
Droga do doskonałości wie-
dzie przez Krzyż. Nie ma świę-
tości bez wyrzeczenia i bez
walki duchowej. 
Postęp duchowy zakłada
ascezę i umartwienie, które
prowadzą stopniowo do życia 
w pokoju i radości błogosła-
wieństw:

Ten, kto wspina się, nie przestaje
zaczynać ciągle od początku, 
a tym początkom nie ma końca.
Nigdy ten, kto się wspina, nie
przestaje pragnąć tego, co już
zna. 

Katechizm Kościoła Katolickiego (2015)

Parafia Świętych Wyznawców: O. Rafała i Br. Alberta w Warszawie - marzec 2010 (ŻYCIE DUCHOWE 3)
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ŻYCIE DUCHOWE - ASCEZA
Najbardziej twórczą ze wszystkich prac jest praca nad sobą - Jan Paweł II

ŻYCIE DUCHOWE - ŚWIADECTWO 3

Na wyboistej drodze do świętości
«A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie» (Mt 6,  4.6.18)

...Ewangelia podkreśla, że Pan «widzi w ukryciu», to
znaczy patrzy w serce. Zewnętrzne gesty pokuty mają
znaczenie, jeśli są wyrazem wewnętrznej postawy, jeśli
wyrażają usilną wolę odwrócenia się od zła i wejścia na
drogę dobra. Na tym polega głęboki sens chrześcijańskiej
ascezy.

«Asceza» — słowo to przywodzi na myśl dążenie do
wysokiego celu. Wymaga to oczywiście ofiar i wyrzeczeń.
Trzeba bowiem ograniczyć bagaż do rzeczy istotnych, by nie
ciążył podczas podróży; trzeba być gotowym stawić czoło
wszelkim trudnościom i pokonać wszystkie przeszkody, by

osiągnąć zamierzony cel. Aby stać się prawdziwym uczniem Chrystusa, trzeba się
zaprzeć samego siebie, brać co dnia swój krzyż i naśladować Go. Jest to
wyboista droga do świętości, i każdy ochrzczony jest wezwany, by nią iść.

Od niepamiętnych czasów Kościół wskazuje środki, pomagające przemierzać tę
drogę. Przede wszystkim należy do nich pokorne i uległe poddanie się woli Bożej,
któremu towarzyszy stała modlitwa; następnie formy pokutne typowe dla tradycji
chrześcijańskiej, takie jak wstrzemięźliwość, post, umartwienie oraz wyrzeczenie się
dóbr, samych w sobie pozytywnych; konkretne gesty otwarcia na potrzeby bliźnich...
Wszystkie te środki zostają na nowo i z większym naciskiem przypomniane w okresie
wielkopostnym, ponieważ jest on «szczególnym czasem» ćwiczeń duchowych i ofiar-
nej posługi dla dobra braci.                                                 Jan Paweł II - 25 II 2004 r.12

PRZEZ MODLITWĘ, SŁUŻBĘ, CZUWANIE - DO SPOTKANIA Z BOGIEM
W dniu 2 marca 2010 r., odszedł od nas ukochany Mąż i Ojciec śp. Kazimierz

Jędrzejczak. Urodził się 8 lutego 1938 r. Ochrzczony w kościele parafialnym 
w Świnicach Warckich. Nie miał jeszcze 2 lat, gdy stracił mamę. W 1966 r.
przeprowadził się do Warszawy, a 1 stycznia 1967 r. rozpoczął nowy rozdział
życia - u stóp Matki Bożej Częstochowskiej zawarł związek małżeński. Od tej
chwili Jasna Góra była dla niego miejscem, gdzie ładował swoje akumulatory, 
a pod duchowym przewodnictwem ojca Efrema Osiadłego rozkochał się w Matce
Najświętszej. Różaniec Święty i Koronka do Miłosierdzia Bożego były stałym ele-
mentem niemal każdego jego dnia. Często uczestniczył w codziennej Mszy
Świętej. Wrażliwy na krzywdy i ludzkie tragedie, chętnie służył pomocą. Był
gorącym patriotą. Troszczył się o losy ojczyzny, miasta i naszego osiedla. Nigdy
na nic się nie uskarżał, jedynie troska o rodzinę spędzała mu sen z powiek.

Zawsze ufny w Bożą Opatrzność, dziękował Bogu za każdy dzień. Pełen pokory, podawał rękę tym,
których chciał wesprzeć. Prosił Boga, aby nigdy nie być ciężarem dla innych. Żyjemy w nadziei, że Matka
Najświętsza osłoniła go Swym płaszczem i razem ze św. Faustyną zaprowadziły go do Jezusa, który
okazał mu łaskę miłosierdzia. Modlimy się o to gorąco. Rodzina

Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.

