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Św. Wincenty Pallotti – pustelnik w mieście 

I. Medytacja obrazu Pallotiego. 

Podejmując wyzwanie spojrzenia na Wincentego Pallottiego, jako na pustelnika w mieście, 

wchodzimy w przestrzeń odnoszącą się w swych korzeniach do szeroko pojętej tradycji 

chrześcijańskiego wschodu. Stąd za 

punkt wyjścia posłuży nam „rzut oka” na 

obraz Pallottiego, podkreślający 

symbolikę ikony. 

W pierwszym kontakcie zaskakuje 

rozległa przestrzeń; brakuje wyrazistości 

kształtów i elementów, które sprawiłyby, 

że w tle coś by się działo. Tu nic się nie 

dzieje na zewnątrz. Mamy do czynienia 

niejako z zawieszeniem postaci 

Pallottiego.  

• Błękit, będący zasadniczym tłem, 

okazuje się być kolorem 

niezwykłym. Potrafi być kolorem 

bardzo zimnym i niematerialnym, 

a jednak dającym 

przeźroczystość. W ikonografii 

ma on znaczenie oderwania się od 

rzeczywistości ziemskiej i 

wskazuje na życie wewnętrzne. 

Jest kolorem nieskończoności, co 

dla naszego świętego jest nad 

wyraz istotne.   

• Żółć – czysta żółć oznacza 

prawdę, z niej tworzy się nimb 

otaczający głowę świętego. 

Inaczej jest w przypadku żółci pomieszanej z brązem, jak jest to w podłożu. Oznacza 

pychę, cudzołóstwo, zdradę i odnosi się do siarki piekielnej. W naszym obrazie 

pustynia tworzy niejednorodny 

szlak dla zdecydowanych, ale i 

nie zostawiających śladów stóp 

Pallottiego. Jest to symbol 

przemierzania drogi walki, w sposób wolny od zatrzymywania się na tym, co złe.  

Jak widzimy nie ma cienia. Jak pisze Floreński w odniesieniu do ikonografii, tam nie ma 

miejsca na światłocień. Ikonę maluje się w świetle. Cień jest odpowiednikiem niebytu, 

brakiem bytu – ciemność to brak światła, czyli brak Boga. A malarz ikon przedstawia jego 

jawność. Tu możemy zacytować Pallottiego w jego akcie strzelistym: O Miłości do 

samotności, i życia ukrytego! O zapomnieniu o sobie!1 Spraw Panie, by kroczył drogą 

                                                           
1 OOCC XI, s. 324. 
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nieskończenie świętą, bezpieczną, doskonałą i zakrytą przed oczyma ludźmi.2 Dodam jedynie, 

iż jeśli te prośby zostały przez Boga wysłuchane, nasze wysiłki są skazane na fiasko. 

Nasze zmysły są prowadzone od samej twarzy Pallottiego ku stopom. Są to dwa punkty 

scalające tą rzeczywistość.  

• Czerwień – to kolor bliski światłości. Tutaj czerwień jest 

rozproszona. W ikonografii ma znaczenie młodości, piękna, 

bogactwa, zdrowia, ale też walki. Tutaj jedynym elementem 

skupiającym czerwień jest niemal niezauważalny, nie rzucający się 

w oczy różaniec, niesiony w zwykłym, pokornym geście, bez 

ekspozycji, ale z przywiązaniem.  

Pozostaje jeszcze jeden gest warty dostrzeżenia: to prawa ręka, która 

jest po prostu zawieszona na piersiach, jakby w geście poprawiania 

guzika. Trochę bez znaczenia, ale taki wydźwięk ma całość postaci.  

• Czerń – jest właściwie brakiem koloru, bo całkowicie pochłania światło. Czarny habit 

oznacza odrzucenie marności świata by wejść w wizję Bożego Świata. Wyświchtana 

sutanna Pallottiego ukazuje zarówno jego 

determinację w podejmowaniu pokuty, jak i daleką 

drogę, którą przeszedł, nie pozbawiony trudów.  

Twarz jest wymowna dopiero w bliskim spotkaniu. 

Pozostawia wolność w odczuwaniu temu, kto się zbliża. 

Emocje w niej zatrzymane są bardzo delikatne. Natomiast 

uwagę przykuwa samo spojrzenie: wyraziste, trzeźwe i 

obecne i przyjmujące. Ta obecność widoczna właśnie w 

oczach, ukazuje ogień wewnętrzny, który prowadzi do 

konkretnych decyzji i zaprasza patrzącego do wyruszenia w 

drogę po pustyni swego powołania.3   

II. PALLOTTI – PRAGNIENIE 

Kierunek naszej refleksji jest wyznaczany poprzez myśl św. Wincentego Pallottiego 

zawartą w trzecim tomie jego pism, wydanych krytycznie w języku włoskim.4 Jest to 

fragment należący do zbioru dokumentów nazwanych Dodatkiem do Reguły (Apendice alla 

Regola), które nie maja pewnego datowania, ale, jak uważa ks. Francesco Moccia, należą do 

dokumentów dużej wagi.5 Zostały one napisane przez Pallotiego prawdopodobnie około 1840 

roku, a więc już po bardzo ważnym dla niego czasie wyjątkowego pobytu w Camaldoli, gdzie 

powstała pierwsza Reguła, zwaną Regułą 1839, zmieniana potem wiele razy aż do 

zatwierdzenia w formie tzw. Kopii Labruschiniego. Duch tej pierwszej reguły jest 

przywiązany do wrażliwości, będącej przedmiotem niniejszego opracowania. Zatem 

spojrzenie, które jest tu prezentowane ma charakter nie formalnej analizy prawnej, ale 

duchowego poszukiwania pragnień serca św. Wincentego Pallottiego, wyrażającego się 

poprzez swe zapiski. 

                                                           
2 WP III, s. 38. 
3 http://www.elazaricon.pl/index.php/pl/opisy-ikon-teologia-3 (04.04.2018). 
4 OOCC III, s. 128; WP II, s. 284. 
5 OOCC III,  Wstęp autorstwa F. Moccia, Rzym 1966, s. XI-XII. 
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Nasz Założyciel we fragmencie skierowanym do mistrzów nowicjatu o formacji, jaką 

powinni otrzymywać kandydaci do wspólnoty Świętego Ustronia Stowarzyszenia, używa 

inspirującego określenie, które pojawia się w jego pismach tylko raz. Mistrz nowicjatu, pisze, 

„powinien z wielką starannością wpływać na nowicjuszów, by miłowali ustronie i samotność, 

a to celem wychowania ich na Pustelników w Mieście (Romiti in Città), aby wtedy, gdy wśród 

ludu zajęci będą pracami posługi kapłańskiej, duch ich nie utracił zatopienia w Bogu. Z tego 

samego powodu powinien też przyzwyczajać ich do opanowania języka przez święte milczenie 

i do strzeżenia oczu przez świętą skromność, idącą w parze z radością, która jak owoc darów 

Ducha świętego przejawia się w prawdziwych sługach Bożych. Wszystko to jest konieczne do 

ścisłego zjednoczenia się z Bogiem i do zachowania tegoż zjednoczenia wśród prac świętego 

posługiwania, jak i dla budowania bliźnich.”6 

Niesamowitym doświadczeniem było dla mnie wyłuskanie tych właśnie słów, które 

padają w spisanych myślach św. Wincentego, jak to było wspomniane, jedynie raz, ale co 

znaczące umieszczone są we wspomnianym wydaniu krytycznym w sąsiedztwie takich pereł 

jak: Testament duchowy (1840), Codzienna Pamięć Praktyczna (1845), czy Reguła 33 

Punktów (1846). Jednorazowe użycie wyrażenia „Pustelnicy w Mieście” oznaczałoby, iż nie 

było ono w centrum uwagi Pallottiego jako takie. Nie był to program i cel, który obrałby 

sobie jako świadomy kierunek wyznaczający formę życia wspólnoty przez siebie zakładanej, 

szczegółowo opisany i przekazany, jak to spotykamy w regułach nam współczesnych, 

odwołujących się do tej idei apostolstwa zakorzenionego w kontemplacji i nazwanego właśnie 

tak lub podobnie jak np.: mnisi w mieście. Przyjmując jednak wskazówkę Pallottiego należy 

poddać ją odważnej analizie, nie tylko w kontekście historycznym i hagiograficznym, ale 

uznając jej wartość profetyczną dla naszej wspólnoty, tym bardziej, że pustelnik w mieście 

nadzwyczaj dobrze pasuje do Wincentego i pomaga zrozumieć jego serce. A to stawiamy 

sobie jako nasze pragnienie? Jeśli Pallotti zapisuje w swych regułach pewien model, kierunek, 

formacji członków wspólnoty, to staje się to nieodzowną formą, w której i ku której działa 

