
POWOŁANI DO ŚWIĘTOŚCI
Godność świeckich katolików ukazuje się

nam w pełni, gdy rozważamy pierwsze 
i podstawowe powołanie, które Ojciec 
w Jezusie Chrystusie i przez Ducha Świętego
kieruje do każdego z nich, powołanie do
świętości, czyli do doskonałości w miłości.
Święty jest najwspanialszym świadectwem god-
ności otrzymanej przez ucznia Chrystusa.

Wszyscy wierni z tytułu swej przynależ-
ności do Kościoła otrzymują powszechne

powołanie do świętości i w nim współuczestniczą. Są nim objęci na
pełnych prawach i na równi ze wszystkimi innymi członkami Kościoła
także świeccy: „wszyscy chrześcijanie jakiegokolwiek stanu 
i zawodu powołani są do pełni życia chrześcijańskiego i do
doskonałości miłości”; „wszyscy więc chrześcijanie zachęcani są 
i zobowiązani do osiągania świętości i doskonałości własnego stanu”.

Powołanie do świętości wyrasta z Chrztu i odnawia się 
w innych sakramentach, zwłaszcza w Eucharystii. Chrześcijanie,
przyobleczeni w Jezusa Chrystusa i napojeni Jego Duchem, są „świę-
ci”, a więc są upoważnieni i zobowiązani do tego, by świętość swojego
być okazywali w świętości wszystkich swoich działań. Paweł apostoł
stale upomina wszystkich chrześcijan, aby żyli tak, „jak przystoi świę-
tym” (Ef 5, 3).

Życie wedle Ducha, które wydaje owoc uświęcenia, pobudza
ochrzczonych i wymaga od nich wszystkich razem i każdego z osob-
na tego, by naśladując Jezusa Chrystusa, przyjęli Jego
Błogosławieństwa, słuchali i rozważali słowa Boże, świadomie 
i aktywnie uczestniczyli w liturgicznym i sakramentalnym życiu
Kościoła, pamiętali o osobistej, rodzinnej i wspólnotowej modlitwie,
byli głodni i spragnieni sprawiedliwości, praktykowali miłość we wszys-
tkich sytuacjach życiowych i by służyli braciom, zwłaszcza najmniej-
szym, ubogim i cierpiącym.                                               

Jan Paweł II
Adhortacja Apostolska Christifideles Laici 

O powołaniu i misji świeckich w Kościele i świecie (16)
Parafia Świętych Wyznawców: O. Rafała i Br. Alberta w Warszawie - kwiecień 2010 (ŻYCIE DUCHOWE 4)
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Najbardziej twórczą ze wszystkich prac jest praca nad sobą - Jan Paweł II
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Nie bierzcie wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście
umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. (Rz 12,2)

Myśli Świętego Rafała Kalinowskiego

Co to jest życie wewnętrzne?
Szukać Boga, starać się Go poznać, myśleć tylko o Nim, kochać

Go całym sercem, otóż to życie zaprawdę bardzo słodkie; pracować
nad pogłębieniem tych uczuć, umacniać je, otóż to zajęcie
korzystne, miłe, które nigdy nie nuży, z każdym dniem nowych dostar-
cza pociech, bo to jest to, co się nazywa życiem wewnętrznym. 

Pierwszy akt życia wewnętrznego to pamięć na obecność Boga 
w nas w każdej okoliczności.

Drugim aktem życia wewnętrznego to słuchanie głosu Boga. 
To Ojciec, Przyjaciel, który lubi przemawiać do nas.

Wola Boża
Wykonywanie (…) świętej woli Bożej stanowi oznakę miłości ku Bogu.

Najpewniejsza droga do zbawienia duszy jest zgadzanie się z wolą Bożą.

Jeżeli (…) wolą Bożą jest uświęcenie nasze, wtedy i wierne wykonywanie woli Bożej jest
dokonaniem tego uświęcenia. 

Prawdziwym szczęściem na tym łez padole jest pełnienie we wszystkim świętej woli
Boga. Tylko ten jest szczęśliwy, kto szuka szczęścia na tej drodze, nie troszcząc się 
o kłopoty, zmartwienia, cierpienia, jakie nas spotykają, nawet o życie, gdyby Bóg od nas tej
ofiary zażądał.

