, a głupstwem dla pogan (por. 1 kor 1, 23).w prze-
ciwnym jednak razie, jak uczy bł. o. h. koźmiński, „nie pokazałby praw-
dziwej swej miłości i nie umielibyśmy ocenić łaski wcielenia”12. wyraził ją 
na sposób ludzki tak dalece, że stała się czytelna i dotykalna. w tajemnicy 
wcielenia, która dokonała się dla tajemnicy odkupienia, najpełniej objawia 
się miłość Boga, ponieważ stawszy się człowiekiem zniżył się do poziomu 
nędzy ludzkiej. wziął na siebie wszystkie ludzkie słabości i poniósł je na 
drzewo krzyża. miłość upodobniła go tak do ludzi, że dokonała się jego 
najgłębsza identyfikacja z każdym człowiekiem do tego stopnia, że mówi: 
„wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, 
mnieście uczynili” (mt 25, 40). 

Tak więc owa identyfikacja stała się kolejną formą jego ukrycia. 
można zatem twierdzić, że wiarygodne objawienie się Boga, ukrytego 
w człowieczeństwie chrystusa, urzeczywistnia się w jego niewyobrażalnej 
miłości do ludzi, która ma charakter proegzystencji. ona bowiem jest 
istotą Boskości13. Tylko na niej zawiązuje się więź międzyosobowa, po-
nieważ tylko ona otwiera ludzi na siebie. miłość chrystusa, wypowiadana 
na ludzki sposób, daje więc pełną możliwość dotknięcia Boga i poznania 
jego wewnętrznej tajemnicy. według soboru watykańskiego ii „Przez 
to zatem objawienie ów niewidzialny Bóg (por kol 1, 15; 1 Tm 1, 17) 
w nadmiarze swej miłości zwraca się do ludzi jak do przyjaciół i obcuje 
z nimi, aby ich zaprosić do wspólnoty z sobą i przyjąć do niej” (ko, n. 2). 
w tym zatem osobowym spotkaniu ojciec niebieski objawia tajemnicę 
swojego Bóstwa ukrytą w człowieczeństwie chrystusa. Dlatego według 
św. Pawła apostoła on przyjął postać sługi (por. Flp 2, 7), czyli dla 
dobra ludzi zrezygnował z przejawów chwały Bożej i stał się nie tylko 
emmanuelem, ale Bogiem w nas. jego ogołocenie jest wezwaniem dla 
kościoła, aby realizował taki styl życia. jedną z form takiego istnienia 
jest zakonne życie ukryte. Bł. o. h. koźmiński uczył, że w jezusie chry-
stusie Bóg przyjął kształty zewnętrzne i w nich odsłonił wszystkie swoje 
doskonałości14. 
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Tajemnica jego ukrycia urzeczywistniła się jeszcze na wielu innych 
egzystencjalnych płaszczyznach. wśród nich na uwagę zasługuje modlitwa 
chrystusa zanoszona do Boga, któremu oddaje się najdoskonalszą cześć 
„w Duchu i prawdzie” (j 4, 21–23). stąd też w życiu duchowym nie chodzi 
tylko o jego cześć zewnętrzną, ale tą ukrytą w głębi czystego serca (por. 
mt 18, 19–20). 

w takim też duchu jezus ustanowił kościół, w którym urzeczywistnia 
tajemnicę swojego ukrycia i objawia Boga Trójjedynego. chrystus ustano-
wił go jako rzeczywistość Boską i ludzką zarazem. stąd więc jest niejako 
sakramentem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i ludzi między sobą 
(por. kk, n. 1). Tak jak chrystus stał się we wcieleniu sakramentem 
ojca, tak kościół jest sakramentalną obecnością chrystusa i jego dzieła 
zbawczego. w nim, jako mistycznym ciele, przebywa jako Bóg i jako 
człowiek (por. kk, n. 11)15. 

Tak urzeczywistnia się szczególnie w celebracji eucharystii, sakra-
mentów świętych, w przepowiadaniu słowa Bożego i w czasie modlitwy. 
Dlatego bł. o. honorat uczył, że on „obmyślił sposób cudownego mnożenia 
się po świecie, żeby [...] w ukryciu mógł mieszkać na wszystkich krańcach 
ziemi. w tym postanowił kościół [...], w którym ciągle pozostaje, jako 
niewidoczna głowa jego, i nim rządzi przez swego zastępcę [...] bez tego 
nie mógłby dokończyć dzieła uświęcenia i zbawienia naszego”16. kościół 
zaś jest powołany do dawania ludziom tego wszystko, co chrystus w nim 
ukrył i urzeczywistnia sakramentalnie dla ich zbawienia17.