Spirytus movens historii zbawienia we wspólnocie św. Wincentego Pallottiego, w tym 

zbawienia naszego. To jest oś, krótko i zwięźle zaznaczona na mapie codziennego 

posługiwania pallotyna, pallotynki, członka ZAK. Pustelnia i miasto ma w tym kontekście 

wymiar ściśle duchowy, dotyczący charyzmatu osobistego Założyciela, a poprzez niego 

charyzmatu założycielskiego wspólnoty. Posiada ona również ważną wskazówkę apostolską, 

wyznaczającą pola i środki ewangelizacji człowieka, który jest obrazem Boga, spotykającego 

swe stworzenie przeważnie w okolicznościach różnych pustyń i przeróżnej samotności, której 

najwyższą jest góra - Golgota, głęboka rana i blizna na ciele Jerozolimy-miasta, będącego w 

sercu Boga. W mieście realizowało się kapłaństwo Chrystusa w życiu Pallottiego, 

przeżywającego swoje powołanie zgodnie z myślą wyrażoną później przez Paulo 

Evdokimova7, mówiącego o życiu pustelniczym zinterioryzowanym, do którego zaproszeni są 

wszyscy chrześcijanie na mocy kapłaństwa uniwersalnego. 

                                                           
6 WP II, s. 284. Brzmienie oryginalne, zawarte w OOCC III, s. 128: “Sia anche molto diligente nel formare i 

Novizi amanti del Ritiro, e della Solitudine per formarli come Romiti in Città; affinché quando si troveranno 

occupati nelle Opere del S. Ministero nel mezzo dei Popoli, il loro spirito non perda il raccoglimento in Dio: 

e per la stessa ragione gli avvezzi a frenare la lingua col S. Silenzio, e a custodire gli occhi colla S. Modestia 

unita alla santa Ilarità, che come frutto dei doni dello Spirito Santo risplende nei veri Servi di Dio [;] tutto 

necessario per arrivare alla intima unione con Dio, e per custodirla nell'esercizio del S. Ministero, e per 

edificare i prossimi.”  

 
7 P. Evdokimov, La vita spirituale nella città, Qiqajon 2011, s. 23. 
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Aspekt życia pustelniczego zintegrowany z apostolstwem aktywnym i obecnym w 

centrum miasta, które przybiera znaczenie symboliczne jest w czasach Pallottiego 

nowatorskie, choć wspomniany model contemplativus in azione jest już dobrze znany. 

Dopiero po Soborze Watykańskim II forma życia pustelniczego zakorzeniona w mieście 

przybiera kształt bardziej zinstytucjonalizowany np. we Wspólnotach Jerozolimskich, 

założonych przez Pierre-Marie Delfieux, francuskiego księdza katolickiego zmarłego w 2013 

roku. Pierre-Marie jako duszpasterz akademicki na Sorbonie, usłyszał przynaglenie do udania 

się na pustynię. Dosłownie, spędził dwa lata na Saharze, w Algierii. W sercu pustyni usłyszał 

wezwanie by założyć oazę modlitwy na „pustyni miast”. W 1975 roku założył w Paryżu 

Monastyczne Wspólnoty Jerozolimskie, oparte o reguły zatytułowane Księga Życia. 

Samo rozumienie duchowości apostolskiej zakłada współbrzmienie kontemplacji z 

działaniem. Nie ten podział jednak jest osią naszej refleksji, choć do takiego jesteśmy 

przyzwyczajeni. Jak to trafnie ujmuje Piotr Sikora, komentując książkę kameduły o. 

Kormeliusza Wencla EC, zatytułowaną Oswajanie lwa8, kontemplacja nie jest 

przeciwstawiona działaniu i zaangażowaniu w sprawy tego świata, lecz zobojętnieniu na 

Boga. Kontemplatyk patrzy na świat i żyje w nim jak Chrystus, a przejawia się to zarówno w 

milczącej adoracji, jak i parzeniu herbaty czy produkowaniu mebli. Droga kontemplatyka jest 

naznaczona dramatem i zmaganiami, lecz są to zmagania z grzechem i własnymi słabościami. 

Dramat kontemplacji jest dramatem nawrócenia. Wiemy jak często Pallotti pisał o milczeniu, 

samotności i modlitwie w odosobnieniu. Nie to jest jednak istotą przeżywania spotkania z 

Panem. Do s. Geltrudy Costantini, której był kierownikiem duchowym napisał: „Bądź 

świadoma, że jeśli chodzi o środek do wewnętrznego skupienia, nie jest on przede wszystkim 

oparty o odosobnienie, lecz inną drogę, której, jak myślę, potrzebujesz.”9 Niestety tu list się 

urywa i nie poznajemy o co konkretnie chodziło Pallottiemu, ale widoczna jest jego zdolność 

dochodzenia do istoty, nie gubiąc się w meandrach form i środków ascezy, ale i nie 

bagatelizując głębokiego pragnienia naśladowania Chrystusa w Jego ciszy, odosobnienieniu i 

modlitwie.  Kontemplacja bowiem łączy się właśnie z takimi wymiarami egzystencji, jak 

pustynia, milczenie i samotność, ale wymiary te, przeżywane nawet na sposób fizyczny nie 

oddzielają kontemplatyka od wspólnoty i świata. Powiedzielibyśmy więcej, na drodze 

pallotyńskiego charyzmatu, to osobiste przebywanie z Bogiem w ciszy, jest przynagleniem do 

aktywnej obecności w świecie, wychodząc z przekonania, że taka jest wola Boga w stosunku 

do nas. Oczywiście proporcja między tymi elementami jest już kwestią osobistego 

prowadzenia każdego z osobna, lecz spotykamy się w apostolstwie, po uprzednim dotarciu do 

własnego serca, będącego sceną dramatu nawrócenia.  

Inspirację duchowością integrującą kontemplację i apostolstwo, Pallotti zaczerpnął  z 

ćwiczeń duchownych św. Ignacego. Tutaj znajdujemy temat kluczowy jakim jest ignacjańskie 

contemplativus in azione, użyte przez o. Hieronima Nadala, który nazwał samego Ignacego 

simul in azione contemplativus (zarazem w działaniu kontemplatywny).10 Inspirację tematem 

jedności kontemplacji i działania u św. Ignacego dostrzega się w średniowiecznym traktacie 

Simulus amoris („Bodziec miłości”) z rozdziałem zatytułowanym „W jaki sposób człowiek 

powinien zażywać kontemplacji we wszelkim działaniu”. Z traktatu tego płynie prosta nauka: 

ten odnajduje Boga we wszystkim, kto szuka Go zawsze i wszędzie, chcąc Mu się w każdym 

działaniu podobać. Kontemplacja i działanie są tu przedstawione jako równorzędne. Jeśli 

                                                           
8 Por. Piotr Sikora, Spotkanie z Nieoswojonym, w: Życie duchowe 24(10) 2000, s. ; K. Wencel EC, Oswajanie 

lwa. Kontemplacja w życiu codziennym, Warszawa 2000.  
9 OCL, t. VIII, s. 4. 
10 Por. P. Divarkar SJ, Droga wewnętrznego poznania, Kraków 2002, s. 190. 
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weźmie się pod uwagę całe życie chrześcijańskie w jego konkretnej rzeczywistości, to 

najwyższą formą okaże się życie apostolskie, które łączy kontemplację z działaniem, 

ponieważ apostoł przekazuje innym dla ich pożytku to, co sam otrzymał od Boga na 

modlitwie.11 Św. Wincenty w konkretny sposób żył tymi wartościami i przekazywał je innym. 