Każdy z nas zmierza ku śmierci. Śmierć jest chwilą, w której człowiek otrzymuje zapłatę za swoje
uczynki dokonane w ciele. Słuchając Bożego Słowa, patrząc jednocześnie na nasze życie,
dostrzegamy, że śmierć często przychodzi w sposób niespodziewany, nagle, dlatego niezwykle ważne
jest, abyśmy uwierzyli Słowu Bożemu, które Jezus dzisiaj wypowiedział w Ewangelii: „Niech będą
przepasane wasze biodra i zapalone pochodnie. A wy podobni do ludzi oczekujących swego pana…
Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie”.

Pragnieniem Boga jest, aby człowiek był szczęśliwy. Pełnię tego szczęścia, pełnię życia człowiek
otrzymuje w chwili, gdy staje przed Bogiem i doświadcza Bożego miłosierdzia. Tak naprawdę spośród
wielu wartości najważniejsze jest zbawienie, aby w chwili śmierci być tym szczęśliwym, którego Pan
zastanie czuwającym; aby być szczęśliwym, bo oto będziemy mogli oglądać Boga twarzą w twarz. 

Czuwać - to znaczy nieustannie trwać w łasce uświęcającej. 
Czuwać - to znaczy mieć zawsze czyste sumienie, odpuszczone grzechy. 
Czuwać - to czynić wszystko dla Boga, czynić wszystko według woli Pana Boga. 
Im więcej wiem o czuwaniu przed Bogiem, tym większa jest nadzieja, że istotnie Bóg obdarzy mnie

pełnią miłosierdzia. 
Żegnamy dzisiaj zmarłego Kazimierza, o którym możemy powiedzieć, że był czuwający i nieustan-

nie gotowy na nadejście Pana. Zaangażowanie i udział we wspólnotach: Służbie porządkowej TOTUS
TUUS, we Wspólnocie Żywego Różańca i Apostolstwie Dobrej Śmierci dzisiaj wydaje owoce przed
obliczem samego Boga. Wielka nadzieja wstępuje w człowieka, gdy pozostaje na ziemi, a jed-
nocześnie ufa, że ta osoba, którą na ziemi żegnamy w tym momencie, stoi przed obliczem Boga,
przeżywa pełnię życia, pełnię szczęścia, że może oglądać Boga twarzą w twarz. 

Patrzmy na śmierć w perspektywie zmartwychwstania. Śmierć bez zmartwychwstania byłaby czymś
najbardziej dramatycznym i tragicznym w życiu człowieka, czymś najbardziej bezsensownym. Śmierć
człowieka w perspektywie zmartwychwstania staje się nie zakończeniem, tylko przejściem do nowego
życia. Módlmy się gorąco za naszych bliskich zmarłych, za Kazimierza, abyśmy i my mogli spotkać się
z nim w Królestwie Chrystusa. Jednocześnie abyśmy i my, gdy staniemy przed Bogiem, mogli
usłyszeć: pójdźcie błogosławieni Ojca, weźcie w posiadanie Królestwo przygotowane wam od
założenia świata. 

Ks. Grzegorz Jankowski – homilia wygłoszona 2 lutego 2010 r. (fragm.)
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ASCEZA CHRZEŚCIJAŃSKA
Podstawowe spojrzenie na ascezę 

Ascezę można określić jako ukierunkowanie życia chrześci-
jańskiego w stronę doskonałości nakreślonej ramami: wyrze-
czenie i zjednoczenie, śmierć i życie, dokonujące się za pośred-
nictwem modlitwy, cnót teologalnych, które wprowadzają 
w doświadczenie mistyczne z Chrystusem, z Trójcą Świętą.

Bez wątpienia asceza jest jednym z istotnych momentów
życia chrześcijańskiego ukierunkowanego na świętość. Słowem
asceza określano ćwiczenie się w czymś - na przykład uczenie
się rzemiosła, zdobywanie sprawności ciała, ćwiczenia rozumu 
i woli, podejmowane wysiłki w drodze do życia kontempla-
cyjnego czy też życie religijno-moralne. 

W duchowości, jakby zbierając te wszystkie określenia,
przez ascezę rozumie się osobisty wysiłek i trud, przez

które chrześcijanin, wsparty łaską Bożą pragnie wzrastać w doskonałości nad-
przyrodzonej. Można to krótko ująć: 

Asceza to współpraca człowieka z łaską Bożą w dziele własnego uświęcenia.
Chodzi tu o wysiłek świadomy, osobisty, dobrowolny, miłosny, wolny i ukierun-
kowany na doskonałość życia chrześcijańskiego.

Wysiłek ten jest połączony ze sporym trudem: umartwieniem, pokutą, modlitwą,
pracą, wyrzeczeniem, ofiarą, których ta droga wymaga, i doznawaniem rozbijającej
oschłości. 