ustanawiając zaś sakramenty zbawienia przyjął formę ukrycia dosto-
sowaną do sposobu wyrazu swojej epoki. jest w nich obecny, jako niewi-
dzialny szafarz łask, jakie wysłużył w tajemnicy odkupienia. nie tylko 
w eucharystii żyje życiem ukrytym, ale we wszystkich sakramentach. na 
przykład w sakramencie pojednania, według bł. o. honorata, „on sam sie-
dzi ukryty w konfesjonale, ale w osobie sługi swego udziela rozgrzeszenia, 
aby każdy mógł się śmielej zbliżyć”18. 

stąd więc naśladowanie stylu życia chrystusa sprowadza się w rzeczy-
wistości do ukrycia na jego wzór. w tym także celu korzysta on z pośred-
nictwa słowa, czyli posługuje się ludzkimi słowami dla wyrażania swojej 
tajemnicy i królestwa Bożego (por. Vc, n. 22). Ponieważ w wypowiada-
nych słowach i czynach jest słowem ojca (por. j 14, 9–10), dlatego jest 
pełnią objawienia. w chwili zaś wniebowstąpienia misję przepowiadania 
o ukrytym królestwie Bożym przekazał apostołom i ich następcom. oni 
bowiem mieli świadomość, że przepowiadane przez nich słowo zawiera 
w sobie słowo Boga (por. rz 9, 6; Flp 1, 14). Ponieważ zostało ukryte 
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w szacie słowa ludzkiego, dlatego św. Paweł apostoł uczy, że to, co głosi 
jest w rzeczywistości słowem Boga (por. 1 Tes 2,13). Był przekonany, że 
z innymi apostołami spełnia „posłannictwo jakby Boga samego, który przez 
nas udziela napomnień” (2 kor 5, 19)19.

Bł. o. honorat był przekonany, że chrystus będąc tak blisko każdego 
człowieka pragnie tym samym, aby kościół naśladował tajemnicę jego 
sakramentalnego ukrycia. w takim więc celu jego członkowie są powołani 
do przenoszenia we własne życie jego czynów i jego postaw. w nich zaś 
istotną sprawą jest dzielenie wspólnego losu z grzesznikami i identyfika-
cja z ludźmi, we wszystkich ich uwarunkowaniach (por. ga 3, 13). celem 
tak urzeczywistnianej misji kościoła, która kontynuuje i przedłuża misję 
chrystusa, jest zbawienie całego świata20.

w ekonomii zbawczej swój wyjątkowy udział ma też maryja, którą 
Bóg powołał na matkę zbawiciela. w tajemnicy szczególnego wybrania 
zachował ją, na mocy uprzedzającej łaski odkupienia, od grzechu pier-
worodnego. Powołał do istnienia, w tajemnicy niepokalanego Poczęcia, 
dla tajemnicy wcielenia syna Bożego. Tego wybrania dokonał w ukryciu 
jej niepokalanego serca. Dlatego bł. o. honorat koźmiński uczy, że „po-
trafiła całą swoją niedoścignioną wielkość zataić w życiu ukrytym przed 
światem, że patrząc na nią i obcując z nią, nikt się nie domyślał, że jest 
czystą Dziewicą [...] poświęconą Bogu” (por. Vc, n. 44)21. 

na podstawie zaś biblijnej analizy wędrówki mędrców do Betlejem 
nazwał ją tajemniczą „gwiazdą”. uczył, że została powołana do towa-
rzyszenia chrystusowi w całym ziemskim życiu, a więc w jego zbawczej 
działalności. w ukryciu serca wypowiadała mu gorącą miłość, a Pismo 
Święte nazywa ją pokorną służebnicą Boga. zewnętrznie nie wyróżniała 
się w niczym od niewiast izraelskich, chociaż w głębi ukrycia trwała zjed-
noczona z tajemnicą chrystusa i jego misją. jej ukrycie realizowało się 
w bardzo trudnych uwarunkowaniach życia, w których urzeczywistniała 
wierną i cichą obecność przy jego osobie i jego zbawczej misji. najgłębiej 
zjednoczona z nim, aż do śmierci krzyżowej, została ustanowiona matką 
jego kościoła, dla którego wyprasza łaski Ducha Świętego i jest wzorem 
takiego sposobu życia. w takiej zatem postawie realizowała się jej wiara, 
nadzieja i miłość, dlatego jest dla kościoła wizerunkiem ewangelicznego 
ukrycia (por. Vc, n. 28)22.

ziemskiemu ukryciu zbawiciela towarzyszył także św. józef, powołany 
na oblubieńca maryi i przybranego ojca jezusa. jego misja też realizo-
wała się w podobnym ukryciu. urzeczywistniał je w cieniu, aby sobą nie 
przysłaniać ani Dziecięcia jezus, ani ojca niebieskiego. Pełnił je jako 
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ubogi i sprawiedliwy cieśla z nazaretu. swoją rodzinę, a więc jezusa 
i jego matkę – maryję, obdarowywał bezgraniczną miłością. jako mąż 
cichy i posłuszny służył, wśród codziennych prozaicznych zajęć, spełnianiu 
się w świecie odwiecznej zbawczej woli Boga. wprawdzie Pismo Święte 
bardzo niewiele mówi o nim, ale to, co odnotowuje, wskazuje na udział 
w urzeczywistniającej się tajemnicy odkupienia23. 