Odebrał on głęboką formację właśnie w tym kierunku. Miał on wewnętrzne przekonanie, że 

pragnieniem jego serca jest klauzura zarówno ta wewnętrzna, w rozumieniu św. Katarzyny ze 

Sieny (wewnętrzna komnata spotkania z Bogiem), jak i zewnętrzna (odosobnienie), lecz wolą 

Boga jest pozostawienie go pośród świata. Napięcie rodzące się z tego doświadczenia 

przypomina to pawłowe wyrażone w słowach: „Dla mnie bowiem żyć - to Chrystus, a umrzeć 

- to zysk. Jeśli bowiem żyć w ciele - to dla mnie owocna praca. Co mam wybrać? Nie umiem 

powiedzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o 

wiele lepsze, pozostawać zaś w ciele - to bardziej dla was konieczne. (Flp 1, 22-24). Pallotti w 

1816 roku, a więc jeszcze w czasie przygotowania do kapłaństwa, pisze: „Było moim 

pragnieniem. Aby przebywać w zakonie, gdzie mógłbym coś zdziałać dla większej 

doskonałości; ponieważ jednak, jak się zdaje, Pan wybrał mnie na to, abym pozostał wśród 

świata. (…) Toteż stosując się do woli Boga, który mnie utrzymuje wśród świata, pragnę Mu 

składać ofiarę z samego siebie, a zwłaszcza z mojej woli, tak jak gdybym w każdej chwili 

składał profesję zakonną.”12 I dodaje, przyjmując pozytywne rozwiązanie: „Ojciec mój 

Niebieski ulitował się nad mą nędzą nie wzywając mnie do służby swojej w większej 

surowości, lecz w tym stanie, w którym ja, słaby i ubogi, nie musiałbym ulegać zbytniemu 

obciążeniu i obezwładnieniu.”13 Jednocześnie przecież znamy przekonanie Pallottiego, iż 

życie w świecie, poza klauzurą zakonną wymaga większej świętości, gdyż wystawione jest na 

wyzwania, które za klauzurą są człowiekowi oszczędzone.14 W tym kontekście ciekawym jest 

zwrócić uwagę na motyw, dla którego Pallotti nie wstąpił do wspólnoty upragnionej, tj. braci 

mniejszych kapucynów. Spójrzmy na tę kwestię nie historycznie, jako na jeden z faktów 

biograficznych, ale jako pewnego rodzaju próbę, której Pallotti doświadcza w tak delikatnej 

sferze jaką jest pragnienie i wybór drogi życiowej, które odzywa się przez całe życie, 

szczególnie w sytuacji braku jego realizacji.   Biografowie przytaczają w tym temacie decyzję 

spowiednika o. Bernarda Fazziniego opartą o wątłe zdrowie Wincentego15. Czytając jednak 

wygłoszone 2 marca 1850 roku kazanie o. Atanazego od św. Józefa, karmelity bosego, 

podkreślające cnoty, którymi żył Pallotti, ta kwestia związana jest raczej ze sprzeciwem ojca, 

któremu Pallotti uległ. Fakt ten wyostrza jeszcze bardziej cnotę panowania nad swoją wolą.16 

                                                           
11 Por. J a k u b z M e d i o l a n u, Stimulus amoris (Bodziec miłości), Ad Claras Aquas 1948; prawdopodobnie 

jest to dzieło tego franciszkańskiego autora z XIII wieku; przypisywane bywało również św. Bonawenturze. 

Ignacy jednak proponował nie tyle jako równorzędną, ale równoczesną aktywność kontemplatywną i 

apostolską, między którymi jest jedność. W ten sposób zostało przekroczone to, co od wieków również w 

dewizie dominikańskiej uznawano za paradygmat życia konsekrowanego, a mianowicie zasada Contemplare 

et contemplata aliis tradere („kontemplować i dzielić się owocami kontemplacji z innymi”). (por. P. 

Divarkar, op. cit. s. 190-195). 
12 OOCC X, s. 78; WP III, s. 43. 
13 Tamże.  
14 Por. OOCC I, s. 167; WP… 
15 Por. F. Todisco, San Vincenzo Pallotti profeta della spiritualità di comunione, Roma 2004, s. 60; por. J. Frank, 

Wincenty Pallotti Założyciel Dzieła Apostolstwa Katolickiego, Poznań 2007, ss. 53-54. Sam Rafaele Malia 

w życiorysie Vita grande del Ven. Servo di Dio Vincenzo Pallotti, s. 1295, zamieszczonym w aktach procesu 

beatyfikacyjnego, a cytowanym wg stron podanych w odpisie znajdującym się w Archiwum Generalnym 

SAC w Rzymie, również podaje taką ostateczną motywację decyzji wyboru drogi życiowej przez 

Pallottiego.  
16 Por. Elogio del servo di Dio Vincenzo Pallotti scritto e recitato nella chiesa di s. Maria della Scala in Roma dal 

P. Atanasio di S. Giuseppe Carmelitano Scalzo il 2 marzo 1850 allorchè si rendevano al Servo di Dio i 

funerali onori, Roma 1861, ss. 5-16. 
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Na tym poziomie Pallotti musiał przeżyć trudne doświadczenie, będące próbą dla jego 

młodego jeszcze i wytrwałego oddania się całkowicie prowadzeniu Boga. Józef Frank, 

opisując to wydarzenie, zaznacza iż ojciec nie raz spotykał się z kierownikiem duchowym 

syna, by ten podjął decyzję o skierowaniu go na drogę wolną od umartwień zakonnych. Po 

konsultacjach tak też się stało.  Wincenty przyjął to, uznającym we wszystkim działanie 

miłosiernego Boga, lecz to w nim ciągle pracuje. O. Atanazy mówi: „ojciec nie ulega 

prośbom syna i ten z posłuszeństwa ojcu, chyli czoła i wychwala w tym ojcowskim 

sprzeciwie Bożą wolę”.17 Jak to widzieliśmy, nawet dziękował za zachowanie go od takiej 

surowości zakonnej. Co wydarzyło się wtedy w sercu Pallottiego? W tym jest człowiekiem 

zranionym, pustelnikiem noszącym tajemnicę. 

Dla św. Wincentego Pallottiego oryginalne jest nie tyle zwrócenie uwagi na bycie 

contemplativus in azione, lecz nadanie tym wymiarom integralnego charakteru życia 

„Pustelnika w mieście”. Życie bowiem pustelnicze odnosi się do konkretnego sposobu 

funkcjonowania, który zakłada obecność takich punktów zbornych, jak: modlitwa, 

odosobnienie, cisza, milczenie, praca, prostota i wspólnota. Te momenty budujące życie 

pustelnicze, należy urealnić poprzez najpierw odszukanie ich w świadectwie życia naszego 

Założyciela. W ten sposób dotrzemy do jego pustelni, która znajduje swą przestrzeń w 

centrum działania - w mieście Boga. Inaczej o modlitwie, ciszy, odosobnieniu mówił św. 

Franciszek z Asyżu, inaczej św. Ignacy, inaczej św. Franciszek Salezy. Spójrzmy jak to 

przeżywał nasz Założyciel. Tym sposobem odkryjemy ziarno zasiane w nas, bowiem jego 

„głębia przyzywa głębię w nas” (por. Ps 42, 8). Na tym poziomie dokonuje się nawiązanie 

kontaktu z charyzmatem założycielskim, który przecież nie jest cudzym charyzmatem, bo 

byłoby to niemożliwe do przeżywania, ale naszym, moim. Wierzę zatem, że mój brat czuje 

się poruszony w swej głębi w taki sposób, w jakim poruszony został kiedyś Pallotti. A jeśli 

nawet, jeszcze takowe poruszenie we mnie nie nastąpiło, to na pewno moja głębia czeka na 

ten moment.  

U Pallottiego dostrzegamy duże napięcie pomiędzy rzeczywistościami, ścierającymi 

się ze sobą. Z jednej strony z „namiętnością” pisze o samotności i odosobnieniu, z drugiej 

prosi, by być w każdym miejscu, by być wszystkim dla wszystkich. Pisze z przekonaniem 

ducha o łagodności, podejmując bardzo radykalne życie ascezy. Pisze o ciszy, a niemal 

nieustannie znajduje się w biegu. W końcu pragnie klauzury, a pozostaje w samym środku 

miasta. To sprawia, że wymyka się próbie ujęcia go w jakieś ramki, pozwalające na spójny, 

jednoznaczny opis.  

III. ODERWANIE OD ŚWIATA /świat – oderwanie od świata/ 

W napięciu między tym co światowe a tym co Boże istnieją trzy modele odpowiedzi 

człowieka. Pierwsza wyraża całkowite oddzielenie od świata poprzez ucieczkę na pustynię. 

Drugie rozwiązanie polega na chrystianizacji miasta, która jednak może trącić 

niebezpieczeństwem narzucania Ewangelii. Trzecia wizja, to zgłębienie modlitwy 

Arcykapłańskiej Jezusa: „Oni nie należą do świata. (…) Podobnie jak Mnie posłałeś na świat, 

tak Ja ich na świat posłałem” – mówi Chrystus ( J 17, 16-18).  

