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G³êbsze studium postaci œw. Antoniego Marii Klareta i rzetelne poznanie
to¿samoœci jego powo³ania pozwala w sposób niedwuznaczny stwierdziæ,
¿e by³ on Misjonarzem Apostolskim 1 . „Tytu³ ten pe³niej i dobitniej
odzwierciedla jego to¿samoœæ”2 .
Na powy¿sze stwierdzenie wskazuj¹ ci, którzy znali œwiêtego osobiœcie.
Równie¿ i on sam uwa¿a³ siê za misjonarza apostolskiego. (Aut. n 341) ju¿
pierwszy jego biograf przyzna³ mu ten tytu³ jako przydomek definiuj¹cego
postawê Œwiêtego3 . W z³o¿onej osobowoœci Klareta ide¹ przewodni¹, wokó³
której wszystko siê zbiega i zeœrodkowuje, jego kap³añstwo, biskupstwo,
koncepcja ¿ycia zakonnego, dzia³alnoœæ apostolska i jego plany
organizacyjne, jego powo³anie misjonarza apostolskiego. Stwierdzenie to
wyjaœnia sens i istotê jego dzia³ania oraz ¿ycia, pozwala zrozumieæ
wszystko, co kszta³tuje jego ducha.
Misjonarz Apostolski – tytu³ najlepiej definiuj¹cy wspomnian¹ postaæ
wymaga g³êbszego studium pozwalaj¹cego odczytaæ to wyra¿enie na tle
epoki w której ¿y³. Studium takie umo¿liwi równie¿ odczytanie tego, czym
by³a owa godnoœæ dla niego samego. To z kolei doprowadzi nas do
ponownego zag³êbienia siê w treœæ jego powo³ania i charyzmatu g³osiciela
S³owa po to, aby odkryæ na nowo nasz¹ to¿samoœæ, a tak¿e osobist¹ i
wspólnotow¹ wiernoœæ temu, co nas definiuje i wyró¿nia w Koœciele.
1. TRADYCYJNY OBRAZ MISJONARZA APOSTOLSKIEGO
W powo³aniu i misji Koœcio³a postaæ Chrystusa jest t¹, która stanowi
wzorzec wszelkiego postêpowania. Postawa Chrystusa zawiera jednak w
sobie takie bogactwo i ró¿norodnoœæ cech i rysów, ¿e nikt nie jest w stanie
naœladowaæ jej w sposób identyczny. St¹d ka¿dy œwiêty i ka¿dy za³o¿yciel
uwydatnia zawsze jakiœ konkretny aspekt ¿ycia Chrystusa, zgodnie z
udzielonym darem. Naœladuj¹c konkretn¹ postawê Chrystusa, poleca³ on
swoim naœladowcom, by spe³niali obowi¹zki bêd¹ce konsekwencj¹
otrzymanego daru i by czynili to w taki sposób jak on. Idea³ Chrystusa jako
proroka i g³osiciela S³owa Bo¿ego fascynowa³ i pobudza³ do dzia³ania zarówno
Aposto³ów jak i wielu mê¿ów apostolskich w ka¿dej epoce. Na podstawie
dziejów oraz historii Koœcio³a i jego tradycji mo¿na zauwa¿yæ, ¿e sposób
wype³niania ich pos³annictwa – misji przypomina nam tradycjê monastyczn¹,
która przyjê³a ¿ycie we wspólnocie jak normê, naœladuj¹c pierwsze wspólnoty
chrzeœcijañskie.
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Œw. Bernard komentuj¹c ¿ycie irlandzkiego aposto³a, œw. Malachiasza,
nazywa ten sposób ¿ycia apostolskim, podaj¹c charakterystyczne jego
rysy: chodziæ pieszo od parafii do parafii nie posiadaj¹c, ¿adnych pieniêdzy,
ani s³u¿¹cych, ani w³asnego domu. Sto piêædziesi¹t lat póŸniej œw. Dominik
i jego towarzysze podejmuj¹ taki styl ¿ycia. W podobny sposób w XVII i
XVIII w. ¿yj¹ b³ogos³awiony Jan z Awili i kilku innych misjonarzy4 . Paralelny
styl ewangelizacji i realizacji ubóstwa apostolskiego mo¿na spotkaæ równie¿
u œw. Wincentego á Paùlo, œw. Alfonsa Liguori, œw. Leonarda de Puerto
Mauricio oraz b³. Diego de Cadiz – œwiêtych, z którymi Klaret czu³ siê
bardzo zwi¹zany. Do tego nieskoñczonego ³añcucha misjonarzy apostolskich
do³¹czy³ w XIX w. w Hiszpanii œw. Antoni Maria Klaret.
Od wieku XII misjonarze posiadali ró¿ne przywileje nadawane przez
Stolicê Apostolsk¹, a w póŸniejszym czasie – po reformie Grzegorza XIV
(1622) – przez Kongregacjê do Spraw wiary (propaganda Fide). Niektórych
z nich nazwano Misjonarzami Apostolskimi, zwi¹zane to by³o ze specjaln¹
aprobat¹ przez tê Kongregacjê i nadawano im specjalne przywileje5 . Tytu³
„Misjonarz Apostolski” by³ wiêc tytu³em prawnym, nadawanym przez Stolicê
Apostolsk¹ wyznaczonym kaznodziejom, a zw³aszcza tym, którzy siê o to
ubiegali po to, by iœæ przepowiadaæ zarówno do wierz¹cych jak i
niewierz¹cych.
Pierwotny jurydystyczny sens tego tytu³u wskazuje, ¿e otrzymywa³ go
kap³an wys³any przez Stolicê Apostolsk¹ celem za³o¿enia Koœcio³a tam,
gdzie go jeszcze nie by³o, a tak¿e kap³an delegowany przez Stolicê
Apostolsk¹ do biskupa danej diecezji na tereny, gdzie Koœció³ ju¿ istnia³,
aby ten zaleci³ mu misjê kanoniczn¹, maj¹c¹ na celu o¿ywienie i ponown¹
ewangelizacjê tego Koœcio³a” 6 . Otrzymywa³ on specjalne przywileje
dotycz¹ce kultu i liturgii.
Przydomek apostolski stwierdza, ¿e misja ta zosta³a powierzona przez
Stolicê Apostolsk¹. Misjonarz ze swej strony deklarowa³ siê, by g³osiæ
Ewangeliê, prowadz¹c ¿ycie ubogie, nie maj¹c w wykonywanej pos³udze
¿adnego interesu ziemskiego.
W dalszej czêœci tej pracy mo¿na bêdzie zaobserwowaæ, jak Ojciec
Klaret pojmowa³ i przedstawia³ inne rozumienie tytu³u Misjonarza
Apostolskiego, bardziej oryginalne i szczególne dla jego postaci.
2. GENEZA POWO£ANIA KLARETA
Duchowe doœwiadczenie misjonarskiego powo³ania stanowi dla Klareta
podstawê egzystencji oraz motywacjê, która ukierunkowa³a ca³e jego ¿ycie
i dzia³alnoœæ apostolsk¹ (MCH n.52).
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Powo³anie Klareta zrodzi³o siê profetyczn¹ si³¹, wœród wielu
doœwiadczeñ i g³êbokiego prze¿ycia spotkania z Bogiem7 , który powo³a³ go
w sposób Radykalny dla spraw Królestwa. Wp³yw na to powo³anie mia³o
równie¿ silne doœwiadczenie „œwiata”, którego dobroci, zmiennoœci, oraz
niebezpieczeñstw zakosztowa³ Klaret w swojej m³odoœci. (MCH n. 53). Ju¿
we wczesnym dzieciñstwie mia³ on poczucie nieskoñczonoœci Boga i
przemijaj¹cego charakteru rzeczywistoœci ziemskiej, egzystencji cz³owieka,
a tak¿e jego nieskoñczonoœci. ((MCH n. 53). Pozwoli³o mu to wczuæ siê w
wielkie nieszczêœcie tych, którzy id¹ na zatracenie wieczne. Prze¿ycie to
by³o tak donios³e, ¿e spêdza³o sen z jego dzieciêcych oczu i odbi³o siê na
ca³ym ¿yciu8 .
W pewnym sensie mo¿na by powiedzieæ, ¿e ³aska wyprzedzi³a w nim
naturê, a ¿arliwoœæ rozum9 . Dlatego pierwszy jego biograf napisa³: mo¿na
powiedzieæ, ¿e by³ aposto³em od samego pocz¹tku10 . Wspó³czucie co do
losu grzeszników nie by³o u Klareta tylko ziemskim i uczuciowym owocem
serca. (Aut. N. 10) Tego rodzaju doœwiadczenie wiecznoœci trzeba przypisaæ
specjalnej interwencji Ducha Œwiêtego, który od pocz¹tku przeznaczy³ Klareta
do wype³niania specjalnej misji w Koœciele. Zosta³a ona wyryta w g³êbi jego
cz³owieczego jestestwa. (Aut. N. 9) Zawsze mia³ j¹ przed swoimi oczyma
(tam¿e n. 15), stanowi³a dla niego sprê¿ynê ¿arliwoœci (tam¿e n. 15).