Bł. o. honorat potrzebę urzeczywistniania idei ewangelicznego ukrycia 
uzasadniał także stylem życia pierwszych uczniów chrystusa zbierających się 
potajemnie przed żydami, przy zamkniętych drzwiach, na wspólną modlitwę 
i łamanie chleba. Tak też czynili chrześcijanie w pierwszych wiekach prze-
śladowań, którzy gromadzili się w katakumbach w tych samych celach24.

Tak więc istotą ukrytego życia jest uczestnictwo w tajemnicy ukry-
cia chrystusa, jego matki – maryi oraz w tajemnicy kościoła (por. Vc, 
n. 34). 

istota życia ukrytego 

według Reguły i konstytucji zgromadzenia „istota ukrycia tkwi w mi-
sterium życia chrystusa i jego Dziewiczej matki oraz kościoła świętego”25. 
zainicjowane przez bł. o. h. koźmińskiego realizuje się ono między innymi 
w zgromadzeniu córek najczystszego serca najświętszej maryi Panny. 
wzorem zaś naśladowania takiego stylu życia jezusa jest niepokalane serce 
maryi. ono bowiem, jak uczy ii sobór watykański, cierpiąc z synem swoim 
umierającym na krzyżu, „w szczególny... sposób współpracowało z dziełem 
zbawiciela poprzez posłuszeństwo, wiarę, nadzieję i miłość żarliwą dla 
odnowienia nadprzyrodzonego życia dusz ludzkich” (kk, n. 61)26.

w założeniach bł. o. h. koźmińskiego celem ewangelicznego ukrycia 
jest naśladowanie chrystusa, czyli odwzorowywanie w kościele i w świecie 
jego postaw, tak jak to urzeczywistniło się w życiu maryi. jego zaś istotą 
jest oddanie się Bogu, na wzór chrystusa i maryi oraz służba kościołowi 
dla budowania królestwa Bożego. Ponieważ w tej postawie urzeczywistnia 
się doskonała miłość, dlatego osoby takiego sposobu życia są znakiem Boga 
i jego niebieskiej chwały. mówiąc inaczej, można sądzić, że istota ukrycia 
polega na urzeczywistnianiu miłości do Boga i do ludzi, ponieważ oba 
pojęcia: „oddanie i służba” są synonimami jednej i tej samej miłości.

według bł. o. honorata ona jest istotą ewangelicznego ukrycia za-
konnego. miłość, jak uczył, przekłada się na konkretne postawy takie, 
jak oddanie, służba, wyrzeczenie, szukanie woli Boga, przyjęcie każdej 
trudności, a nawet upokorzenia. Podstawę zaś istoty ukrytego życia widział 
w wierze, która inspiruje wiele cnót i czynów heroicznych, usuwających 
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wielorakie przeszkody na drodze realizacji powołania do świętości. ona 
uzdalnia do takiego poświęcenia Bogu, że inspiruje wieloraką działalność 
dla pozyskiwania dla niego ludzi swojego środowiska. w tym bowiem celu 
„trzeba z jednej strony zaprzeć się siebie i poświęcić Bogu, a z drugiej należy 
jak na misjach przybrać formy ludzi ze świata, żeby z religią i kościołem 
oswoić i do nich przyciągnąć”27.

Przedmiotem zaś miłości, jako istoty ewangelicznego ukrycia, jest 
w pierwszej kolejności Bóg Trójjedyny. ona bowiem daje uczestnictwo 
w jego wewnętrznym życiu trynitarnym, we wzajemnych relacjach Trójcy 
Przenajświętszej czyli w miłości Trzech osób Bożych28. jej zaś wiarygodnym 
kryterium jest miłość do drugiego człowieka, w którym winien być zawsze 
rozpoznawany. Podejmowana wówczas jakakolwiek posługa będzie służbą 
samemu Bogu, ponieważ identyfikuje się on z każdym człowiekiem. wzo-
rem zaś ofiarnego posługiwania ludziom jest tylko chrystus, żywy obraz 
ojca i najdoskonalszy znak jego miłości.

zatem osoba zakonna rozpoznająca w miłości trynitarnej swoje od-
niesienie do ludzi winna podejmować konkretną posługę. jeżeli bowiem 
„miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku niemu jest w nas 
doskonała” (1 j 4, 12). wówczas urzeczywistnia się, w tajemnicy ukrycia 
zakonnego, styl chrystusowej proegzystencji, która „pełni rolę kwasu 
ewangelicznego, który ma przemieniać świat od wewnątrz i zbliżać do 
chrystusa”29. 