Członek rodziny pallotyńskiej czyta te słowa z jasnym zrozumieniem i wyczuciem 

misji, która nie jest naszą misją, ale posłaniem, apostolstwem, które wynika z naśladowania 

Jezusa, Apostoła Ojca Przedwiecznego. Nasze poszukiwania na tym poziomie zyskują 

zasadność, bo jedynie w naśladowaniu Jezusa jest nasza pallotyńska tożsamość. Naśladujemy 

                                                           
17 Tamże, s. 5. 
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Jezusa posłanego – Apostoła Ojca, który sam dał wzór doskonałego przeżywania aktualnej 

obecności pośród swego ludu, poprzez aktualne zakorzenienie w Ojcu. To jest nasza 

pustelnia, jak mówił Pallotti: „Bóg jest moją klauzurą”.18   

„Ojcze pragnę, aby ci których mi powierzyłeś byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby 

oglądali moją chwałę, którą Mnie obdarzyłeś.”(J 17, 24). Chrystus przebywa wraz ze swoim 

Kościołem. Klauzura, o której mówi Pallotti jest zatem miejscem, gdzie przebywa Jezus, nie 

my ją wyznaczamy. Kiedy człowiek umiera dla grzechu, przyjmuje miejsce ukryte w Bogu 

(por. Kol 3, 3). Stąd bardzo sugestywnie brzmią słowa Pallottiego, że Bóg jest jego klauzurą. 

Ukrycie w Bogu daje możliwość rozpoznania Go w naszym życiu. On objawia się na 

poziomie serca, dlatego by Go poznać, by poznać Go w klauzurze, należy wejść na poziom 

serca, pozwolić sobie na czas ze sobą, który w istocie jest czasem z żywym Bogiem, który 

wyznacza tą klauzurę. Stąd wejście w klauzurę nie jest wysiłkiem niejako stworzenia 

warunków, aby Bóg nas nawiedził. Byłoby to zbyt ludzkie, narażone na manipulację. 

Prawdziwe wejście na poziom klauzury jest jedynie przyjęciem Boga, rozpoznaniem Go, 

odpowiedzią na zaproszenie: Chodź, a zobaczysz gdzie mieszkam. U Ozeasza czytamy: 

„Wyprowadzę go na pustynię i mówić będę mu do serca” (Oz 2, 14), a u Jana wejście w 

dialog poprzez pytanie skierowane do Jezusa: „Nauczycielu, gdzie mieszkasz?” prowadzi do 

decyzji pójścia za Nim.  

Użyte w modlitwie Arcykapłańskiej określenie „świat”, niesie ze sobą jedno z trzech 

znaczeń obecne w Biblii. Oprócz świata jako rzeczywistości ziemskiej i ogółu ludzi oraz 

świata jako ludzi, których Jezus pragnie zbawić, znajdujemy świat w znaczeniu sił 

przeciwnych Bogu, ludzi, którzy Go świadomie odrzucają i w takim znaczeniu używa tego 

słowa Pallotti. W tym sensie Jezus nazwie diabła władcą tego świata (J 12, 31; 14, 30; 16, 

11). Stąd o uczniach powie, że „świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie 

jestem, ze świata”(J 17, 14).19 Św. Wincenty ma jednak bardzo oryginalne odniesienie do 

świata, bynajmniej nie jest to nacechowane jakimkolwiek lękiem, czy chęcią ucieczki. Swoją 

relację komunikuje słowami: „co za nuda przebywać z ludźmi tego świata”.20 Pozwala mu to 

na dystans, a jednocześnie szukanie Tego, który jest jedynym przedmiotem pragnień. To 

poszukiwanie odosobnienia nie jest nacechowane negatywnie, poprzez uwolnienie się od 

trudów życia, ale ma jednoznaczny wymiar pójścia za tym, co Ignacy Loyola ujmował 

słowem magis. Miał on jednak świadomość, iż w tzw. „świecie” czyhają na niego niezliczone 

pokusy i walka duchowa. Wyraża to w przepełnionych tęsknotą słowach: „Eremici Kameduli 

są (…) uprzywilejowani, bowiem uchronieni od wszelkich przeszkód światowych i 

wszystkich środków, impulsów oraz poruszeń, by nie stracić żadnej chwili życia i pozostawać 

ciągle wobec stołu łaski (…) są oczekiwani na najwyższych miejscach w chwale Bożej przez 

całą wieczność.”21 Nie można przejść obok tego nie zwracając uwagi na świadomość 

Pallottiego dotyczącą wykorzystania każdej, nawet najmniejszej chwili w życiu, a drogą do 

tego nie jest działanie, ale modlitwa. Ów pozytywny kierunek wyboru wspomnianego magis 

w świadomości swej kondycji ludzkiej, gwarantuje pozostawanie, krótko mówiąc 

zwyczajnym.  

IV. CISZA I SAMOTNOŚĆ 

                                                           
18 OOCC X, s. 177. 
19 Por. R. Falsini, Skandaliczne wypowiedzi Jezusa. Słowa jak kamienie, Ząbki 2010, s. 40. 
20 OOCC XI, s. 324. 
21 OOCC XIII, s. 1248. 
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 Cisza, mówi Pallotti, „dysponuje nas do modlitwy, modlitwa i cisza prowadzi do 

intymnego zjednoczenia z Bogiem: kto nie kocha ciszy i modlitwy, w istocie nie pragnie 

zjednoczenia z Bogiem”22. Owa cisza nie jest znów owocem ludzkiego wysiłku, lecz 

pozwoleniem na zadomowienie w nas Ducha Jezusa Chrystusa, stąd modlitwa: „Cisza Twoja 

nich będzie moja ciszą”23. Cisza była dla Pallottiego metodą życia, powiedzielibyśmy zasadą 

życia, regułą życia. Zatem nie była pojmowana jako środek akcydentalny związany ze 

szczególnym czasem, ale jako ciągłe pozostawanie w postawie czujności na obecność Bożą. 

Była uczestniczeniem, zanurzeniem, chrztem w ciszy samego Jezusa Chrystusa. W XI tomie 

Opere Complete znajdujemy zapiski odnośnie reguły życia, która widziała życie w milczeniu 

i w świętym ustroniu razem z Panem Naszym Jezusem Chrystusem, [jako drogę 

praktykowania] ducha ofiary, prawdziwej pokory, modlitwy, ciągłej medytacji, umartwienia, 

wyzbycia się swej woli, itd24 Życie w ciszy praktykowane przez Pallottiego było życiem w 

ciszy samego Syna Bożego, który w ciszy swego serca jednoczył się z Ojcem. Dosłownie 

obraz ciszy, odosobnienia i pustyni jest zaczerpnięty z doświadczenia czterdziestodniowego 

pozostawania Jezusa w samotności i uniżeniu. Ten obraz często jest obecny w jego pismach i 

łączy się w sposób naturalny z pojęciem pustyni. Pallotti mówi jednak o ciszy praktykowanej 

przez Jezusa już od momentu poczęcia, kiedy miejscem świętego milczenia było łono 

Maryi25. W tym ujęciu Maryja jest milczącym modelem Kościoła, pozostającego w 

kontemplacji Słowa. Słowo milczące, słowo ciche, słowo wypełniające się w Ustroniu 

(Ritiro) jest osnową przewijającą się przez całą Ewangelię. Maryja jako pierwsza Służebnica 

Słowa pozostaje w habitualnej ciszy będącej kontemplacją obecności Słowa w niej samej. To 

odosobnienie, które  pustynie odnajduje w swym sercu jest płodne i oparte na spotkaniu ze 

swą tajemnicą, w której działa przedziwna Mądrość Boga. 