„Pragnienie nawróceni grzeszników – napisze póŸniej pobudza³o mnie
do jeszcze intensywniejszej pracy, pobudza równie¿ i teraz, by póki ¿yjê
ratowaæ tych nieszczêœników”. Mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e podobnie jak u
œw. Teresy, u Klareta dary Ducha Œwiêtego wywo³uj¹ce zatroskanie o los
grzeszników pojawi³y siê, gdy by³ jeszcze dzieckiem. Ale, podczas gdy u
Teresy wywo³a³y one pragnienie ¿ycia pustelniczego lub mêczeñstwa, to w
Klarecie obudzi³o siê pragnienie apostolskie. Myœl o wiecznoœci, która
wstrz¹snê³a nim dog³êbnie (Aut. N 8) wzbudzi³a podwójn¹ reakcjê, a
mianowicie: g³êbokie uczucie wspó³czucia dla losu grzeszników oraz
postanowienie dzia³ania ze wszystkich si³, aby ich ocaliæ. By³o to
konsekwencj¹ aktywno – emocjonalnego charakteru jego osobowoœci. Ju¿
w latach dzieciñstwa pocz¹³ siê wy³aniaæ pierwszy kszta³t powo³ania
kap³añskiego o charakterze ca³kowicie apostolskim. Klaret widzia³ je jako
œrodek wspó³pracy w zbawieniu bliŸnich: Bóg powo³a³ mnie a ja poœwiêci³em
siê Jego najœwiêtszej woli11 . Ofiarowa³em siê wy³¹cznie na Jego s³u¿bê.
Pragn¹³em byæ kap³anem, by w dzieñ i w nocy s³u¿yæ sprawom Królestwa
Bo¿ego (Aut. N. 40). PóŸniej nast¹pi³ g³êboki kryzys powo³ania. Przyczyni³y
siê do tego miêdzy innymi: œmieræ nauczyciela ³aciny i praca w fabryce
ojca. Przychodzi wtedy krytyczny i decyduj¹cy okres kontaktu ze œwiatem.
Wizja pracy, techniki, ludzkiego sensu, który Klaret zdoby³, przyt³umi³y
g³os Bo¿ego wo³ania. Œwiat oferowa³ mu bogactwa, honory, zaszczyty. Zda³
4

jednak sobie szybko sprawê z pró¿noœci i niebezpieczeñstwa tych dóbr,
które s³u¿¹ jedynie zaspokojeniu w³asnych ambicji i egoizmu. Gdy zosta³
zdradzony przez nieuczciwego przyjaciela, doœwiadczy³ niepewnoœci jak¹
daje pieni¹dz (Aut. N. 73–75) oraz niesta³oœci mi³oœci ludzkiej, która ³atwo
zdradza lub jest zdradzana. (Aut. n. 72) Dostrzeg³ tak¿e nienawiœæ u
wspó³pracowników w fabryce, którzy prowadzili ¿ycie œwiatowe,
powierzchowne12 . Na brzegu morza doœwiadcza kruchoœci i marnoœci
w³asnego ¿ycia, a tak¿e niebezpieczeñstwa jego utraty w ka¿dej chwili.
(Aut. n. 71). Stwierdzi³ nawet, ¿e kontakt ze œwiatem technicznym okaza³
siê szczególnie niebezpieczny. Poniewa¿ praca, któr¹ wykonywa³
uniemo¿liwia³a mu spe³nianie wymogów powo³ania apostolskiego.
To doœwiadczenie œwiata by³o potrzebne i opatrznoœciowe. Przygotowa³o
serce aposto³a. Klaret napisze póŸniej: Wszystkie te doœwiadczenia by³y
mi dane przez Boga, aby mnie pobudziæ i wyci¹gn¹æ z niebezpieczeñstwa
tego œwiata (Aut. n. 65).
Utrata z³udzeñ co do marnoœci tego œwiata doprowadzi³a do tego, ¿e
podj¹³ decyzjê stanowcz¹ i radykaln¹: zerwaæ ca³kowicie ze œwiatem i umrzeæ
dla niego w zakonie kartuzów. (Aut. n. 77). Tutaj uwidacznia siê jego powo³anie
zakonne, ale w sposób tak gwa³towny, ¿e jego powo³anie do kap³añstwa i
apostolstwa wydaje siê byæ zagro¿one. Równie¿ i to by³o opatrznoœciowe,
poniewa¿ Pan za¿¹da³, aby oderwa³ siê ca³kowicie od œwiata. Dziêki czemu
nie tylko uwydatni³y siê charakterystyczne cechy jego misji, lecz pozwoli³o
mu to zdobyæ pewne doœwiadczenie na polu technicznym. Wykorzysta to
póŸniej w swojej dzia³alnoœci apostolskiej. Nadchodzi czas, kiedy powo³anie
misjonarskie nabiera w nim coraz wyraŸniejszego kszta³tu i jawi siê z ogromna
si³¹. „ Od czasu, gdy opuœci³y mnie pragnienia zostania kartuzem, które Bóg
mi da³, by wyrwaæ mnie ze œwiata, myœla³em nie tylko o uœwiêceniu w³asnej
duszy, lecz tak¿e ci¹gle rozmyœla³em nad tym, co muszê czyniæ aby ratowaæ
dusze moich bliŸnich. (Aut. n. 113).
Na tak przygotowanym gruncie wyraŸnie ukaza³o siê dzia³anie Bo¿e i
to do tego stopnia, ¿e gdy czyta Bibliê, to go silnie porusza i ekscytuje
(Aut. n. 113), czuje siê osobiœcie w³¹czony w tajemnicê myœli Jezusa. S³yszy
g³os Pana, który wzywa go do przepowiadania (Aut. n. 120). Profetyczne
powo³anie, jakie posiada, ma swoje odbicie w s³owach proroka Izajasza
(61, 1), które Jezus wypowiedzia³ w stosunku do siebie w momencie inicjacji
swojej dzia³alnoœci publicznej: Duch Pañski spoczywa na mnie, abym
ubogim niós³ dobr¹ nowinê. Te s³owa wyra¿aj¹ jeden z istotnych elementów
jego pos³annictwa. Klaret odczytuje w nich wagê i znaczenie swego
powo³ania. Widzi Jezusa jako Syna namaszczonego i pos³anego,
narodzonego z Maryi, z³¹czonego ze zbawcz¹ wol¹ Ojca. Dostrzega w Nim
tak¿e S³ugê pos³anego, by objawi³ prawdê poprzez œwiadectwo ¿ycia i
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cierpienie. Czuje siê w³¹czony w szereg Aposto³ów. Uœwiadamia sobie, ¿e
jest narzêdziem zbawienia: Strza³¹ w rêku Boga i Dziewicy Maryi (Aut. n.
156, 270), tub¹,13 s³ug¹ w rêku Boga14 .
Poniewa¿ mesjañskie powo³anie Jezusa By³o poddawane próbom,
równie¿ powo³anie Klareta musi spotkaæ ten sam los. Lecz dziêki specjalnej,
nadprzyrodzonej interwencji Bo¿ej, przeciwnoœci zosta³y przezwyciê¿one.
Donios³e znaczenie w kszta³towaniu siê jego powo³ania mia³a próba z okresu
jego studiów filozoficznych w Vich, gdy w czasie choroby cierpia³ pokusê
przeciw czystoœci. Pod koniec tego zdarzenia ukaza³a mu siê Maryja15 .
Wizja ta sprawi³a, ¿e rodzi siê w nim synowskiego oddania siê Maryi
dla sprawy ewangelizacji. Ewangelizacjê pojmuje jako wspó³pracê z Dziewic¹
Maryj¹ w walce przeciwko szatanowi.
To oddanie siê dla sprawy Królestwa Niebieskiego osi¹gnê³o szczytowy
punkt podczas œwiêceñ diakonatu. Zrozumia³ wtedy pe³ny sens owego
nadprzyrodzonego dzia³ania. Gdy biskup czyta³ w momencie œwiêceñ
diakonatu s³owa œw. Paw³a: Nie toczymy bowiem walki przeciw cia³u i krwi,
lecz przeciwko zwierzchnoœciom, przeciwko w³adzom, przeciwko rz¹dcom
œwiata ciemnoœci, wówczas Pan da³ mi poznaæ, co oznaczali owi szatani,
których widzia³em w momencie pokusy (Aut. n. 101)
Moment wyniesienia na urz¹d apostolski ³¹czy siê z aktem otrzymania
ewangelii jako broni w walce. S³owo Bo¿e jest ostre jak miecz obosieczny,
który jego samego porani³ i oœwieci³.