Dlatego też bł. o. honorat akcentował w tajemnicy życia ukrytego 
jedność działania na rzecz potrzebujących z urzeczywistniającą się komu-
nią z Bogiem. w takiej więc postawie może się realizować coś z tego, co 
urzeczywistniło się w tajemnicy wcielenia, w chrystusie. w nim dokonało 
się zjednoczenie dwóch wymiarów istnienia: Boskiego i ludzkiego. jako 
Bóg ukryty w człowieczeństwie jest stale obecnym darem ojca niebieskie-
go, w kościele, dla wszystkich ludzi. Dlatego daje się odnaleźć w każdym 
człowieku, ale pod warunkiem, że jest szukany i odnajdywany w miłości 
(por. mt 25, 40). człowiek zaś „nie może odnaleźć się w pełni inaczej, jak 
tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego” (kDk, n. 24). Tak 
więc istota życia zakonnego, w tym także ukrytego, wpisuje się w dążenie 
do takiego zjednoczenia z Bogiem, aby dla niego wszystko poświęcać na 
drodze realizacji rad ewangelicznych.

istotą zatem ukrycia jest życie ukryte w Bogu i dla Boga, identyfi-
kującego się z każdym człowiekiem. osoba powołana do takiego stylu 
życia uczestniczy w jego odwiecznej miłości i realizuje swoje powołanie 
do świętości. wtedy faktycznie opuszcza dla niej świat i wszystko, co jest 
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jej przeciwne i tak angażuje się w proces własnego doskonalenia, w czym 
urzeczywistnia się coraz głębsze zjednoczenie z Bogiem. Bowiem „kon-
sekracja jest ofiarą z siebie i wyrzeczeniem się wielu cennych wartości 
doczesnych, aby uwolnić się od przeszkód, [...], upodobnić się do Pana 
w życiu, śmierci i zmartwychwstaniu”30. Taka opcja winna być dominują-
ca. Tak więc ze względu na niego i z miłości do niego urzeczywistnia się 
opuszczenie świata, a wraz z nim rezygnacja z własnych pragnień, planów, 
ambicji, trosk, umartwienia i modlitwy. 

zatem istota ukrycia zakonnego reguluje to, co zewnętrzne z tym, 
co wewnętrzne, czyli wprowadza między nimi ewangeliczną hierarchię. 
Dlatego domaga się ono duchowej przemiany, przejawiającej się w ewan-
gelicznej postawie pokory, skromności, cichości i odejścia od świata po-
przez ślub ubóstwa, posłuszeństwa i czystości31. one są bowiem środkami 
w realizacji istotnego celu ukrycia, który sprowadza się do życia dla Boga 
i razem z nim i w nim dla ludzi konkretnego środowiska (por. Vc, n. 41). 
Poziom więc takiego życia duchowego owocuje świadomością posiadania 
Boga i ciągłym odnajdywaniem jego obecności w przestrzeni własnego 
serca. Bł. o. h. koźmiński rozumiał więc ukrycie jako życie wespół z nim, 
w nim i dla niego w jasno określonym środowisku społecznym, ale bez 
zewnętrznego ujawniania się. stąd też córki maryi mają pamiętać, że 
„całe ich życie z chrystusem ma być ukryte w tym sercu”32.

Bronił tej formy życia zakonnego przed jakąkolwiek koniunkturą, 
pragnąc, aby było nowym sposobem jego istnienia, nawet w warunkach 
wolności politycznej. Ponieważ w świecie, jak sądził, jest wielu nieprzy-
jaciół chrystusa, którym jest potrzebna stała ewangelizacja, którą należy 
podejmować z pozycji ukrycia. Był przekonany, że do jego istoty należy 
także wyrzeczenie się świata, a więc dążenie „do doskonałości przez opusz-
czenie sercem wszystkiego”33, aby być czytelnym i wiarygodnym znakiem 
chrystusa (por. Vc, n. 39). Taką formę życia, która z natury swojej jest 
wielce wymagająca, można obrać tylko z czystej miłości do Boga. jej naj-
doskonalszym wzorem jest chrystus i jego matka, maryja. Dlatego nasz 
błogosławiony zabiegał, aby siostry odczytywały w przestrzeni ich egzystencji 
istotę takiego sposobu życia i opierały na nim własne formy zewnętrzne. 
one są ważne, ponieważ służą realizacji jego celu. Bowiem „umiłowanie 
i naśladowanie [...] ukrytego życia najświętszej rodziny pomaga [...] 
w skuteczności apostolstwa”, a to zwiększa jego „zasięg oddziaływania 
[...] wśród ludzi nawet dalekich od Boga i kościoła”34.