W Nowym Testamencie znajduje się idea i nauka ascetyczna ujęta w słowach:
„Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój
i niech Mnie naśladuje” (Mt 16, 24). Słowa dotyczą tych, którzy chcą iść za
Chrystusem, tzn. jeśli chcą stać się Jego uczniami przez naśladowanie Go, wpierw
muszą zaprzeć  się samych siebie i podjąć swój codzienny krzyż. 

Jeśliby ktoś głosił świętość bez zaparcia się siebie, bez krzyża, nie
przekazuje Ewangelii i nie naucza ascezy chrześcijańskiej. Asceza bez krzyża
nie jest ascezą chrześcijańską. Ten krzyż jest w życiu człowieka, niezależnie od tego,
czy on go przyjmuje czy odrzuca. Bez tego zaparcia się siebie niczego człowiek nie
osiągnie w życiu. Jakże przekonywująco przypomina o tym św. Paweł: „Każdy, który
staje do zapasów, wszystkiego sobie odmawia; oni, aby zdobyć przemijającą
nagrodę, my zaś nieprzemijającą” (1 Kor 9, 25). 

Nie tylko sportowcy, ale każdy człowiek wyrzeka się wielu rzeczy godziwych i doz-
wolonych dla osiągnięcia dobrych wyników w zawodach, w pracy, w nauce, w zdoby-
waniu pozycji, dla pieniędzy, dla zyskania pochwały, itp. Uczestnictwo w życiu Boga
warte jest największego wyrzeczenia wszystkiego, co nie prowadzi do tego
uczestnictwa.

Asceza chrześcijańska opiera się na
dwóch dogmatach: o grzechu pierworod-
nym i o usprawiedliwieniu przez łaskę. Te
dwie prawdy mówią o stanie walki, jaka toczy się
w człowieku pomiędzy złem a dobrem, grze-
chem a łaską oraz o stanie jego ograniczenia.
Znane są już skutki grzechu pierworodnego,
jak: przez naturalne skłonności umniejszenie
skuteczności w pracy nad sobą, osłabienie woli,
zaciemnienie umysłu, siła pożądliwości. Druga
prawda przypomina o odkupieniu przez Krzyż
Jezusa Chrystusa i umocnienie Jego łaską,
przez którą dokonuje się uwalnianie człowieka
od jego ograniczeń w celu doprowadzenia go
do pierwotnej równowagi z Bogiem, z sobą 
i z drugimi. Asceza jest podjęciem tej walki po-

między grzechem a łaską w trosce o doskonałą czystość serca…
Asceza jest konieczna do pełni rozwoju osobowości. W człowieku duch po-

winien panować, być panem swej aktywności, tzn. powinien panować nad działaniem,
nad właściwym i pełnym używaniem wolności. Asceza możliwym czyni to panowanie
ducha. Asceza chrześcijańska podejmuje wzniosłe cele i ideały możliwe do osiągnię-
cia przy zwyczajnym współdziałaniu z łaską Bożą. Dokonuje się ona w bolesnym
działaniu i ogołoceniu, lecz prowadzi do dojrzałości duchowej i osobowej.

Duchowość dla wszystkich - Dominik Wilder OCD

ŻYCIE DUCHOWE - ASCEZA ŻYCIE DUCHOWE - ASCEZA

PRAWDZIWA ASCEZA MUSI ŁĄCZYĆ SIĘ Z MIŁOŚCIĄ
Umiejętność narzucania sobie pewnych rygorów - w imię wyższych ideałów - stanowi

znak najwyższej wolności wewnętrznej, gdyż świadczy o umiejętności kierowania sobą.
Z pewnością większą wolnością odznaczał się zamknięty w celi głodowej ojciec
Maksymilian Kolbe, który dobrowolnie, z miłości do Boga, Maryi i człowieka, zdecy-
dował się na śmierć, niż pozostająca na wolności osoba, zniewolona swoimi kaprysami
i nałogami, czyniąca tylko to, na co „ma ochotę“. Naprawdę wolni byli Chrystus i
Maryja... Umiejętność narzucania sobie pewnych ograniczeń i rygorów w imię
miłości do kogoś - to asceza. Trzeba zaznaczyć, że prawdziwa asceza, będąca
znakiem wielkiej wolności wewnętrznej, musi łączyć się z miłością, w przeciwnym
bowiem wypadku może być także znakiem pewnego wewnętrznego zniewolenia, np.
ktoś, zniewolony przez pychę, prowadzi bardzo rygorystyczny styl życia, wiele sobie
odmawia, bo chce mieć poczucie, że jest lepszy od innych ludzi. 

Asceza bez miłości nie ma wielkiego znaczenia, jak o tym mówi św. Paweł
stwierdzając: „I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na
spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał” (1 Kor 13,2).

Ks. dr Michał Kaszowski
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