Klaret zostaje namaszczony Duchem Œwiêtym przez na³o¿enie r¹k i
jest pos³any do walki, jest wcielony do wojska Maryi Dziewicy jako syn i
kap³an16 po to, by pe³niæ doskona³e zadanie Jej Syna, by staæ siê Jego
Aposto³em. (Aut. n. 160-161).
Podsumowuj¹c ten rozdzia³ mo¿na powiedzieæ, ¿e misyjne powo³anie Klareta:
– zrodzi³o siê z kontaktu ze S³owem Bo¿ym w latach m³odzieñczych,
– utwierdzi³o siê podczas wizji w chwilach przezwyciê¿enia pokusy,
– nabra³o kszta³tów konkretnych i zosta³o definitywnie wzmocnione z
chwil¹ œwiêceñ diakonatu.
3. FORMACJA MISYJNA
Wraz z rozwojem powo³ania sz³a w parze formacja ogólna i specyficznomisyjna. Bóg uzdolni³ do tego Klareta w sposób naturalny. Pozna³ Ojców
godnych czci i boj¹cych siê Boga (Aut. n. 3), oraz otrzyma³ staranne
wychowanie (Aut. n. 18).
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Charakterystyczne elementy jego formacji stanowi¹:
–
–
–
–
–
–

stawianie rozumowania praktycznego nad spekulatywnym,
optymizm co do tworzonych przez siebie dzie³,
dar przystosowania siê do œrodowiska, w którym siê znajdowa³17 ,
dobra pamiêæ,
nieprzeciêtna pracowitoœæ,
wielka wytrzyma³oœæ fizyczna i moralna.

Na tym pod³o¿u by³a budowana jego osobowoœæ ju¿ od najm³odszych
lat, kszta³towana przez wychowawcê, cz³owieka bardzo aktywnego i
religijnego (Aut. n. 22) i przez rodziców, którzy wraz z wychowawc¹
pracowali nad formowaniem jego zdrowego spojrzenia na œwiat. (Aut. n. 25)
Bardzo przydatne w pe³ni przysz³ej misji okaza³y siê równie¿
doœwiadczenia z okresu pracy, zw³aszcza w Barcelonie, gdzie wraz z
przygotowaniem technicznym dokonywa³a siê formacja intelektualna i
naukowa18 .
Podczas studiów filozoficznych w Vich bardzo wyraŸ nie zaznaczy³
siê jego g³ówne zainteresowania. Czas ten mo¿na nazwaæ czasem
poszukiwania i przyswajania prawdy zorientowanej na dzia³alnoœæ
misjonarsk¹. Ku tej sprawie kierowa³y siê wszystkie moje codzienne
modlitwy, studia i lektura duchowa19 .
Lektura Pisma œw. nie tylko rozjaœnia³a jego powo³anie i by³a impulsem
do pracy apostolskiej, lecz tak¿e o¿ywia³a inteligencjê i serce, co pozwoli³o
lepiej odczytaæ zbawcz¹ wieœæ. To samo mo¿na powiedzieæ o lekturze
¿ywotów œwiêtych, którzy odznaczali siê swoj¹ ¿arliwoœci¹ w zbawianiu
dusz (Aut. n. 226).
Bez w¹tpienia mo¿na jednak powiedzieæ, ¿e prze¿yciem, które mia³o
wp³yw na dalsz¹ formacjê by³a podró¿ do Rzymu i pobyt w klasztorze
jezuitów. Czas ten pozwoli³ mu dojœæ do g³êbszego przekonania o wartoœci
ubóstwa i koniecznoœci œwiadectwa ¿ycia. (Aut. n. 226). Pobyt w nowicjacie
Towarzystwa Jezusowego ca³kowicie kieruje jego dzia³alnoœæ w stronê
uniwersalnego apostolatu i pozwala poznaæ ró¿ne metody dzia³ania
apostolskiego.
Doœwiadczenia równie¿ walorów ¿ycia zakonnego (konsekrowanego)
oraz potrzeby ¿ycia wspólnotowego, umo¿liwiaj¹cego wiêkszoœæ
skutecznoœæ dzia³ania na polu misyjnym. Wielk¹ £askê uczyni³ mi Pan –
napisze póŸniej – pozwalaj¹c na pobyt w Rzymie i wprowadzaj¹c mnie
chocia¿ na krótki czas miêdzy tak cnotliwych ojców i braci… Tam nauczy³em
siê w jaki sposób prowadziæ rekolekcje œw. Ignacego oraz jak g³osiæ kazania,
katechizowaæ i spowiadaæ (Aut. n. 152). W pewnym okresie niektórzy uwa¿ali
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Klareta za cz³owieka wybitnie obeznanego w wielu dziedzinach nauki i
¿ycia 20 . By³ jakby „biegn¹cym g³osem”21 czêœci Koœcio³a, dla którego
prawda o misjach stanowi³a istotny element jego osobowoœci. Traktowa³ j¹
jako specjaln¹ ³askê otrzyman¹ od Boga22 . Sam jednak mówi³ o sobie
„Wydaje mi siê, ¿e co wiem i choæ jest tego niewiele, stanowi owoc wielu
lat studiów i nocy spêdzonych na nauce”23 .
Formacja filozoficzno-teologiczna Klareta by³a solidna i wszechstronna.
Podobnie wykszta³cenie biblijne, ugruntowane czêst¹ lektur¹ Pisma œw.
oraz najlepszych komentarzy z jego epoki, nie pozostawia³o wiele do
¿yczenia; œwiadczy o tym chocia¿by fakt, z jak¹ ³atwoœci¹ pos³ugiwa³ siê
Bibli¹ cytuj¹c j¹ w swoich dzie³ach.
Zna³ tak¿e dobrze dzie³a literatury patrystycznej. Czyta³ œwiêtego
Augustyna, œw. Jana Chryzostoma i wielu innych znakomitych Ojców
Koœcio³a i to zarówno wschodniego jak i zachodniego.
W zakresie formacji duchowej pos³ugiwa³ siê dzie³ami najlepszych
autorów hiszpañskich, tak klasyków jak i wspó³czesnych. Czêsto siêga³
do autorów francuskich, w³oskich, portugalskich i niemieckich.
Wszystko to, chocia¿ stanowi³o wa¿ny element, nie by³o istota jego
dzia³ania. Klaret kszta³towa³ siê przede wszystkim w kuŸni doœwiadczenia
Bo¿ego i Dziewicy Maryi. Naœladowa³ i uto¿samia³ siê z Chrystusem, którego
spotka³ w Eucharystii, w S³owie, w bliŸnim, w ewangelizacji, a tak¿e we
w³asnej duszy, w której Syn Bo¿y ¿y³ i dzia³a³ z nieprzerwan¹ intensywnoœci¹.
Ca³a jego formacja osobowa pozwoli³a mu osi¹gn¹æ ow¹: „¿yw¹ jednoœæ
pomiêdzy S³owem a duchem apostolskim, ewangeli¹, a ewangelizacj¹24 .
4. MISJONARZ APOSTOLSKI W UJÊCIU KLARETA
4.1. GODNOŒÆ
Klaret uwa¿a³ powo³anie misyjne za specjalny dar. Godnoœæ misjonarza
jest nie tylko anielska, lecz tak¿e Boska, poniewa¿ staje siê wys³annikiem
Boga (CMT s. 21) i wspó³odkupicielem œwiata z Chrystusem (tam¿e s. 22).
On jest G³ow¹ wszystkich misjonarzy. W swej nieskoñczonej dobroci
powierzy³ tê funkcjê tak subteln¹ i tak Bosk¹ aposto³om i misjonarzom
apostolskim (tam¿e). Spójrz – napisze Klaret do Misjonarza Teofila – czy
mo¿e byæ zaszczyt wiêkszy od tego jaki daje nam Jezus Chrystus
dopuszczaj¹c nas do swego apostolatu, dziel¹c z nami godnoœæ Zbawiciela
œwiata? (tam¿e s. 23).
Wspó³dzia³anie w zbawianiu bliŸnich – mówi dalej – jest dzie³em wielkiej
mi³oœci, wiêkszym, ni¿ gdybyœ bêd¹c zamo¿nym, rozda³ biednym wszystkie
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swoje bogactwa (tam¿e s. 24), bo dusza posiada wartoœæ nieporównywalnie
wiêksz¹ ni¿ wszystkie inne kosztownoœci œwiata (tam¿e).
Takie przekonanie towarzyszy³o mu przez ca³e ¿ycie. Na Kubie, w
obliczu trudnoœci stawianych przez tamtejsze w³adze, powiedzia³:
Misjonarski styl ¿ycia pozwala mi na to, aby byæ ubogim, kochaæ Boga,
moich bliŸnich i zdobyæ ich dusze dla Królestwa Niebieskiego25 .
Podobne stwierdzenie wypowiada podczas swego pobytu w Madrycie.
Byæ misjonarzem – pisa³ do Ojca Ramonet – to coœ wiêcej ni¿ byæ
proboszczem lub kanonikiem… Niebezpieczeñstwa zwi¹zane z tymi
funkcjami s¹ wiêksze i jest ich wiêcej, a owoc, który przynosz¹ jest mniejszy
ni¿ owoc pracy misjonarza26 .