założyciel zgromadzenia w istocie ukrytego życia zakonnego na 
pierwszy plan wysuwał chwałę Boga i miłość do niego oraz wyrzeczenie 
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się tego, co jest przeszkodą w procesie zjednoczenia się z nim. chwała 
zaś Boża „urzeczywistnia się przez całkowitą konsekrację Bogu w do-
skonałej miłości, wyrażającej się w pełnieniu trzech ślubów: czystości, 
ubóstwa i posłuszeństwa, w wiernym wypełnianiu ustaw oraz apostolskim 
oddziaływaniu”35 (por. Vc, n. 21). z tym zadaniem złączył naśladowanie 
chrystusa, który ukrył swoje Bóstwo w człowieczeństwie dla zbawienia 
ludzi. misję tę urzeczywistnia nadal we współpracy z tymi, którzy idą za 
nim i dla niego oraz dla ludzi, których darzy odwieczną miłością. stąd więc 
siostrom zgromadzenia winna towarzyszyć stała i pełna świadomość, że 
na drodze konsekracji zakonnej poświęcają się „całkowicie umiłowanemu 
nade wszystko Bogu i jego zbawczemu dziełu”36.

kolejnym celem takiego ukrycia jest zdobywanie świętości na drodze 
realizacji rad ewangelicznych i naśladowania ukrytego życia chrystusa 
i jego matki. wpisuje się w tę przestrzeń także ciche apostolstwo domowe, 
świadectwo życia i słowa „w celu utrzymania wiary, mężne opieranie się 
prześladowaniu świata, rozbudzanie pobożności i przywrócenie gorliwo-
ści właściwej pierwszym wiekom kościoła”37. stąd więc czytamy w Regule 
i konstytucjach zgromadzenia córek serca maryi, że siostry prowadzą 
taką formę egzystencji „w celu naśladowania życia ukrytego najświętszej 
rodziny w nazarecie oraz dla większej możliwości oddziaływania apo-
stolskiego w środowiskach świeckich”38.

zatem istotą życia zakonnego, a więc także ukrytego, jest oddanie się 
Bogu, realizacja miłości Boga i każdego człowieka, co urzeczywistnia się 
w konkretnym i określonym działaniu. Dlatego córki serca maryi „ce-
chuje [...] seraficzna miłość połączona z prawdziwym żarem apostolskim 
i poświęceniem dla wszystkich w duchu powszechnego braterstwa”39 (por. 
Vc, n. 47; 51).

realizacja życia ukrytego

realizację rad ewangelicznych w zgromadzeniu dynamizuje miłość 
Boża przynaglająca do prowadzenia życia ukrytego z chrystusem we 
wszystkich uwarunkowaniach codzienności. Bł. o. honorat nadał temu 
ukryciu charakter wybitnie apostolski i sprowadził do świadczenia miło-
ści chrześcijańskiej. ją więc podejmują siostry w środowisku określonym 
charyzmatem zgromadzenia, zewnętrznie nie różniąc się niczym od osób 
świeckich. realizując wśród nich ideał ewangelicznego ukrycia stają się 
rzeczywiście znakiem obecności Bożej (por. Vc, n. 72). 

chodzi w nim nie tylko o samą funkcję wskazywania na osobę chry-
stusa, ale przede wszystkim o urzeczywistnianie jego miłości do ludzi, 
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w formie dobroczynnych dzieł. realizacja ewangelicznego ukrycia staje się 
takim znakiem wówczas, gdy podejmowane zadania wyrastają z głębi serca, 
całkowicie oddanego Bogu. jednocześnie staje się ono darem duchowym 
składanym, na mocy konsekracji zakonnej, na chwałę jego najświętsze-
go imienia. realizacja ukrycia przeżywana w duchu rad ewangelicznych 
uobecnia, w kościele i w świecie, tajemnicę życia chrystusa zbawiciela. 
swoim charakterem wskazuje i świadczy o nim oraz przybliża rzeczywi-
stość królestwa Bożego. Bł. o. honorat pisał, że „to [...] pożądana rzecz 
dla dzisiejszego świata zatopionego w doczesnych zabiegach, aby takie 
przykłady pociągały [...] do pogardy rzeczy ziemskich i do zwrócenia serca 
[...] do Boga”40 (por Vc, n. 73). ideał takiego znaku realizuje się przede 
wszystkim w postawie ofiarnego poświęcania się ludziom, czyli w miłości 
chrześcijańskiej41.