Podjęcie życia blisko człowieka zakłada przejście przez pustynie gdzie wcześniej będę 

blisko Boga. Ta bliskość nigdy jednak nie jest do końca spełniona. Odnosi się to zarówno do 

tej, która dotyczy Boga, jak i tej która dotyczy człowieka. Zawsze pozostają niedokończone, 

potencjalne, na nowo odkrywane a ta nowość jest ziarnem życia w nas. Będąc w tej 

pielgrzymce pozostajemy jednocześnie poza klauzurą i w samym jej centrum. Klauzurą 

naszą, jak wyznaje Pallotti, jest bowiem sam Bóg.26 „Żadne krużganki nie będą chroniły twej 

modlitwy (…), mury klauzury nie będą strzegły twej cnoty. Śladem Chrystusa, 

Błogosławieństwa wzywają cię do przeżywania prawdziwej walki w sercu miasta.”27 Jest tu 

wreszcie mowa o walce. Pustynia, zgodnie z tradycją i doświadczeniem ojców, jest miejscem 

zmagania się. Człowiek, który decyduje się wyjść na pustynię, tym samym wystawia się na 

stoczenie boju, jedynego który w życiu trzeba stoczyć, aby rzeczywiście przejść przez nie do 

„nowego życia”, a poligon znajduje się tam, gdzie ta pustynia sięga. Ja i pustynia stają się 

obszarami nakładającymi się na siebie. Moją pustynią jestem ja sam. Ja sam jestem moją 

pustynią. Pustynia jest miejscem walki i przedmiotem walki. Wygrywamy ją wtedy, kiedy 

giniemy. Wtedy pustynia - miejsce staje się pustelnią, a pustynia – przedmiot staje się 

Podmiotem żyjącym jak Baranek zabity. „Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. 

Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, 

jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego 

siebie wydał za mnie.”(Ga 2, 19-20). Moja pustelnia to Bóg, to Jego krzyż, Jego życie, Jego 

                                                           
22 OOCC III, s.66. 
23 OOCC X, s. 658. 
24 OOCC XI, s. 317, WP I, ss. 128-130. 
25 OOCC XII, s. 398. 
26 Por. OOCC X, s. 177; WP III, s. 132. 
27 JKŻ, n. 129. 
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Miłość, Jego wydanie za mnie... Stąd ciągle słyszymy niecierpliwe przynaglenie Pallottiego: 

„Zakochujcie się coraz bardziej w Odosobnieniu, świętej Ciszy, naśladując Odosobnienie i 

ciszę (…) Jezusa Chrystusa na pustyni...”28 Dodaje: „Naśladujcie w tym [Jana] Chrzciciela, 

który spędził tam większość życia i pamiętajcie, że Bóg daje się usłyszeć w samotności.”29 

Podając motywację miłości nasz Założyciel wskazuje na jedyny cel wspólnoty, jakim jest 

właśnie naśladowanie Jezusa: „Z miłości do Naszego Pana Jezusa Chrystusa, powinniśmy 

naśladować Go w miłowaniu samotności, do której często powinniśmy dążyć i dla której 

nasze domy są nazwane Ustroniami.”30 Według reguł, nota bene,  napisanych w Camaldoli – 

klasztorze eremitów, każdy członek wspólnoty pallotyńskiej miał obowiązek corocznych dni 

pustyni, trwających dziesięć dni i przeżytych w ciszy, odosobnieniu, osobistej modlitwie w 

oparciu o metodę św. Ignacego Loyoli.  

Pozostaje pytanie odnośnie ówczesnego rozumienia dni odosobnienia wg „metody św. 

Ignacego Loyoli”? Nie chcąc popełnić błędu poprzez nadawanie dzisiejszej formy praktykom 

sprzed lat, należało dotrzeć do XIX-wiecznego rozumienia tychże ćwiczeń. Odpowiedź 

okazała się leżeć bardzo blisko, bowiem w prywatnej biblioteczce naszego Założyciela. 

Pośród wielu pozycji, które miał pod ręką znajdują się dwie, które przykuwają uwagę, gdyż 

są odpowiedzią na postawione pytanie. Chodzi o dwie części książki zatytułowanej 

„Chrześcijanin w dziesięciodniowym odosobnieniu dla przeprowadzenia ćwiczeń metodą św. 

Ignacego…”31 

Pierwsza dotyczy drogi oczyszczającej, druga natomiast oświecenia i zjednoczenia z 

Bogiem. Ciekawym jest to iż jest to publikacja niejako integrująca różne duchowości, co 

może wskazywać na ten aspekt duchowości pallotyńskiej, który powinien być podkreślony 

jako owoc ówczesnego czasu.  

 

V. MODLITWA 

Jedne z piękniejszych słów zapisanych przez Pallottiego, to nazwijmy to „cytowane” 

słowa Jezusa, który mówi do Wincentego: „przyjdź, aby spotkać się ze Mną w samotności, 

we wnętrzu serca i kiedy ty modlisz się w odosobnieniu do Ojca, Ja będę mówił do twego 

ducha i zstąpi na ciebie pełnia mych darów.”32. Ta dynamika modlitwy staje się polem 

aktywnego działania Jezusa w sercu człowieka, któremu On pragnie się udzielać. Dawanie się 

człowiekowi następuje niepostrzeżenie, niemal znów po cichu, w samotności Syna, w 

delikatności Słowa, w lekkim powiewie, na drugim planie ludzkiego postrzegania i 

rozumowania.  „... kiedy ty modlisz się w odosobnieniu do Ojca, Ja będę mówił do twego 

ducha ...”  

                                                           
28 OOCC XII, s. 405. 
29 OOCC XIII, s. 460. 
30 OOCC III, s. 52. 
31 Il cristiano occupato nel ritiro de’ dieci giorni per fare gli esercizj spirituali di sant’Ignazio dedicato alla 

sempre Immacolata e sempre Vergine Maria, Madre di Dio, da un religioso de’ Minori Conventuali di san 

Francesco : parte prima ..., in Venezia, appresso Antonio Bortoli, 1734, ss. [4], 352 oraz Il cristiano 

occupato nel ritiro de’ dieci giorni per fare gli esercizj spirituali di sant’Ignazio dedicato alla sempre 

Immacolata e sempre Vergine Maria, Madre di Dio, da un religioso de’ Minori Conventuali di san 

Francesco : parte seconda ..., in Venezia, appresso Antonio Bortoli, 1734, ss. 309. 

 
32 OOCC V, s. 436 
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Cel modlitwy Pallottiego to chwała Boga, Maryi i Świętych, nawrócenie grzeszników 

i zniszczenie wszelkiego grzechu i niedoskonałości, jednocześnie i natychmiastowe 

wyswobodzenie dusz czyśćcowych, mnożenie wszelkich dzieł miłosierdzia, niesienie ulgi 

wszystkim ludziom, zjednoczenie Kościoła, przemiana samego siebie i wszystkich ludzi w 

samego Jezusa Chrystusa. Nie ma w nich jednak żadnego śladu zatroskania o własne zdrowie, 

materialne potrzeby, własne trudności. Pallotti zapisuje wprost: „Panie pamiętaj o sobie, 

zapomnij o mnie!”33 Szlak duchowy właśnie w tym punkcie dotyka nocy. Jak bardzo ta 

modlitwa różni się od tej dobrego łotra! 

 Modlitwa, w którą wprowadza nas św. Wincenty Pallotti jest modlitwą „obecności”. 

Albo wytrzymujemy to napięcie by być w centrum, albo od niego uciekamy. Swój 

modlitewnik pełen różnorodnych litanii i aktów strzelistych Pallotti rozpoczyna od inwokacji: 

„Boże mój, Boże mój, Boże mój! Wola Twa niech będzie życiem moim! Życie nieustannego 

oczyszczenia niech będzie życiem moim. Życie nieustannej kontemplacji, niech będzie 

życiem moim.(...) Życie nieustannej modlitwy niech będzie życiem moim”.34 W tym 

kontekście z mocą brzmią słowa św. Wincentego, ukazujące pełny stan pustyni, która 

zajmowała jego serce, a jednocześnie nie  stanowiła miejsca lęku i desperacji, ale dialogu z 

Bogiem Miłosiernym. 

 „Panie, Boże mój! Nie jestem godzien, by dusza moja i jej władze, by ciało me i jego 

zmysły były z Tobą złączone. Ani myśl moja, ani moje słowo, ani postępowanie moje nie są 

godne, by znaleźć się przed Obliczem Twoim. Dlatego: Od rozumu mojego, Od woli mojej, 

Od pamięci mojej, Od dróg i kroków moich,  Od serca mego, Od ciała mego, Od każdej 

rzeczy mojej itd., Uwolnij się, Panie! Ode mnie samego, Uwolnij się, Panie!” 