W 1862 roku potwierdza swoje stanowisko s³owami: W ¿adnym stanie
nie oddaje siê wiêkszej chwa³y Bogu jak w tym, który wymaga zostawienia
wszystkiego po to, by iœæ za Jezusem Chrystusem, g³osz¹c Jego Królestwo
i zbawiaj¹c grzeszników. Taka postawa jest wyrazem najwiêkszej mi³oœci.
Takie zadanie postawione jest przed misjonarzem27 . PóŸniej, w 1865 roku,
ponownie stwierdzi, ¿e godnoœæ misjonarza jest Boska i jej posiadanie musi
iœæ w parze ze œwiêtoœci¹28 . Przez ca³e ¿ycie wyznawa³ tê sam¹ zasadê
wielkiej godnoœci powo³ania traktuj¹c je jako b³ogos³awieñstwo i niezwyk³e
wyró¿nienie29 .
Równie¿ tradycja Kongregacji rozumia³a zawsze istotê powo³ania
misyjnego w taki sposób. Wystarczy jeden z dokumentalnych tekstów:
posiadamy to samo powo³anie co aposto³owie: idŸcie na ca³y œwiat….
podobnie jak aposto³ów i nas uczyni³ Jezus swoimi pos³añcami i
reprezentantami, abyœmy byli œwiadkami Jego Ewangelii oraz szafarzami
œwiêtych sakramentów30 .
4.2 SPECJAKLNE NAZNACZENIE
Klaret otrzyma³ tytu³ Misjonarza Apostolskiego „ad honorem” (honorowo)
9 czerwca 1841 roku31 . Nie s¹ znane kompetencje, jakie by³y mu nadane
wraz z nim, ale musia³y byæ podobne do tych, o które stara³ siê dla swoich
towarzyszy od 1845 roku 32 . Dla niego tytu³ ten nie by³ jakimœ honorem, ani
nie stanowi³ jedynie terminu prawnego, lecz sta³ siê definicj¹ jego osobowoœci.
Klaret nada³ mu wymiar teologiczno – ewangeliczny, aby przez to ukazaæ
styl ¿ycia prawdziwie apostolski, taki jaki prowadzili Aposto³owie z Jezusem;
w bezwzglêdnym ewangelicznym ubóstwie i nierozerwalnej wiêzi z braæmi.
Przez s³owo misjonarz chcia³ wskazaæ jego specyficzn¹ funkcjê, na
któr¹ sk³adaj¹ siê: ewangelizacja, prorocka pos³uga S³owa, jak równie¿
spe³nienie innych funkcji kap³añskich: sakramentalnej i pasterskiej33 .
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Chrystus by³ namaszczony i pos³any, sta³ siê: G³ow¹ oraz wzorem
wszystkich misjonarzy (CMT s. 22). Klaret widzia³ w Chrystusie w sposób
szczególny jego pos³annictwo misyjne. Stale pragn¹³ uto¿samiaæ siê z Nim,
¿yæ w przyjaŸni naœladuj¹c Go, œwiadcz¹c o Nim a¿ do œmierci, g³osz¹c
Jego zbawcz¹ moc. (MCH 57 – 62). To wszystko pozwala zrozumieæ,
dlaczego mówi¹c o ¿yciu misjonarskim mia³ zawsze na myœli ci¹g³e i
nieroz³¹czne przebywanie z Chrystusem, dlaczego tak czêsto rozwa¿a³
Jego dzia³alnoœæ publiczn¹: przepowiadanie, rozmowy noc¹, modlitwê, g³ód,
pragnienie, zmêczenie drogami palestyñskimi. T¹ postaw¹ Chrystus pokaza³
niekoñcz¹c¹ mi³oœæ Boga do ludzi34 .
Przydomek apostolski Klaret odnosi wprost i bezpoœrednio do Aposto³ów
powo³anych do dzielenia siê mi³oœci¹, a tak¿e do ca³kowitego poddania siê
woli Jezusa po to, aby g³osiæ Dobr¹ Nowinê a¿ po krañce œwiata. Taki styl
¿ycia – jak ju¿ to by³o wspomniane – zak³ada bezkompromisowe ubóstwo,
chêæ ci¹g³ego pójœcia do przodu i braterstwo w s³u¿bie ewangelizacyjnej,
która jest rozumiana jako biblijna i prorocka pos³uga w g³oszeniu S³owa Bo¿ego.
5. KLARET – MISJONARZ APOSTOLSKI.
Powo³anie apostolskie nie by³o dla Ojca Klareta czymœ przejœciowym
i przemijaj¹cym. Staje siê on aposto³em w sposób tak radykalny, ¿e to co
wi¹¿e siê z apostolatem, spotyka siê we wszystkich planach jego
osobowoœci, w ka¿dym okresie jego ¿ycia. G³oszenie misji, sta³a
ewangelizacja nie stanowi³y dla Klareta jakiegoœ dzia³ania zewnêtrznego,
lecz wydobywa³y siê z wnêtrza jego osobowoœci. Pozycja misjonarza to
coœ fundamentalnego w jego ¿yciu. Czu³ siê zjednoczony z Chrystusem
id¹cym i g³osz¹cym Ewangeliê. Uto¿samia³ siê z nim w g³oszeniu i
wype³nianiu Jego misji35 . Te cechy biograficzne Klareta oraz tradycja
Zgromadzenia ukazywa³y zawsze jako rys, który najtrafniej okreœla jego
postaæ. Apostolat w jego postawie zajmuje uprzywilejowane miejsce. Jego
proboszcz, misjonarz, biskup, spowiednik, ojciec duchowny, fundator
zgromadzeñ zakonnych, zawsze znajduje sposób, by oddaæ siê sprawie
apostolatu36 .
Klaret by³ Misjonarzem Apostolskim nie tylko w Katalonii, czy na Wyspach
Kanaryjskich, lecz tak¿e we wszystkich sytuacjach w jakich siê znalaz³.
zmuszony do wiêkszej s³u¿by Koœcio³owi przyjmuje nominacjê biskupa, a
nastêpnie funkcjê spowiednika królowej. Równie¿ w tych okolicznoœciach nie
zaprzesta³ swej dzia³alnoœci apostolskiej, zarówno poprzez po³o¿enie nacisku
na ewangelizacjê, jak i na ubogi, braterski styl ¿ycia37 .
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Podczas pobytu na Kubie by³ bardziej misjonarzem ni¿ arcybiskupem. Pos³uga
biskupa, choæ wype³niana ze starannoœci¹ i pieczo³owitoœci¹ ogranicza³a w pewnym
stopniu jego dzia³alnoœæ38 . Chcia³ przeciwstawiæ siê tendencji panuj¹cej w jego
czasach, która redukowa³a dzia³alnoœæ biskupa do funkcji biurokratycznych39 .
Powierzy³ funkcje zwi¹zane z zarz¹dzaniem diecezji swoim zaufanym
wspó³pracownikom, uwzglêdniaj¹c przy tym ich kompetencje i rezerwuj¹c sobie
podejmowanie istotnych decyzji zwi¹zanych z tym urzêdem. Takie rozwi¹zanie
pozwoli³o na poœwiêcenie wiêkszej iloœci czasu i energii na przepowiadanie. Jego
wizyty duszpasterskie by³y przede wszystkim czasem wspó³¿ycia rodzinnego i
ewangelizacji skierowanej do ludu powierzonego mu przez Boga40 . Postawa,
jak¹ wówczas prezentowa³, najbardziej ujawnia istotne cechy misjonarza
apostolskiego: brak przywi¹zania do miejsca, ¿ycie wspólnotowe, dzia³alnoœæ
misjonarska, ci¹g³¹ troskê o odnawianie ¿ycia religijnego41 .
W Madrycie, nie zaniedbuj¹c swoich obowi¹zków spowiednika królowej,
poœwiêca³ wiele czasu na to, by ewangelizowaæ. Podró¿, w któr¹ uda³ siê
wraz z królow¹ i dworem, potraktowa³ jako prawdziwe misje ludowe.
Gdy zosta³ mianowany zarz¹dc¹ i opiekunem posiad³oœci (klasztoru)
Eskorial, mia³ zamiar zorganizowaæ w nim centrum ewangelizacyjne i miejsce
formacji tych, którzy staliby siê g³osicielami Ewangelii. Mia³ na myœli seminarium
miêdzydiecezjalne, kolegium uniwersyteckie oraz dom misji i rekolekcji o
zasiêgu miedzynarodowym. (Aut. nn. 638-639, 702-708, 689-872 )
Zmuszony do opuszczenia kraju przebywa w Pary¿u, Rzymie i w tej
sytuacji nie przestaje byæ Misjonarzem Apostolskim, prowadz¹c ¿ycie
przenikniête duchem ubóstwa i braterskiej mi³oœci, wype³nione sta³¹ trosk¹
o g³oszenie Ewangelii, poparte dodatkowo pragnieniem ”wzlatywania” do
„ma³ej winnicy”, jak nazywa³ Amerykê42 .