Czym jest doskonałość - świętość życia ?
W czym się okazuje świętość życia? W czystości serca i nigdy nie zachwianym ćwiczeniu

się w wykonywaniu doskonałym obowiązków stanu naszego.

Jeżeli się mówi, że dla zostania świętym trzeba wyróżniać się spośród drugich, to nie
znaczy, że mamy robić rzeczy nadzwyczajne, lecz zwyczajne z nadzwyczajną dokładnością.
Postępując w ten sposób można w krótkim czasie dojść do wielkiej świętości. 

Jak podobać się Bogu?
Być wiernym Bogu w drobiazgach życia codziennego: oto tajemnica świętości, a chęć

podobania się Bogu to środek nadający wszystkim naszym uczynkom wartość nadprzy-
rodzoną.

Byłoby błędem wierzyć, że małe rzeczy są pozbawione wielkości; każdy czyn jest wielki,
jeżeli go spełniamy z wielką miłością ku Bogu i z wielkim pragnieniem podobania Mu się. 

Prośmy św. Rafała Kalinowskiego, Patrona parafii, aby nas wspierał na naszej drodze
do świętości. Amen
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DĄŻENIE DO DOSKONAŁOŚCI
Ojciec Rafał Kalinowski (...) czerpiąc z literatury

duchowej i własnych doświadczeń wiedział, że
prawdziwe życie duchowe staje się możliwe, gdy
człowiek przeżyje stan wewnętrznego nawrócenia.
O. Kalinowski podkreślał, iż „Nasza doskonałość polega
na doskonałym zrozumieniu słów Pana naszego:
‘Szukajcie najpierw królestwa Bożego...’, to znaczy
samego Boga i tylko Boga, oraz na wcieleniu ich 
w życie”. A wtedy „to pozwoli nam żyć w świecie bez
przywiązania się do rzeczy światowych, zachować nasze
serca wolne, by je oddać w całości Bogu”. Życie
chrześcijanina powinno charakteryzować się
nieustannym postępem tak zewnętrznym, jak i wew-
nętrznym. W Piśmie Świętym napotykamy częste
zachęty i napomnienia do ciągłego postępu... 

Postęp ten polega na „zmniejszeniu liczby i jakoś-
ci grzechów, na zapanowaniu nad zmysłowymi

żądzami, na poznaniu i ćwiczeniu się w cnotach odpowiednich stanowi”, a nadto na
„pełnieniu miłych Bogu uczynków” oraz na „dążeniu do chrześcijańskiej
doskonałości”…

Dążenie do doskonałości chrześcijańskiej według św. Rafała Kalinowskiego
polega na nieustannym poddawaniu się woli Bożej. Gdyż ona jest „mądra, święta 
i nie tylko może nas zadowolić, lecz doskonałymi i prawdziwie szczęśliwymi uczynić”.

…Jedynie prawdziwą drogą do doskonałości chrześcijańskiej jest „zdanie się na wolę
Bożą, która wszystko ku zbawieniu duszy kieruje” i jednocześnie „dodaje sił do mężnego
wytrwania”. Nadto dążenie do doskonałości nie wymaga od człowieka żadnej zmiany 
w codziennych sprawach, wymaga jedynie, aby je czynić ze względu na wolę Bożą…

Dążenie do doskonałości dotyczy także ducha modlitwy, który powinien rozwi-
jać się przez całe chrześcijańskie życie. Im więcej ducha modlitwy, tym większa
łatwość w obcowaniu z Bogiem…

Dążenie do doskonałości również powinno być osadzone na przystosowaniu się do
warunków i wymagań chrześcijańskiego życia. W tej kwestii o. Rafał pouczał, że „trze-
ba się kierować rzeczywistością każdego dnia, to znaczy wolą Bożą w tym wszys-
tkim, co dotyczy czystości duszy i postępu w miłości Bożej (cała reszta w tym się
zawiera), posługując się środkami, które Bóg nam daje w św. Kościele, ponieważ to
wszystko opiera się na wierze, a sprawiedliwy z wiary żyje; i postępujemy wówczas
zgodnie z rzeczywistością, a nie według naszych własnych zmysłów, które w każdej
chwili mogą się w niwecz obrócić”. Ponadto „trzeba znosić z rezygnacją trudy życia; to
także wiele pomaga do odmłodzenia duszy i czyni ją, przez świętą zgodność z wolą
Bożą, bardziej ufną i bardziej gorliwą”. 