 Na uwagę zasługuje jeszcze jedna kwestia podnoszona od czasu do czasu, szczególnie 

w odniesieniu do dzieł Pallottiego, zatytułowanych Miesiąc Maj, które zostały wydrukowane 

w 1833 r. Zgodnie z formą podobnych dziełek wydawanych przez innych autorów, nasz 

Założyciel publikuje słowa Maryi, wypowiedziane w pierwszej osobie. Stąd pytania 

dotyczące pochodzenia słów zapisanych przez naszego Założyciela. Kwestia nie jest 

ostatecznie rozwiązywalna, mając świadomość tajemnicy osoby, ale są w jego pismach 

niektóre fragmenty, które wskazują na mistyczne ich pochodzenie, tj. na sytuację, w której 

Pallotti pozostaje „sekretarzem”. Niesamowicie frapująco brzmią słowa datowane na 1840 r., 

a pochodzące z fragmentu tytułowanym „Boże mój, kim jesteś Ty, a kim jestem ja?”. Pallotti 

pisze: „O mój Boże, spraw, bym teraz nie znieważał Twoich słów najświętszych, zarówno 

gdy mam je wymawiać, jak i kiedy mam pisać, ale Ty je powtarzaj i Ty za mnie zapisz. A 

jeżeli je teraz wyrażę, to nie w tej myśli, bym je ja wyrażał – byłoby to bowiem profanacją – 

lecz tak, byś je Ty sam pisał, bez Twej bowiem pomocy nie mógłbym tego wykonać.”35 

Rzucają one ważne światło na rozumienie znaczenia pism, szczególnie w tych fragmentach 

mających służyć przekazaniu reguł, zasad i pouczeń, ale również osobistego doświadczenia 

duchowego Pallottiego. 

VI. PALLOTTI – PROROK JAK ELIASZ 

„A oto Pan przechodził. Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały 

szła przed Panem; ale Pan nie był w wichurze. A po wichurze - trzęsienie ziemi: Pan nie był w 

                                                           
33 WP III, s. 273. 
34 WP III, s. 126. 
35 WP III, s. 259. 
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trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień: Pan nie był w ogniu. A po tym ogniu 

szmer łagodnego powiewu.” (1 Krl 19, 12-15). 

 Dosłowne tłumaczenie hebrajskiego wyrażenia to "cichy i lekki głos". Ten cichy głos 

jest miejscem spotkania z Bogiem, do którego dochodzi tam, gdzie wcale nie spodziewamy 

się objawienia ani też tego, że Bóg do nas przemówi. Bóg przychodzi zazwyczaj nie w tym, 

co nadzwyczajne, ale w tym, co najzwyklejsze. „Uważaj, że pragnienie rzeczy 

nadzwyczajnych, (…) jest zazwyczaj zgubnym owocem pychy duchowej.”36 - pisze Pallotti. 

Trzeba szukać tego lekkiego, cichego głosu, który zmienia rozmowę w stworzenie. Właśnie 

wtedy, kiedy jesteśmy zmęczeni i ogarnięci wątpliwościami, tak jak Eliasz, Bóg czeka na nas, 

aby nam powiedzieć o sobie tam, gdzie nie sięga nasza inteligencja. To dysponuje nas do 

wrażliwości na człowieka, na wspólnotę.  

 Eliasz jest nazywany prorokiem jak ogień. W swej ludzkiej kondycji, zmagał się z 

nieokiełznaną siłą, która wynosiła go ponad ziemskie reguły i pozwalała przekraczać granice 

lęku. Nie był on całkowicie wolny od strachu, ale płomień ducha go podrywał ciągle na 

nowo. Niemal taką samą charakterystykę spotykamy w życiu Pallottiego. Jego kuzyn, 

Franciszek Pallotti, dał świadectwo, podkreślając jego „ognisty temperament”. Mówił: „mam 

prawo tak uważać, bowiem wzrastałem z nim i przebywając w jego towarzystwie, 

zaobserwowałem to dobrze. Ale nie pozwalał sobie na ujawnienie tego. Ujarzmiał bowiem 

siebie zawsze i przez ciągłą czujność wyrobił w sobie usposobienie łagodne i miłe.”37 

Świadectwo to podkreśla ogromną dyscyplinę wewnętrzną Pallottiego. Chcąc zrozumieć 

głębiej dynamikę ciszy i głosu, czyli aspektów osobowościowych przez niego rozwijanych 

oraz tych ujarzmianych, sięgnę do opinii wydanej w 1952 roku dotyczącej cech naszego 

świętego, które można zidentyfikować z jego charakteru pisma. Skupiając się na aspektach 

emocjonalnych znajdujemy w niej co następuje: „Charakter badanego jest oparty o 

temperament nieugięty, który jednak nie przechodzi w uparty i w obliczu obiektywnych 

danych ulega. Posiada stałość, która nieznacznie przychyla się ku zarozumiałości i ma 

tendencję do nieugiętości. Powoduje to niezmienność wobec podjętej decyzji, ale 

jednocześnie niesie ryzyko rygoryzmu, silniejszego niż uległość. Ambicjonalność i 

podkreślanie swej wartości, wyższe niż przeciętna, może powodować przynaglenie do 

przekraczania swego autorytetu. (…) Badany posiada również znaczną łatwość odczuć 

zmysłowych…”38 

Ten krótki fragment opinii grafologicznej, potwierdza szeroką złożoność drogi, którą 

Pallotti miał do przejścia na poziomie własnego poznania siebie i nadania sobie 

odpowiedniego kierunku rozwoju. Oczywiście należy podchodzić do tych tez z rozsądkiem, 

ale również z odwagą konfrontować je z obrazem Pallottiego, który posiadamy. W świetle 

tych refleksji lepiej rozumiemy człowieka, który wewnętrznie płonie i szuka rozwiązania swej 

rzeczywistości w Bogu, przemawiającym w tych płomieniach. Wyjście na pustynię, owocuje 

walką duchową i ludzką, którą nasz święty podejmował, nie odrzucając i przekreślając swych 

pragnień, lecz kierunkując je ku dobru najwyższemu. Takie podejście podkreśla dojrzałość 

ludzką Pallottiego, który zapisuje w Miesiącu maju dla duchowieństwa: „Nie zabijaj swych 

pragnień, owszem, miej gorące pragnienie i pałaj wielkim pożądaniem, - nie zwodniczych 

dóbr tego świata, lecz dobra nieskończonego, samego Boga, którego masz posiadać jako 

                                                           
36 OOCC XIII, s. 254; Tekst w j. polskim „Miesiąc maj dla osób zakonnych”, Dzień XVII, w maszynopisie ks. J. 

Wróbla, Ołtarzew, 1956.  
37 Romana beatificationis et canonizationis Ven. Servi Dei Vincentii Pallotti sacerdotis fundatoris Piae Societatis 

Missionum. Summarium super dubio (= Su, dz.cyt.), Roma 1911, s. 647; za: J. Frank, dz. cyt., s. 65. 
38 G. Moretti, I santi della scrittura. Vincenzo Pallotti, Padova 1952, s. 388-389. 
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jedyne swoje dziedzictwo. (…) Szukaj Boga zawsze: Boga w myślach, Boga w uczynkach, 

Boga w uczuciach serca, tylko Boga, Boga, Boga we wszystkim.”39 Na tej drodze Pallotti jest 

realistą i jako doświadczony pisze: „życie człowieka na ziemi jest walką, dlatego wszyscy 

powinni zgłębiać taktykę prowadzenia walki. A niestety mało jest takich, co ją znają.”40 

Jakimi narzędziami posługiwał się w prowadzeniu tego zmagania ze sobą i duchem złym? 

Oprócz podstawowego, jakim jest szczere kierownictwo duchowe, ciągle praktykował: ciszę, 

modlitwę, samotność i wspólnotę. To właśnie wewnętrzna wolność i pełna otwartość przed 

spowiednikiem i ojcem duchownym jest najskuteczniejszym orężem w prowadzeniu tej walki. 