Pod koniec swojego ¿ycia jest przekonany, ¿e wype³ni³ powierzon¹ mu
misjê. Do koñca by³ wierny dwom istotnym cechom Misjonarza
Apostolskiego: przepowiadaniu i bóstwu43 .
6. CHARAKTERYSTYCZNE CECHY MISJI
6.1. POWSZECHNOŒÆ
Konsekwencj¹ ¿arliwoœci, „która nie ma granic”44 jest powszechnoœæ i
to we wszystkich jej aspektach.
Uniwersalnoœæ dzia³alnoœci w sensie przestrzennym.
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Wyra¿a przez to wiernoœæ nakazowi Jezusa: „IdŸcie na ca³y œwiat i g³oœcie
Ewangeliê wszystkim ludziom”. (Mk.16, 15). Misjonarz, oprócz tego, ¿e
otrzyma³ godnoœæ kap³añsk¹, posiada jeszcze inne bardzo istotne wymiary
swojego powo³ania: zosta³ wyposa¿ony w mi³oœæ obejmuj¹c¹ wszystkich
ludzi oraz ¿arliwoœæ, która nie pozwala mu spocz¹æ w jednym miejscu45 .
Gnany mi³oœci¹ odczuwa, ¿e teren parafii jest dla niego zbyt ciasny46 . Klaret
oponuj¹c przeciw przyjêciu godnoœci biskupa Kuby, argumentuje swoje
stanowisko tym, ¿e nie odpowiada to uniwersalnoœci jego misyjnego ducha.
Stwierdza: Akceptuj¹c tê nominacjê, przywi¹zuje siê do konkretnego
arcybiskupstwa, gdy tymczasem mój duch jest dla wszystkich47 . Jedynie
pos³uszeñstwo i nieskoñczona mi³oœæ bliŸniego mog³y go zmusiæ do przyjêcia
proponowanej godnoœci48 . Nie wystarczy³y mu równie¿ granice jednego
narodu. „Pragn¹³ przepowiadaæ ca³emu œwiatu”. (Aut. n. 762) Tak¹ w³aœnie
uniwersalnoœæ chcia³ przekazaæ swoim misjonarzom, wyznaczaj¹c cel
Zgromadzenia: zbawienie ludzi ca³ego œwiata (CC 1857, n. 2).
Uniwersalnoœæ dzia³alnoœci gdy chodzi o czas i przeznaczenie.
W czasie dzia³alnoœci w Katalonii Klaret by³ ca³kowicie poch³oniêty
dzia³alnoœci¹ apostolsk¹ i to w taki sposób, ¿e niekiedy nie mia³ czasu na
spo¿ycie posi³ku. G³osi³em misje w ka¿dej stosownej chwili49 . Jedna z
kapitulnych ksi¹g miasta Tarragony mówi o nim: Jego praca jest ogromna:
od czwartej ano, a¿ do póŸnych godzin wieczornych stale spowiada i g³osi
S³owo Bo¿e, ledwie wystarcza mu czasu na spo¿ycie konkretnego posi³ku
i modlitwê50 .
Podobny tryb prowadzi podczas pobytu na Wyspach Kanaryjskich.
Mówi: rezygnujê z wszelkiego wytchnienia51 . Pisa³ w tym czasie: Chodzê
jak oszo³omiony, przepowiadaj¹c i spowiadaj¹c dniem i noc¹52 . Podobny
rytm pracy towarzyszy mu na Kubie; do przyjació³ napisze: Musimy wiele
cierpieæ i jak najwiêcej pracowaæ53 .
Wspomina o nieustannej pracy 54 , dok³ada wiele starañ w
przeprowadzaniu wizyt duszpasterskich55 . O sobie mówi: ka¿dego dnia
przepowiadam spe³niam pos³ugê kap³añsk¹ w konfesjonale, udzielam
audiencji. O ka¿dej porze jestem do dyspozycji, gdy mnie ktoœ potrzebuje56 .
Jedna z ówczesnych gazet pisa³a o nim: Troskliwy i gorliwy pasterz, jak
s³oñce obiega orbitê swojego œwiêtego urzêdu wysy³aj¹c œwiat³o i ciep³o na
ca³¹ swoj¹ diecezjê poprzez wypowiadane sowa, dzia³anie, przyk³ad ¿ycia57 .
W Madrycie pisze: Ca³y dzieñ spêdzam na przepowiadaniu58 .
Czas spêdzony Pary¿u i Rzymie wi¹¿e siê równie¿ z nieustannym
poœwiêceniem siê: przepowiadaniu, katechizacji, pos³udze sakramentalnej
oraz dzia³alnoœci pisarskiej. Zgromadzenie Misjonarzy Zrodzi³o siê z
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g³êbokiego pragnienia uniwersalnoœci w³aœnie w okresach jego intensywnej
aktywnoœci pisarskiej.
Uniwersalnoœæ, gdy chodzi o adresatów.
Klaret nie stosowa³ w dzia³alnoœci jakiejkolwiek dyskryminacji, ani
¿adnego z jej przejawów. Pragn¹³ nawrócenia wszystkich. Czu³ siê powo³any
do przepowiadania: ludowi, ubogim i bogatym, m¹drym i niewykszta³conym,
kap³anom oraz œwieckim59 , do osób zakonnych, ¿o³nierzy, dzieci, doros³ych.
Uniwersalnoœæ, co do stosowania œrodków w ewangelizacji.
Klaret nigdy nie zaprzepaœci³ ¿adnego ze œrodków. (MCH n. 67).
Podobn¹ taktykê poleci³ Zgromadzeniu 60 . Umia³ dostosowaæ siê do
œrodowiska, stosuj¹c najskuteczniejsze œrodki, aby odpowiedzieæ na
napotykane „potrzeby i trudnoœci w wype³nianiu swojej misji g³osiciela
S³owa”(MCH n. 68). Ka¿dy ze stosowanych œrodków wspó³brzmia³ z pos³ug¹
misyjn¹ S³owa.
Tradycja zgromadzenia rozumia³a zawsze uniwersalnoœæ jej przejawach
jako szczególn¹ cechê dzia³ania ewangelizacyjnego61 .
Uniwersalnoœæ zak³ada zawsze ca³kowit¹ gotowoœæ pos³ugi w g³oszeniu
S³owa Bo¿ego: zarówno co do miejsca (nie przywi¹zani do sta³ego miejsca,
jak i czasu, w wolnoœci od trosk, które mog³yby uniemo¿liwiæ lub ograniczyæ
dzia³anie.
6.2. EWANGELIZACJA
Klaret ca³e swoje ¿ycie traktowa³ jako wype³nianie pos³ugi g³oszenia
S³owa, dlatego wszystkie jego wysi³ki koncentrowa³y siê wokó³
ewangelizacji. Przynaglony mi³oœci¹, która zosta³a wzbudzona w nim przez
Ducha Œwiêtego, jest œwiadomy powagi swojej misji. W Autobiografii powie,
¿e pos³uga ta jest równoczeœnie najwspanialsz¹ i najwdziêczniejsz¹ (Aut.
n. 452). W zestawieniu z pozosta³ymi funkcjami kap³añskimi, sakramentaln¹
i pastersk¹; ta by³a najbardziej uprzywilejowan¹.
Jego powo³aniem nie by³o kierowanie innymi, lecz ich budowanie; nie
zarz¹dzanie, ale przepowiadanie. Z tej to postawy wy³ania siê
charakterystyczny rys jego powo³ania – ci¹g³a troska o przepowiadanie
Ewangelii62 . W tym wzglêdzie jest ono podobne do powo³ania œw. Paw³a.
Klaret jest od pocz¹tku swego apostolskiego pos³annictwa rozumia³
ewangelizacjê jako pos³ugê w sensie biblijnym i prorockim63 . Pragn¹³ byæ
g³osicielem S³owa na wzór Jezusa i Aposto³ów, zasiewaæ ewangeliczne
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S³owo po to, by przybli¿yæ ludziom Królestwo Bo¿e. Elementem inspiruj¹cym
do takiej postawy sta³y siê: pieœñ o S³udze Jahwe z ksiêgi Izajasza oraz
pouczenia œw. Paw³a64 .Lecz pierwszym wzorem w pracy ewangelizacyjnej
by³ dla niego Chrystus65 .
Tak wiêc mo¿na powiedzieæ z ca³¹ stanowczoœci¹, ¿e Klaret by³
Misjonarzem Apostolskim, g³osicielem ewangelii. To jest jego charyzmatem,
a co za tym idzie charyzmatem Zgromadzenia. Byæ misjonarzem w stylu
Ojca Za³o¿yciela, to bezpoœrednio i zasadniczo ukierunkowaæ siê na
ewangelizacjê (MCH n. 162). Ewangelizacja jest nasz¹ pos³ug¹ cz³owiekowi,
œwiatu, Koœcio³owi w budowaniu Królestwa Bo¿ego. Nasze wysi³ki zd¹¿aj¹
ku temu, aby S³owo Bo¿e dotar³o do wszystkich. Czynimy to na wzór
Aposto³ów (DC 10) (tam¿e n. 161).