Ponieważ okres zaborów był dla Polaków nie tylko czasem wynaro-
dowiania, ale także demoralizacji, a więc upadku ducha patriotycznego 
i chrześcijańskiego, dlatego bł. o. honorat polecił siostrom praktykę mi-
łości wobec konkretnych potrzeb ludzi i warstw społecznych. w realizacji 
tak zarysowanej idei widział nadzieję na przemianę obyczajów narodu 
polskiego i szansę budowania królestwa Bożego. Dlatego też duchowość 
zgromadzenia córek najczystszego serca maryi charakteryzuje się mi-
łością połączoną „z prawdziwym żarem apostolskim i poświęceniem dla 
wszystkich”42. Ta zaś realizacja ma być podejmowana, w duchu ewangelii, 
we wszystkich okolicznościach życia. stale winna być odczytywana z po-
mocą Ducha Świętego, w kontekście nowych uwarunkowań, aby stawała 
się najważniejszą normą jej realizacji. na drodze konkretnej działalności, 
jaką wytycza charyzmat, urzeczywistnia się oddanie umiłowanemu Bogu 
i jego zbawczemu dziełu43. 

realizacja więc ukrytego stylu życia zgromadzenia zmierza do tego, 
„aby znak chrystusa ubogiego, cichego, pokornego i oddanego posłudze 
ludzi, bardziej zajaśniał na jego obliczu”44. zatem liczy się w tym tylko 
ewangeliczna postawa sióstr zakonnych, a nie zewnętrzny strój. chodzi 
w niej o to, aby były rzeczywiście żywą ikoną chrystusa przebywającego 
z ludźmi i dla ludzi. nie chodzi w tej realizacji o sam znak wskazywania na 
jego osobę i na jego miłość, ale o owocne oddziaływanie na środowisko, 
dla którego powstało zgromadzenie45.

Ponieważ powstało ono w zaborze rosyjskim dla środowisk: szkoły 
i rodzin, dlatego pełni wśród nich swoje zadania apostolskie. Bł. o. hono-
ratowi zależało bardzo, aby realizacja jego charyzmatu przenikała duchem 
chrześcijańskim te fundamentalne komórki życia kościoła i społeczeń-



140

stwa. Powołując do istnienia to zgromadzenie, przy czynnej współpracy 
matki Pauli maleckiej (1852–1927), wyznaczył mu konkretne formy 
pracy apostolskiej. wśród szczegółowych zadań, jakie nadal ono podej-
muje, wymienia się nauczanie i pracę w szkolnictwie wszystkich szczebli, 
wychowanie młodego pokolenia w przedszkolach, internatach, bursach 
i w domach dziecka. nadto podejmuje pracę katechetyczną i opiekę nad 
dziećmi w świetlicach lub prywatnych domach, co wpisuje się w formację 
duchową chrześcijańskiej rodziny (por. Vc, n. 96–97). siostry realizu-
ją także obowiązki w różnych instytucjach kościelnych. Bł. o. honorat 
uświadamiał, że realizowane w pracy zawodowej apostolstwo jest służbą 
samemu chrystusowi. w niej bowiem, jak pisał, „przyjmujecie samego 
chrystusa, a więc dla niego wszystkie trudy ponosicie [...] przyczyniacie 
się do prawdziwego dobra naszego społeczeństwa”46. 

Reguła i konstytucje w trzeciej części podkreślają, że zgromadzenie 
jest naznaczone apostolskim znamieniem i należy ono do jego istoty. życie 
w duchu rad ewangelicznych winno być znakiem pociągającym ludzi do 
Boga i do realizacji powołania chrześcijańskiego. wzorem w tym wzglę-
dzie jest dla zgromadzenia św. Franciszek z asyżu i jego syn duchowy, 
bł. o. honorat koźmiński. z pewnością będąc dorodnym owocem jego 
gorliwości apostolskiej jest ono powołane do podobnego zaangażowania 
apostolskiego, co sprowadza się do świadectwa samej już ukrytej obecności 
zakonnej. Tak więc w niej oddziałuje się pełnią życia chrześcijańskiego, 
inicjując postawy zgodne z ewangelią. apostolstwo zgromadzenia, po-
dejmowane z czystej miłości do chrystusa, jest uwarunkowane przede 
wszystkim świadectwem życia konsekrowanego. 