Inaczej skazujemy się na groźne wyłomy w obronnym murze duchowej twierdzy. „Miej serce 

zawsze wolne od wszelkiego przywiązania ziemskiego, jeśli chcesz skutecznie rozkazywać 

duchom nieczystym. Bądź zawsze szczery przy wyjawianiu pokus i upadków dla swego ojca 

duchownego, który zastępuje ci miejsce samego Boga i prowadzi cię do królestwa 

niebieskiego. Stosując się do tych rad, stawał się będziesz z każdym dniem coraz 

groźniejszym dla piekła. Zważaj więc na siebie, coś otrzymał władzę nad duchami 

piekielnymi.”41 A to, że człowiek na ziemi doświadcza owej walki jest, jak mówi Pallotti, 

dane nam przez dobrego Boga, byśmy nie ulegli pokusie pychy.42 

Wracając do przedmiotu walki, pola bitwy podejmowanej z determinacją, należy 

wspomnieć ogromną wrażliwość Pallottiego na cnotę łagodności. Pallotti ze swym 

nieugiętym temperamentem, mógł podjąć walkę z rzeczywistością gniewu i popędliwości, 

której prawdopodobnie nie raz doświadczał. Ową łagodność Pallotti ujmuje słowem trudno 

przetłumaczalnym na język polski, a mianowicie: masuetudine, co odpowiada naszej: 

cichości, łagodności, opanowaniu. Jeden z ojców Kościoła Ewagriusz z Pontu, do swych 

mnichów pisał, iż nie można podejmować ascezy, w tym postu i umartwiania, bez uprzednio 

zdobytej cnoty łagodności. „Wstrzemięźliwość poskramia jedynie ciało, natomiast cichość 

czyni umysł widzącym (kontemplatykiem)”.43 Owa łagodność jest utożsamiana z samą 

miłością i definiowana jako samoofiarowanie, którego celem pozostaje udzielenie drugiemu 

miejsca we własnym bycie.44 To jest dojrzała miłość, pozostająca dla człowieka ideałem do 

osiągnięcia poprzez naśladowanie Chrystusa w Jego miłości łagodnej. Prawdziwa miłość 

czyni człowieka łagodnym, natomiast zrodzony z acedii charytatywny aktywizm – gorzkim i 

niewyrozumiałym.45 Oryginalnie brzmi diagnoza charytatywnego aktywizmu, który nie ma 

nic wspólnego z apostolstwem, znajdującym swą istotę jedynie w odnalezieniu Mesjasza. 

(por. J 1, 40-42).  

Z nadmiernymi praktykami pokutnymi w ocenie bliskich naszemu świętemu, mamy 

do czynienia w ich świadectwach jeszcze z czasów przed wyborem powołania kapłańskiego.46 

                                                           
39 OOCC XIII, ss. 379-380. 
40 OOCC XIII, s. 487. 
41 Tamże, s. 421. 
42 Por. tamże, s. 420. 
43 G. Bunge, Ewagriusz z Pontu – mistrz życia duchowego, Źródła monastyczne 19, Kraków 2011, s. 378. 
44 Tamże, s. 170. 
45 Por. tamże, s. 257. 
46 Na temat umartwień Wincentego w okresie młodości pisze szeroko J. Frank, Wincenty Pallotti, dz. cyt., ss. 61-

63. W przyp.15 są wskazane szeroko cytowane źródła pochodzące z akt procesu beatyfikacyjnego i 

kanonizacyjnego. Dowiadujemy się z nich, iż rodzice jego byli poważnie zaniepokojeni o zdrowie syna i 

kilkakrotnie próbowali wpływać na te zwyczaje pokutne poprzez ks. B. Fazziniego czy przyjaciół 

Wincentego. Również zachowane świadectwa lekarza rodziny Pallottich dr. Laureani, potwierdzają taki stan 

rzeczy. Właśnie na tym polu dochodziło do napięć, odważę się to tak nazwać, z ojcem Wincentego, który 

chciał wpływać na szlak życiowy syna. Wspomnianą nadmierność zaznaczam tu również nie podejmując się 

oceny zaangażowania Wincentego w ascezę praktyczną, lecz przytaczając sposób postrzegania go przez 
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Oczywistym jest, że istotną kwestią nie jest sam poziom podejmowanych umartwień, ale z 

naszej perspektywy należałoby postawić pytanie dotyczące bardziej motywów tak 

zdeterminowanej walki Pallottiego dla ujarzmienia, jak to powtarzał „wszelkiej namiętności”. 

Właśnie ten obszar, znając jego naturalną kondycję charakterologiczną, w sztuce życia 

duchowego XIX wieku był szczególnie podkreślany w tzw. pracy ascetycznej ku 

doskonałości. Pytanie stawiane w tym kontekście dotyczy korelacji między „ognistym” 

temperamentem Pallottiego a determinacją w ujarzmianiu swych namiętności. Sam Pallotti 

daje o tym świadectwo wspominając swego przyjaciela Kacpra del Bufalo, podczas procesu 

beatyfikacyjnego, toczącego się w podrzymskim Albano. W Zeznaniach47 znajdujemy 

definicję wspomnianej cnoty łagodności, podaną przez samego Pallottiego. „Cnota 

łagodności, związana z umiarkowaniem, jest cnotą moralną opanowującą gniew, aby nie był 

okazywany spontanicznie i bez przyczyny, ale tylko w sytuacjach koniecznych.”48 Od razu 

poznajemy jakie są sposoby dojścia do oczekiwanej doskonałości w tym względzie w ocenie 

świętych. Pallotti pisze: „Na ile jestem zorientowany w sposobie życia [Kacpra del Bufalo – 

przyp. red.], (…) z pomocą odpowiedniej reguły i życia wspólnotowego starał się z całym 

zapałem i powagą włączać swój poryw w doskonalenie niniejszej cnoty.”49 To właśnie te dwa 

środki, nazwijmy to zewnętrzne, czyli reguła oraz wspólnota, są stawiane na pierwszym 

miejscu w walce o dojrzałość chrześcijańską w tym względzie, tj. zdobywania właśnie 

łagodności. 

Reguła nie jest żadną miarą pojęciem posiadającym jedynie aspekt prawny i obcy 

duchowemu życiu. Oznacza ono raczej moc porządku i Bożą zasadę.50 Taką wartość 

dostrzega się również w regule danej nam przez Pallottiego, choć często nieznanej i 

niedocenianej, nawet od strony charyzmatycznej, duchowej. Wydaje się, że taki stan rzeczy 

czyni nas oderwanych od myśli Założyciela, a co za tym idzie pozbawionych jasnego 

korzenia i wystawia na ryzyko niekończącego zadawania pytania o tożsamość. W tym 

miejscu warto również krótko odnieść się do wartości wspólnoty w takim podejściu do 

wzrastania w dojrzałości. Posłużę się cytatem zaczerpniętym również z tekstu jednej z reguł 

zachodnich, a mianowicie z Reguły św. Izydora z Sewilli (VI wiek), która przekornie ujmuje 

tę kwestię. Autor, w rozdziale o życiu we wspólnocie, odnosi się do rozeznania motywów, 

które mogą kierować zakonnikiem chcącym rozpocząć życie pustelnicze w odosobnieniu. 

„Wielu pragnie zamknąć się w ukryciu [być rekluzami], ażeby zyskać sławę, tak żeby ci, 

którzy w świecie byli nieznani i nic nie znaczyli, dzięki zamknięciu stali się znani i 

szanowani. W rzeczywistości bowiem każdy, kto dla spokoju oddziela się od ludzi, jest tym 

mniej ukryty, im więcej odłącza się od społeczności. Przeto należy przebywać w świętej 

wspólnocie i prowadzić życie jawne, aby można było uleczyć wady, skoro nie są ukryte. Jeśli 

zaś mnich odznacza się cnotami, to mogą one skłonić innych do naśladowania, bo przykład 

pokory jest pouczający.”51 W tym kontekście bardzo znacząco brzmi definicja oderwania od 

świata podana przez naszego Założyciela, mówiąca, iż wyraża się ona „wiernym i pełnym 

                                                                                                                                                                                     
jemu bliskich, włączając w to również kierownika duchowego. Choć ten ostatni zasadniczo nie wpływał na 

to uważając, iż jest to sfera intymnej relacji z Bogiem, kilkakrotnie jednak zabraniał jakiejś praktyki 

pokutnej, mogącej osłabić siły fizyczne młodego Wincentego. 
47 Por. Wincenty Pallotti, Kacper del Bufalo jakim go znałem, Zeznanie Świętego Wincentego Pallottiego na 

procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym Świętego Kacpra del Bufalo założyciela Zgromadzenia 

Misjonarzy Przenajdroższej Krwi, Poznań 1993. 
48 Tamże, s. 105. 
49 Tamże. 
50 Por. Zachodnie reguły monastyczne, Źródła monastyczne nr. 50, Kraków 2013, s. 64. 
51 Tamże, s. 1022. 
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poświęceniem się życiu apostolskiemu”.52 Takie jest rozumienie wolności od rzeczy 

ziemskich, które osłabiają gorliwość i zaangażowanie, wchodząc w miejsce zarezerwowane 

Bogu i stając się suplementami życia samotnego, nie w znaczeniu pustelni lecz pustki. Stąd 

rozumienie i przeżywanie pustelni, prowadzi Pallottiego do centrum miasta, gdzie staje w oku 

cyklonu zajmującego wszystko co stoi na drodze. W samym jednak centrum, panuje spokój. 