7. CHARAKTERYSTYCZNE RYSY MISJONARZA APOSTOLSKIEGO
7.1. EWANGELIZACJA
Z refleksji teologicznej i doœwiadczenia apostolskiego Klareta wynika,
¿e mi³oœæ stanowi pierwsz¹ cnotê, jak¹ powinien odznaczaæ siê misjonarz.
Jeœli nie ma mi³oœci, wszystkie jego uzdolnienia i talenty bêd¹ nieu¿yteczne;
gdy p³onie natomiast ogniem mi³oœci osi¹ga wielkie owoce (Aut. n. 438).
Badania naukowe oraz historia Koœcio³a wykazuj¹, ¿e najlepszymi
kaznodziejami byli ci, którzy posiadali cnotê mi³oœci (tam¿e 440). Mi³oœæ
misjonarza nie jest czymœ statycznym, czy ta¿ kontemplacyjnym, lecz
stanowi dynamiczny czynnik, który przemienia siê ¿arliwoœæ, jest jakby
zaczynem jej pe³ni i doskona³oœci. Mi³oœæ mierzy siê gorliwoœci¹ – powie
œwiêty Augustyn. Ten, kto nie jest gorliwy, nie kocha, a kto nie kocha trwa
w œmierci (CMT s. 26). Cz³owiek prawdziwie gorliwy jest zarazem
cz³owiekiem mi³uj¹cym, lecz w stopniu wy¿szym66 . Przyk³ad tego widzimy
w œwiêtych aposto³ach i wszystkich tych, którzy zostali obdarzeni duchem
apostolskim67 .
Mi³oœæ Chrystusa przenika misjonarza i uto¿samia go Chrystusem.
Równoczeœnie uzdalnia do tego, by g³osiæ Ewangeliê innym. Staje siê
„Synem namaszczonym przez Ducha, aby iœæ i g³osiæ Ewangeliê, rozdaj¹c
mi³oœæ Boga po ca³ej ziemi. Ten sam Duch uczyni³ Aposto³ów ludŸmi
Ewangelii Klaret czu³ siê uto¿samiony z Synem Bo¿ym i Aposto³ami. Sam
siebie okreœla jako cz³owieka ognia68 , który p³onie mi³oœci¹ (Aut. n. 494).
Misjonarz posiada w sobie ten sam ogieñ, który nape³ni³ Aposto³ów w dniu
Piêædziesi¹tnicy69 .
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Klaret mówi, ¿e gorliwoœæ jest pragnieniem mi³oœci (Aut, n. – 381), a ta
pobudza do dzia³ania. Mi³oœæ pojmuje jako „dzia³anie i cierpienie”70 . Dla
misjonarza konkretn¹ form¹ mi³oœci Boga jest praca i cierpienie za zbawienie
bliŸnich. Tê mi³oœæ wlewa w g³osiciela S³owa Duch Œwiêty (por. Aut. n.448).
Czêsto zwraca³ uwagê misjonarzy na potrzebê sta³ego pobudzania w
sobie zapa³u apostolskiego 71 . Pragn¹, aby ka¿dy wstêpuj¹cy do
Zgromadzenia (CC1865 n. 58/3 60/3), stale trwa³ w duchu gorliwoœci. Wy
jesteœcie misjonarzami- mówi³- musicie byæ pos³ani i nape³nieni tak, aby
móc powiedzieæ: Mi³oœæ Chrystusa przynagla nas72 . B¹dŸcie jak aposto³owie
po wyjœciu z wieczernika, by g³osiæ Ewangeliê73 .
Gorliwoœæ jest darem Duch Œwiêtego, jest po³¹czeniem tego samego
Ducha, który namaœci³, prowadzi³ i przynagla³ Jezusa. Za³o¿yciel móg³ z
ca³¹ otwartoœci¹ powiedzieæ, Duch Pañski nade mn¹ (Aut. n. 118) i nad
ka¿dym jednym misjonarzem (Aut. n. 687).
7.2. POS£ANIE
Ju¿ samo pojêcie gorliwoœci, która jest darem mi³oœci, zawiera w sobie
ideê pos³ania. Duch Œwiêty dzia³a przez misjonarza, uzdalniaj¹c go do
dyspozycyjnoœci wobec Koœcio³a. St¹d te¿ pos³uszeñstwo jest kamieniem
wêgielnym prawdziwego misjonarz apostolskiego. Bywa i tak, ¿e czasami
pasja jawi siê jako gorliwoœæ... tymczasem dopiero w pos³uszeñstwie
poznajemy wolê Bo¿¹74 .
Klaret by³ g³êboko przekonany, co do potrzeby pos³ania, bo bez niego
nie ma owoców (Aut. n. 192). Do takiej postawy doszed³ dziêki wizji misji w
jej kontekœcie historyczno – teologicznym. Czu³ siê w ni¹ w³¹czony: wszyscy
prorocy Starego Testamentu byli posy³ani przez Boga. Podobnie Chrystus
by³ pos³any przez Niego, a Aposto³owie przez Chrystusa (Aut. n. 195).
Misjonarze powo³ani do wspó³pracy z biskupami w dziele zbawienia œwiata,
tak¿e musz¹ byæ pos³ani: Potrzeba pos³ania przez prze³o¿onego i jego
wskazania towarzysz¹ mi od pocz¹tku (Aut. n. 198). Polecenie prze³o¿onego
nazywa³ pos³aniem samego Boga (tam¿e n. 195). Uzdalnia³o go to do
czynienia rzeczy cudownych (Aut. n. 198). Dlatego by³ pos³uszny z
najwy¿szym poddaniem (Aut. n. 456). Podobny styl postêpowania przyj¹³
bêd¹c w Katalonii i na Wyspach Kanaryjskich. Pisa³ w tym czasie do swego
przyjaciela Caixal: B³ogos³awione pos³uszeñstwo; nieustannie dziêkujê Bogu
za nie. Dziêki pos³uszeñstwu mogê iœæ tam gdzie mnie poœl¹75 .
Fakt, ¿e poœwiêci³ on ca³y rozdzia³ w Autobiografii tematyce pos³ania,
wskazuje jak¹ wagê przywi¹zywa³ do tego, by misjonarze kroczyli t¹ sam¹
drog¹ (Aut. n. 198). Postawy takiej domaga siê równie¿ sama natura
15

powo³ania apostolskiego. Zmys³ powszechnoœci i uniwersalnoœci misjonarza
nie mog¹ byæ niczym ograniczone. Musi byæ on otwarty na ka¿de pos³anie
ze strony prze³o¿onego, które de facto jest pos³aniem samego Boga. Dlatego
Klaret dba³ z tak¹ pieczo³owitoœci¹ o ca³kowite pos³uszeñstwo swoich
misjonarzy wzglêdem prze³o¿onych, poniewa¿ pos³uszeñstwo okreœla
prawdziwego misjonarza (CC 1857 n. 65; por. nn. 64, 62). Tak wiêc ¿yciem
apostolskim kieruj¹ dwie si³y, które s¹ w jakiœ sposób po³¹czone ze sob¹:
osobliwa wra¿liwoœæ, nigdy nieprzygasaj¹ca oraz podporz¹dkowanie siê
tym, którym Chrystus zleci³ sprawowanie w³adzy pasterskiej w Koœciele.
W przypadku zakonników s¹ to prze³o¿eni. Bez tego apostolat nie by³by
ani autentyczny, ani skuteczny, ani zgodny z wola Bo¿¹. Przyk³ad œwiêtego,
który „chowa do szuflady” u³o¿one przez siebie statuty Bractwa
Najœwiêtszego i Niepokalanego Serca Maryi, gdy arcybiskup miasta
Tarragony sprzeciwi³ siê jego za³o¿eniom, czy te¿ rezygnacja z podró¿y
misyjnych na rzecz pos³uszeñstwa wynikaj¹cego z funkcji spowiednika
królowej, œwiadcz¹ o wielkim wyrobieniu duchowym Klareta, jeœli chodzi o
pos³uszeñstwo woli prze³o¿onych. Klaret w ka¿dej sytuacji umia³ dostosowaæ
swoj¹ dzia³alnoœæ do warunków, w których siê znalaz³76 .
Pos³anie apostolskie jest wiêc koniecznym elementem w wype³nianiu
powo³ania misjonarskiego. Klaret nie wyobra¿a³ sobie mo¿liwoœci
wype³niania misji ewangelizacyjnej bez radykalnego, braterskiego i
apostolskiego pos³uszeñstwa; dlatego uwa¿a³ je za konieczny i bezwzglêdny
przymiot misjonarza.