Dążenie do doskonałości zależy również od ducha postępu, który się zasadza
na coraz to doskonalszym pełnieniu obowiązków życia. O. Rafał Kalinowski zalecał
swoim podopiecznym poświęcenie Bogu spraw codziennych, każdy powinien robić to
zgodnie z tym rodzajem pracy, do jakiego Bóg go powołać raczył. O. Rafał przypominał,
że najlepszym wzorem dla chrześcijanina jest Jezus Chrystus i głównym zadaniem
każdego chrześcijanina „ma być naśladowanie go w codziennym biegu życia”. Dla
każdego w drodze do nieba może być „Tylko Bóg świadkiem, Chrystus wzorem, Maryja
wspomożycielką”…

...Naśladowanie Chrystusa jest podstawą, na której wznosi się budowanie
świętości indywidualnej i społecznej. Sugeruje to postęp duchowy w unikaniu
grzechów przez ciągłe poskramianie namiętności i złych skłonności, do kształtowania 
w sobie postawy tak zewnętrznej, jak i wewnętrznej, która byłaby dążeniem do czynnej
miłości i heroicznej postawy znoszenia przeciwności. Jak już wcześniej było
powiedziane, dążenie do doskonałości chrześcijańskiej jest dążeniem do osiągnięcia
najwyższego stopnia miłości Bożej. 

O. Rafał Kalinowski pisał, że „w życiu wewnętrznym duszy, kiedy chodzi 
o postęp w miłości Bożej, nieprzyjaciel naszej duszy, zły duch, stawia nam
przeszkody, złudne trudności, oziębłość, małoduszność, lenistwo, które czynią nas
ociężałymi, abyśmy nie mogli iść tam, gdzie wzywa nas wola Boża i gdzie znajdziemy
pożyteczne i konieczne rzeczy dla naszego zbawienia”. I dalej, kontynuując, mówi, że zły
duch „pozornie nawet dobro ułatwia, aby nas odwrócić od dobra, które jest prawdziwym
dobrem”. I dalej „pozwala, abyśmy byli zadowoleni z siebie, byśmy odczuli słodycz
rzeczy w zasadzie dobrej, lecz w konkretnym przypadku nie przynoszącej nam pożytku”.
Albo też, „kiedy widzi, że naszą duszę opanowała skłonność do szukania upodobania 
w dobru stworzonym, zamiast szukania upodobania tylko w samym Bogu, jako dobru
najwyższym, ku któremu powinno się kierować, jako ku naszemu jedynemu celowi, całe
dobro doczesne, czy to duchowe czy materialne”. Dalej nauczał o. Rafał Kalinowski, że
„przynosić szkodę własnej duszy znaczy to samo, co ujmować chwały Bogu”, a wów-
czas człowiek „nie ma miłości w Bogu”... 

Grzech jest „aktem nieposłuszeństwa” Bogu, gdyż „nic tak Bogu nie jest
wstrętnym, jak lenistwo duchowe i obojętność serca”, a nadto, gdy ktoś „uchylać
się zaczyna od źródła prawdy i miłości”. Do tego jeszcze Boga obrażamy „egoistycznym
zwróceniem się ku sobie samemu”. O. Rafał napominał, że „trzeba położyć kres wszys-
tkiemu, co prowadzi do samozadowolenia”, a postawić sobie przed oczy przykazanie
Boże „będziesz miłował Pana Boga twego... i bliźniego twego...”. Otóż ostatecznie
chodzi o „dostrzeżenie własnego egoizmu i egocentryzmu”, o to, aby „nigdy nie zata-
piać się w sobie”, ale zobaczyć, w jakim stopniu jest się nastawionym na zaspokojenie
własnych potrzeb, a skłonnym do pomijania tego, co wynika z potrzeb bliźniego…

Rafał Kalinowski zwracał szczególną uwagę na fakt, że „uznanie własnej nędzy
jest drogą najprostszą do uzyskania miłosierdzia Bożego i do uzyskania pomocy
przez ucieczkę do Boga”. 

Ks. Jan Zapotoczny (fragm.)
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