Ta zaś miłość pogłębia ducha kontemplacji, a tym samym zbliża bar-
dziej do Boga, który jest miłością. Tak więc duchowość zgromadzenia 
ma charakter kontemplacyjno-czynny, czego najdoskonalszym wzorem są 
chrystus i „maryja, niepokalana matka Boga, zjednoczona z Trójcą Świętą 
i spiesząca z pokorną posługą do ludzi”47. w tym zatem celu zgromadze-
nie córek najczystszego serca najświętszej maryi Panny przyjęło drogę 
ewangelicznego naśladowania ukrytego stylu życia Świętej rodziny z na-
zaretu. zatem jest ono w służbie owocnego apostolstwa, a tajemnica jego 
ukrycia daje ogromne możliwości szerszego oddziaływania na środowiska 
ludzi oddalonych od Boga i kościoła, także w trudnych uwarunkowaniach 
współczesnego świata48.

realizacja ukrytego życia potrzebuje jednak solidnej formacji ducho-
wej, koniecznej także do spełniania wszelkich zadań apostolskich. ich ewan-
geliczne owocowanie zależy w ogromnej mierze od rozwoju i jakości życia 
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duchowego. zatem winna ona zmierzać do napełniania serca zakonnego 
miłością Bożą, inicjującą realizację ukrytego apostolstwa (por Vc, n. 93). 
według Konstytucji zgromadzenia budzi ona żar apostolski do głoszenia 
światu miłości Boga do każdego człowieka. nadto pomaga w nabywaniu 
„takich cnót, które ułatwiają... współpracę z ludźmi”49 (por. Vc, n. 74). 
Trzeba więc, aby formacja rozwijała przede wszystkim „silną wiarę, gorą-
cą miłość Boga i bliźniego, odwagę, ofiarność, mężne podejmowanie [...] 
trudnych dzieł”50. konieczną istotną cechą jego duchowości jest także 
postawa otwartości, a więc widzenia aktualnych potrzeb kościoła i ludzi 
obecnego czasu. jej realizacji służy także edukacja zawodowa i naukowa, 
która wpisuje się w proces formacji duchowej.

Do istotnych środków apostolstwa, podejmowanego w ramach re-
alizacji życia ukrytego, należy modlitwa, współistniejąca z wielorakimi 
sposobami jego oddziaływania. Bł. o. honorat podkreśla szczególną rolę 
modlitwy kontemplacyjnej, zwłaszcza tajemnic męki chrystusa i jego 
najświętszego serca. ona bowiem ubogaca ducha zakonnego i rozpala 
miłość Bożą do ludzi.

kolejnym środkiem wspierającym apostolstwo jest praktyka umar-
twienia zakonnego, kształtująca wewnętrzną siłę woli uzdalniającą do 
wytrwałej i systematycznej pracy apostolskiej. wtedy z większym skutkiem 
pokonywane są pojawiające się przeciwności i zagrożenia. z realizacją 
ukrytego apostolstwa winny współistnieć żarliwość o chwałę Bożą i miłość 
gotowa do podejmowania każdej ofiary dla dobra ludzi, nawet w trudniej-
szych uwarunkowaniach. Trudne dzieła potrzebują rzeczywiście odwagi, 
postawy poświęcenia, samozaparcia, a przede wszystkim głębokiej wiary 
i gorącej miłości. 

wszystkie zaś one razem kształtują w zgromadzeniu ducha siostrzanej 
wspólnotowości, która jest bezwzględnym warunkiem owocnej współpracy 
apostolskiej. ewangeliczna wspólnota, charakteryzująca się jednym duchem 
i jednym działaniem, jest bowiem siłą sprawczą skutecznego apostolstwa. 
stąd też proces formacji winien kształtować w domach zakonnych wspólnotę 
ewangelicznego życia, przenikniętą miłością, zgodą i radością, bo wówczas 
będą one wiarygodnymi świadkami Boga (por. Vc, n. 66)51. 

Tak więc realizacja ukrytego życia zakonnego zgromadzenia có-
rek najczystszego serca najświętszej maryi Panny wpisuje się głęboko 
w szerzenie królestwa Bożego w realiach konkretnego świata. Temu też 
celowi służą wszelkie dostępne sposoby działania, włącznie z możliwością 
korzystania z osiągnięć współczesnej techniki, do których należą także 
środki masowego przekazu. roztropne posługiwanie się nimi służy nade 
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wszystko celom apostolskim, czyli szerzeniu i umacnianiu się królestwa 
Bożego (por. Vc, n. 99). 