7.3. ŒWIADECTWO
Œwiêty Antoni Maria Klaret uwa¿a³ zawsze, i¿ ¿ycia apostolskiego,
dzia³alnoœci apostolskiej nie mo¿na oddzieliæ od œwiadectwa prawdziwie
apostolskiego77 . Prorocki wymiar ewangelizacji warunkuje ¿yciow¹ postawê
proroka i g³osiciela S³owa. Przez swoje ¿ycie musia³ byæ on znakiem
odzwierciedlaj¹cym Królestwo, ukazuj¹cym Ojca tak, jak uczyni³ to
Chrystus. Musi prowadziæ ¿ycie prawdziwie apostolskie: pe³ne braterstwa,
czystoœci, pos³uszeñstwa na wzór Aposto³ów78 .
Do takiego stylu ¿ycia jest zdolny ten, kto otrzyma³ specjalny dar.
Uzdalnia on do tego, by ¿yæ w doskona³ej wiernoœci Ewangelii, krocz¹c za
Jezusem. Klaret twierdzi, ¿e Misjonarz Apostolski musi byæ wzorem
wszystkich cnót. Naœladowanie Jezusa powinien zacz¹æ od osobistego
przyk³adu i œwiadectwa, póŸniej dopiero nauczaæ innych (Aut. n.340). Cytuj¹c
œw. Jana Chryzostoma wskazuje wyraŸnie, ¿e g³osz¹cy Ewangeliê musi
ni¹ ¿yæ, w przeciwnym razie jest komediantem, karykatur¹ aposto³a79 . Na
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innym miejscu podaje przyk³ad œw. Jana Chrzciciela, który p³onie i oœwieca”.
Stanowi on wzór gorliwoœci i zapa³u. (CMT. 31)
Misjonarz musi byæ zarówno prorokiem jak i œwiadkiem. Namaszczonym
i pos³anym. Aby g³osiæ S³owo, które ma moc zbawcz¹, musi przemieniaæ
siê sam w s³owo ¿ycia i zbawienia. Klaret wymaga³, aby misjonarze zawsze
i wszêdzie czynili wszystko, celem zas³u¿enia sobie na nazwê Synów?
Niepokalanego Serca Maryi (CC 1957 n. 112). Œwiadectwo jest jednym z
naczelnych œrodków ewangelizacyjnych (MCH n. 152) i powinno znaleŸæ
swój wydŸwiêk przede wszystkim, tak jak to zobaczymy póŸniej, w
apostolskim ubóstwie.
8. APOSTOLSKA REGU£A KLARETA
Misjonarz apostolski potrzebuje jakiejœ regu³y, która uczyni³a by go
zdolnym do ewangelizacji i to tej najbardziej skutecznej. Klaret opar³ swoj¹
regu³ê ¿ycia ca³kowicie na Ewangelii. Do niej stosowa³ swoje ¿ycie.
Potwierdzenie tego znajdujemy na kartach Autobiografii. Regu³a ta zosta³a
przekazana misjonarzom: Pierwsze Konstytucje by³y regu³¹ ¿ycia
apostolskiego ukierunkowan¹ na wype³nienie pos³annictwa
ewangelizacyjnego80 . W swojej regule apostolskiej zwraca baczn¹ uwagê
na posiadanie cnót zwi¹zanych z pos³ug¹ ukazanych przez Jezusa, a które
to uzdalniaj¹, by staæ siê odpowiednim narzêdziem w budowaniu Królestwa
Bo¿ego (MCH n. 56).
Pierwszym elementem tego ¿ycia jest czystoœæ intencji. Sprawia ona,
¿e wszelkie dzia³anie jest czyste i wyra¿a w³aœciwie treœæ Ewangelii (por.
Aut. n. 199 – 213; CMT s. 49). Klaret pragnie równie¿, aby wszyscy misjonarze
byli ludŸmi modlitwy. To modlitwa jest pierwszym i naczelnym œrodkiem
wszelkich dzia³añ ewangelizacyjnych (Aut. n. 264). Misjonarz nie mo¿e nigdy
o niej zapomnieæ. Wzór postawy modlitewnej znajdujemy w Chrystusie, który
w ci¹gu dnia naucza³ i leczy³, a noc¹ modli³ siê (tam¿e n. 434).
Inny wa¿ny element to œwiadectwo cierpienie, które stanowi fundament
cnót potrzebnych do tego, by prawdziwie staæ siê misjonarzem apostolskim
(Aut. n. 431). £agodnoœæ to tak¿e znak powo³ania apostolskiego (tam¿e n.
374). £agodnoœæ i dobroæ cechowa³y Jezusa81 . Stosowanie w ¿yciu owej
regu³y gwarantuje moc, która jest charakterystycznym darem apostolskiej
œwiêtoœci i apostolskiego cierpienia; to moc pozwalaj¹ca pokonaæ wszelkie
przeciwnoœci, trudy, oszczerstwa i burze (Aut. n. 494). Wszyscy aposto³owie
byli przeœladowani i oddawali ¿ycie dla sprawy Ewangelii (CMT s. 33).
Rysy charakterystyczne regu³y apostolskiej stanowi¹ tak¿e: ci¹g³a
ewangelizacja, ubóstwo apostolskie i braterstwo.
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8.1. Ci¹g³a ewangelizacja
Misjonarz apostolski jako kontynuator misji Koœcio³a i Aposto³ów jest
cz³owiekiem ow³adniêtym przez Ducha Œwiêtego, nie przywi¹zanym do
¿adnego miejsca, ci¹gle w drodze, g³osz¹c Królestwo Bo¿e. Pos³uga misyjna
S³owa jest echem powo³ania misji Klareta i ca³ej jego duchowoœci. Dlatego
ca³e jego ¿ycie, w ten czy w inny sposób, by³o poœwiêcone ewangelizacji.
Od 1843 roku do 1850 nie mia³ sta³ego miejsca zamieszkania. Pragn¹³
zawsze iœæ od jednej miejscowoœci do drugiej, podobnie jak to czyni³ Chrystus
(por. Aut. n. 221) i Aposto³owie (Aut. n. 223) oraz œw. Pawe³ (tam¿e n. 224).
Podobny styl ¿ycia przyjê³o wielu znanych misjonarzy apostolskich. Jednym
z nich by³ b³. Diego de Cadiz, który poœwiêci³ swoje ¿ycie wype³nianiu pos³ugi
apostolskiej (tam¿e n. 228). Nie przyjêcie przyznanej nominacji biskupiej
Klaret motywowa³ tym, ¿e nie chcia³ byæ na sta³e zwi¹zany z jednym
miejscem 82 . Równie¿ pobyt w Madrycie wi¹¿e siê z nieustannym
pragnieniem ci¹g³ej wêdrówki ze S³owem Bo¿ym na ustach83 . Dostrzega³
wielki g³ód s³owa i potrzebê g³oszenia Ewangelii, dlatego czyni³ wszystko,
by zaradziæ temu pragnieniu.
8.2. Ubóstwo apostolskie
Cnota ubóstwa zajmuje jedno z naczelnych miejsc w duchowoœci Klareta – Misjonarza Apostolskiego, poniewa¿ jest jedn¹ z najbardziej
wybijaj¹cych siê cnót w postawie Jezusa Chrystusa (CC 1857 n. 68). Dziêki
posiadanemu zmys³owi ewangelicznemu i misjonarskiemu doœwiadczeniu
wyczuwa³, ¿e ubóstwa i powo³ania apostolskiego nie da siê roz³¹czyæ, gdy¿
uzupe³niaj¹ siê wzajemnie. Potwierdzeniem tego jest ¿ycie Jezusa i
Aposto³ów, a tak¿e proroków Starego Testamentu. W Chrystusie widzia³
przede wszystkim Syna Cz³owieczego, który nie ma miejsca, gdzie by
móg³ g³owê sk³oniæ (£k 9,58) namaszczonego i pos³anego do ubogich, aby
g³osiæ im Ewangeliê.
Klaret wiedzia³, ¿e aby uto¿samiæ siê ca³kowicie z Chrystusem84 musi ¿yæ
ubogo i byæ ubogim85 . ¯ycie Jezusa widzi zawsze w perspektywie ubóstwa86 .
Ci¹gle pamiêtam o tym, ¿e Chrystus sta³ siê ubogim, ¿e chcia³ narodziæ siê
ubogo, ¿yæ ubogo i umrzeæ w najwiêkszym ubóstwie (Aut. n. 363).