W oku cyklonu wiatr nie wieje, panuje cisza. Tą strefę nazywa się czwartą, w odróżnieniu od 

strefy zero, będącej na zewnątrz zawirowania. I tu i tu jest cisza, ale jak diametralnie inna. W 

oku cyklonu jest przestrzeń doświadczenia najgłębszego miejsca ludzkiego spotkania z 

Bogiem, dokonującego się w pobliżu zawieruchy życia rozpędzonego i naszpikowanego 

potrzebami docierającymi każdego dnia jakby na nowo. Umiejętność odnalezienia w tym 

jarmarku, wspomnianej strefy czwartej, stanowi tajemnicę życia zintegrowanego, 

zespolonego, spójnego, jednym słowem μοναχός - monachos. Zidentyfikowanie tej 

przestrzeni dokonuje się znów poprzez cierpliwe trwanie w ciszy i samotności na modlitwie 

przed Bogiem, który jest obecny w nas i daje się poznać w poruszeniach serca, Słowie czy 

wydarzeniach interpretowanych z uwagą, roztropnością i delikatnością. Jeśli pozostanie się w 

promieniu cyklonu, jego siła może nas zmieść, zniszczyć, jak niszczy wszystko inne. Tak jest 

z nazwanym wcześniej charytatywnym aktywizmem. Oczywiście kiepską alternatywą dla 

apostoła jest pozostawanie poza działaniem tego pędu, w biernej postawie dystansu do 

wydarzeń i wspomnianych zadań, co nazwalibyśmy porzuceniem świata, ale dla ucieczki. 

Wyłączony poza scenę życia człowiek powołany do apostolstwa, mimo pozornego spokoju, 

również ulega degradacji. Stąd wydaje się, że nie ma innej drogi dla posiadania życia w pełni, 

jak tylko wejść w sam jego środek. W liście do S. Costantini, wizytki, Pallotti prosi: „W 

szczególny sposób módl się w sprawie eremu dla mnie, dla innych i dla licznych pobożnych 

dzieł. Bóg niech będzie z nami.”53 Trudno ustalić datację tej korespondencji, ale wiemy że 

Wincenty utrzymywał kontakt z S. Geltrudą do jej śmierci, tj. do roku 1846. Czytając listy 

Pallottiego ma się nieodparte wrażenie ogromnego zagonienia. Treść jest bardzo zwięzła, a 

dłuższe passusy opisujące jakąś myśl, czy oddające rozwijającą się refleksję stanowią wyjątki. 

Komunikacja przypomina raczej dzisiejsze wiadomości tekstowe, popularne sms-y, które 

niestety w naszym odbiorze nie doczekają się wiadomości zwrotnej, gdyż swoją część s. 

Geltruda krótko przed swoją śmiercią spaliła.54 Było to możliwe, gdyż otrzymywała 

odpowiedzi od swego kierownika duszy na wolnych fragmentach swych listów. Pozostaje 

nam wczytać się w zachowane urywki pisane ręką świętego, które prawie na każdym kroku 

wyrażają niepokój związany z ograniczeniem czasu, a przez to możliwościami odwiedzin w 

klasztorze sióstr wizytek, gdzie dochodził z posługą sakramentalną i kierownictwem 

duchowym. W takich warunkach, które nie trwały jedynie przez określony okres czasu, 

wspomniana wcześniej prośba o modlitwę w intencji eremu wydaje się zasadna i przez 

Pallottiego wielce oczekiwana. Temat jednak już nie powraca, przynajmniej w zachowanej 

korespondencji. Stąd nie do końca jasno brzmi prośba o modlitwę w intencji eremu. 

Zestawiając ją z apostolskim życiem, w którym jedna aktywność goni drugą, wydaje się 

naturalną konsekwencją człowieka szukającego głębi, ale z drugiej strony nie jest wcale takie 

jasne to, o jaki erem chodzi. Czy jest to wprost pragnienie odosobnienia, czy raczej 

wewnętrznej ciszy i skupienia, pamiętając o pallottiańskiej definicji oderwania od świata.  

Jedyną możliwością ocalenia w tak rozpędzonym świecie jest odnalezienie się w oku 

cyklonu, które nazwane jest eremem, a w innym momencie Pallotti nazywa to miejsce 

centrum jedności, o czym powiemy w kolejnym punkcie. 

                                                           
52 W. Pallotti, Kacper del Bufalo, dz. cyt., s. 37-38. 
53 OCL VIII, s. 110. 
54 Por. B. Bayer, Wprowadzenie do OCL VIII, s. XIV. 
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VII. PALLOTTI W MIEŚCIE 

Miasto Pallottiego, kontekst jego narodzin, dojrzewania, zdobywania intymnej relacji 

z Bogiem, w końcu apostolstwa i próby osobistego odniesienia do Bożych planów, nazwane 

jest przez niego miastem, będącym „centrum jedności”. Rzym - miasto rozumiane jako 

„centrum jedności” może być czytane nie tylko w znaczeniu apostolskim, ale również procesu 

zachodzącego w sercu człowieka, w tym, w sercu Pallottiego. Jako człowiek uposażony w 

charyzmat jednoczenia, doszedł do naturalnego dla niego, jak się wydaje, łączenia w sobie 

aspektu miasta i klauzury, która przeżywana jest w „centrum jedności” naznaczonym bardzo 

często doświadczeniem ludzkiego cierpienia, w którego najgłębszym pokładzie jesteśmy sami 

ze sobą i z Bogiem. Choć Pallotti zaznacza w jednej z maksym, że dla niego największą 

pokutą byłoby życie świeckie55, gotowość na przyjęcie cierpienia wynika z naśladowania 

Jezusa, który przyjął cierpienie z miłości do człowieka. Stąd miłość jest warunkiem 

integrującym i jednocześnie prowadzącym do rzeczywistego doświadczenia w sobie 

najgłębszego miejsca w sercu, gdzie to co zewnętrznie pozostaje rozdzielne, tam zyskuje 

wartość zintegrowaną poprzez miłość. Jest to możliwe kiedy zbliżamy się do swojego „ja” 

właśnie w miłości, na którą człowiek może się otworzyć właśnie w samym „centrum 

jedności” ja. Każdy z nas ma swoje „centrum jedności”, które musi odnaleźć. Jest to nasze 

serce, szukające jedności i znajdujące ją w Bogu, mówiącym w ciszy i działającym w 

odosobnieniu.  

Sposób przeżywania miasta przez Pallottiego jest wyrazem tego, co przeżywał on w 

swoim wnętrzu. Integracji, jakiej doświadczał w sobie, szukał w świecie, skomponowanym z 

tego, co pozornie jest rozdzielne, tj. z ciszy i głoszenia, z samotności i przyjaźni, z miłości i 

zdrady, z radości i smutku, z daru dla brata i uznania bycia ciężarem, z aktywnym działaniem 

i biernością, z odwagi i lęku, w końcu z cnoty i grzechu. Miasto jest miejscem walki, w której 

stajemy się coraz bardziej świadomi swej bezradności, bierności, ale jednocześnie, 

kapłaństwo daje nam tytuł najwyższy bycia mieszkańcem miast innych ludzi.56 Tytuł, nie w 

znaczeniu prawa, ale misji – posłania, mającego swój cel najwyższy w towarzyszeniu innym 

na drodze odnajdywania tej jedności, którą może dać jedynie spotkanie z Miłością 

Nieskończoną i Miłosierdziem Nieskończonym. Dopiero doświadczenie takiej obecności 

Boga, objawiającego się poprzez spotkania z ludźmi i samym sobą w ciszy i ustroniu, otwiera 

nas na upragnioną w głębi serca wolność. Jest to dla nas wyzwaniem, aby tak żyć, będąc 

blisko innych, by nasze spotkania były symbolem, dającym doświadczyć człowiekowi 

miłosierdzie Boże.  

Płomieniem natomiast rozpalającym od środka wnętrze Pallottiego jest miłość „Cała 

miłość Wieczności, a gdyby było możliwe to nieskończonych Wieczności, niech stanie się 

moją, w każdej chwili przez całą Wieczność. Dla nieskończonych Wieczności niech wszystko 

zatraci się w Miłości i wszystko nie będzie już niczym innym jak tylko płomieniami 

Miłości.”57 

  

 

 

                                                           
55 Por. OOCC X, s. 133. 
56 Por. L. Verdi, Il dolore della nostra città, dz. cyt., s. 14. 
57 OOCC X, 226-227. 
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