Formowana zaś wrażliwość na wielorakie potrzeby ludzi napraw-
dę inicjuje wiele dzieł dobroczynnych, jakie mieszczą się w strukturze 
charyzmatu zgromadzenia. życie ukryte daje bardzo dużo możliwości 
odpowiedzialnego dostosowywania się do konkretnych warunków śro-
dowiska społecznego dla owocnego oddziaływania apostolskiego. w nim 
czymś istotnym jest dojrzała i odpowiedzialna postawa ewangeliczna 
względem ludzi świeckich. ona bowiem domaga się ciągłego stawania 
ponad odmiennością stylu ich życia, zachowań, przekonań i wykształcenia. 
Te odniesienia muszą się opierać na wzajemnym poszanowaniu, wrażli-
wości, kulturze bycia, otwartości, uprzejmości, dobroci i ewangelicznej 
gotowości niesienia pomocy. Ponieważ te elementy urzeczywistniły się 
najdoskonalej w życiu maryi, dlatego bł. o. honorat postawił ją jako 
ideał życia zakonnego. 

realizacji tego celu służy też troska o stosowny poziom wiedzy i wie-
lorakie umiejętności, które poszerzając horyzonty umożliwiają łatwiejszy 
i bardziej owocny dostęp do mentalności współczesnych ludzi. zatem 
stylowi ukrytego życia definitywnie obce są dwie skrajne postawy: ucieczka 
od świata i całkowita z nim identyfikacja52. 

najważniejszym więc zadaniem ewangelicznego ukrycia jest odradzanie 
konkretnego środowiska społecznego, w duchu ewangelii. istotną zatem 
sprawą pozostaje nabywanie umiejętności „rozróżniania ducha tego świata 
od ewangelii”53, zwłaszcza gdy pamięta się, że realizacja życia ukrytego nie 
jest nigdy pozbawiona wielorakich trudności, zagrożeń i niebezpieczeństw. 
Takie więc realistyczne usytuowanie ukrytego stylu życia przynagla do 
nieustannej czujności nad sobą w sferze myśli, poglądów i wielorakich 
przeżyć. Te zatem wymiary osobowe należy ujmować i oceniać oraz for-
mować w aspekcie wiary chrześcijańskiej. 

zatem realizacja ukrytego życia zakonnego potrzebuje nade wszystko, 
dla ewangelicznego owocowania apostolskiego, umiłowania spraw Bożych 
i zjednoczenia z chrystusem. wtedy także we współczesnej działalności 
zgromadzenia urzeczywistni się obietnica jego słowa: „kto trwa we mnie, 
a ja w nim, ten przynosi owoc obfity” (j 15, 5).

*   *   *
refleksja teologiczna nad ideą zakonnego ukrycia, w świetle Reguły 

i konstytucji zgromadzenia córek najczystszego serca najświętszej maryi 
Panny, inspiruje następujące spostrzeżenia.
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Forma jego ukrycia wyrasta z ewangelicznego przesłania wskazującego 
na tajemnicę ukrytego życia chrystusa i Świętej rodziny. ewangelia jest 
więc podstawą jego istnienia i kształtowania takiej formy życia.

realizacja ukrycia w duchowości zgromadzenia jest partycypacją w ta-
jemnicy życia chrystusa ukrywającego swoje Bóstwo w naturze ludzkiej, 
w której stał się ikoną ojca i znakiem królestwa Bożego. Takie uczestnic-
two jest istotą zakonnego ukrycia zmierzającego do naśladowania ukrycia 
chrystusa – na wzór maryi – w uwarunkowaniach konkretnego środowiska 
społecznego. Dokonujące się w ten sposób upodabnianie do jego osoby 
owocuje świętością życia.

Taka zaś realizacja jest kontynuacją i uobecnianiem, w kościele 
i w świecie, ukrycia zbawiającego Boga Trójjedynego, które jest racją 
istnienia zgromadzenia i uzasadnia aktualność jego charyzmatu.

zatem zgromadzenie córek najczystszego serca najświętszej maryi 
Panny jest wezwane do bycia coraz doskonalszym obrazem i znakiem „Boga 
niewidzialnego” (kol 1, 15) dla ludzi naszych czasów. Tak urzeczywistnia-
jąca się duchowość wpisze się owocnie w strukturę nowej ewangelizacji.

jubileusz 125-lecia istnienia przynagla zatem zgromadzenie do 
ewangelicznego dynamizowania swojej duchowości na rzecz ofiarnego 
podejmowania trudnej, choć ciągle aktualnej pracy w duchu charyzmatu 
zakonnego ukrycia. chodzi o taką jakość duchowości, aby odsłania-
ła się w niej wyraziście tajemnica obecności Boga ukrytego w świecie 
i w kościele, w słowie Bożym i w sakramentach świętych oraz w dziełach 
miłosierdzia i skutecznie ukierunkowywała ludzi na jego osobę i zbawczy 
plan miłości. 
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