Radykalne ubóstwo misjonarza nie polega tylko na zewnêtrznych
praktykach zewnêtrznych, lecz chodzi tak¿e o wewnêtrzne prze¿ywanie
treœci tej cnoty, czyli rezygnacjê z egoistycznych zachcianek i z wszystkiego
tego, co sprzeciwia³o siê woli Bo¿ej (Aut. n. 622). Ma na myœli cnoty:
³agodnoœci, prostoty, pracowitoœci, umartwienia, cierpliwoœci87 . Ubóstwo
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praktykowane w tym wymiarze jest tarcz¹ misjonarza (CC 1857 n. 68),
stanowi istotny element jego postawy. Misjonarz nie mo¿e zapomnieæ nigdy
o tym, ¿e Bóg chce, aby dawa³ on publiczne œwiadectwo mocy, która p³ynie
z ubóstwa88 . W wielu miejscach Autobiografii autor poucza o wiernoœci i
prawdzie, o dos³ownym traktowaniu ewangelicznego ubóstwa: podró¿uje
pieszo, nie przyjmuje ¿adnego wynagrodzenia za wykonywane pos³ugi89 ,
ani op³aty za napisane ksi¹¿ki, ubiera siê i jada skromnie (por. Aut. n. 359),
jest pozbawiony jakichkolwiek zbytków, odznacz go bezinteresownoœæ90 .
Na Kubie prowadzi³ podobny styl ¿ycia, by³ ubogim miêdzy ubogimi.
W liœcie do Gubernatora wyspy pisa³: Ubogim by³em, ubogo ¿yjê i takim
pozostanê91 .
Równie¿ w Madrycie dawa³ nieustanne œwiadectwo ewangelicznego
ubóstwa jedz¹c ubogo, ubieraj¹c siê z wielk¹ prostot¹, ¿yj¹c w pokojach
szpitalnych i wstrzymuj¹c siê od kupna w³asnego domu, a wszystko po to,
by naœladowaæ Syna Cz³owieczego, który nie ma miejsca, gdzie by g³owê
móg³ sk³oniæ92 .
W Rzymie mia³ pewne trudnoœci finansowe, zmuszaj¹ce go do
zwrócenia siê o pomoc przyjació³93 . Zawsze pragn¹³ umrzeæ w szpitalu
jako biedny lub ponieœæ œmieræ mêczeñsk¹ (Aut. n. 467) i Pan pozwoli³ mu
umrzeæ na wygnaniu, wœród przeœladowañ i w ca³kowitym opuszczeniu.
Ubóstwo Klareta by³o wynikiem radykalnej, heroicznej postawy. Móg³
osi¹gn¹æ wielkie bogactwo, a jednak wybra³ ubogi styl ¿ycia i to a¿ do
koñca swoich dni. Ubóstwo prze¿ywa³ w duchu ewangelicznej radoœci:
cieszy³em siê zawsze z tego, ¿e odczuwa³em na sobie skutki braków i
niedostatków. By³a to radoœæ tak wielka, ¿e nawet najbogatsi nie cieszyli
siê tak swoim bogactwem jak ja swoim ubóstwem (Aut. n. 363).
Klaret zaleca³ podobny styl ¿ycia wszystkim, a zw³aszcza swoim
misjonarzom, poniewa¿ cnota ubóstwa jest elementem specjalnym w
œwiadectwie, które musi towarzyszyæ ewangelizacji. Gor¹co zachêca³ do
oderwania siê od rzeczy œwiatowych, sumiennoœci w wype³nianiu swego
urzêdu, prostoty ¿ycia. Jedn¹ z rzeczy, na któr¹ masz zwróciæ uwagê jest
twoja bezinteresownoœæ w dzia³aniu: masz byæ najwiêkszym mi³oœnikiem
ubóstwa, dbaæ i zabiegaæ o skromnoœæ w twojej postawie (CMT s. 30).
Klaret mówi³: oderwanie siê od interesów œwiatowych jest idealnym
œrodkiem do osi¹gniêcia wielkiego owocu ewangelizacyjnych trudów (CC
1857 n. 71). Pragn¹³: usun¹æ z siebie wszelkie przywi¹zanie do rzeczy
materialnych, bo to pozwala wieœæ ¿ycie prawdziwie apostolskie (CC 1875
n. 71). Nie byæ uci¹¿liwym ani dra¿liwym dla nikogo (CC 1857 n. 70) oraz
unikaæ wszelkich okazji do gromadzenia dóbr ( tam¿e n. 73), cieszyæ siê z
cierpienia, które jest konsekwencj¹ ubóstwa (CC 1857 n. 72).
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Ewangeliczne ubóstwo w wydaniu Klareta jest elementem
fundamentalnym powo³ania misjonarza apostolskiego, poniewa¿ czyni go
wolnym i dyspozycyjnym dla sprawy misji (por. Aut. n. 371).
8.3. ¯ycie braterskie
W Katalonii i na Wyspach Kanaryjskich Klaret prze¿ywa³ swoj¹ misje
prawie w samotnoœci, choæ stara³ siê w³¹czaæ w dzia³alnoœæ apostolsk¹
innych, zw³aszcza b³. Franciszka Coll i o. Manuela Vilaró. Nieco póŸniej
poprzez refleksjê nad Ewangeli¹ i dziêki osobistemu doœwiadczeniu, doszed³
do przekonania, ¿e braterstwo jest znakiem i œwiadectwem ewangelicznej
si³y. Ju¿ w 1846 roku do jednego z za³o¿onych przez siebie stowarzyszeñ
(Hermanidad Apostólica) mówi, ¿e misjonarze musza byæ jednej myœli i
jednego ducha94 . A w 1847 roku w regulaminie Stowarzyszenia Braci Jezusa
i Maryi (Asosiación de Hermanos de Jasus y Maria) wskazuje na ¿ycie
wspólnotowe jako na konieczny wymóg skutecznej ewangelizacji 95 .
Wspólnota powo³ania apostolskiego zak³ada ju¿ niejako koniecznoœæ ¿ycia
wspólnotowego. Zgromadzenie zakonne rodzi siê w³aœnie z g³êbokiego
poczucia wartoœci braterstwa. W dniu fundacji Klaret powiedzia³: Tak
rozpoczynamy i tak bêdziemy prowadziæ ¿ycie prawdziwie wspólnotowe
(Aut. n. 491). W liœcie do kanonika Caixal pisze: Æwiczymy siê we
wszystkich cnotach, zw³aszcza w ³agodnoœci i mi³oœci, ¿yjemy we
wspólnocie ¿ycia prawdziwie ubogiego i apostolskiego96 .
Na Kubie misjonarze pod jego przewodnictwem prowadzili ¿ycie w
nienagannej doskona³oœci. Kierowa³ nim z wielkim wyczuciem
pedagogicznym (Aut. n. 606 – 613). Wspólnota misyjna z Kuby... praktycznie
odpowiada wszystkim wymogom Zgromadzenia97 . Rzeczywiœcie owa
wspólnota w pe³ni czyni³a zadoœæ zamierzeniom Klareta, podobnie jak
wspólnota z Merced98 . Wszyscy byli w niej zawsze zadowoleni i radoœni
(Aut. n. 608). Stanowili przyk³ad cnót, zw³aszcza ³agodnoœci i pos³uszeñstwa
gotowi zawsze podj¹æ ka¿dy wysi³ek (Aut. n. 607). By³a to wspólnota:
ewangeliczna i ewangelizuj¹ca, ciesz¹ca siê obecnoœci¹ Ducha Œwiêtego i
b³ogos³awieñstwem Bo¿ym (Aut. n. 609). Jej cz³onkowie dbali o to, aby
ka¿dy dla ka¿dego by³ bratem oddanym sprawie misji (Aut. n. 610 – 613).
Zmuszony do roz³¹ki ze Zgromadzeniem po nominacji na spowiednika
królewskiego, Klaret tworzy i pobudza do ¿ycia w Madrycie wspólnotê
braterstwa podobn¹ do tej z Kuby99 . Z drugiej strony zawsze, kiedy tylko
mia³ mo¿liwoœæ, przypomina³ swoim misjonarzom w Segovii, Vich, Gracia i
Prades o koniecznoœci braterstwa we wspólnocie. Zachêca³ do tego za
pomoc¹ swoich listów, wspomaga³ jak tylko móg³. Pod koniec swego ¿ycia
mówi³, ¿e jeœli mu pozwol¹ zrezygnowaæ z funkcji spowiednika królowej, to
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zamieszka w jakimœ domu nale¿¹cym do Zgromadzenia100 , aby czuæ siê
z³¹czonym z braæmi101 .Wed³ug Klareta istotny element ¿ycia braterskiego
stanowi wspólnota sk³adaj¹ca siê z ludzi zapalonych spraw¹ ewangelizacji,
których ³¹czy mi³oœæ. Dlatego ju¿ od pocz¹tku poleca³ misjonarzom, aby w
kontaktach osobistych odnosili siê do siebie ze œwiêt¹ i nienagann¹
uprzejmoœci¹, zrozumieniem i mi³oœci¹ (CC 1857 n. 82). Nieco póŸniej
napisze w Konstytucjach Zgromadzenia wspania³y rozdzia³ o braterskiej
mi³oœci (CC 1865 n. 21 – 26). Jednoœæ miêdzy misjonarzami i wspólnotami
sprawia, ¿e misjonarz maj¹ nie tylko wspólne dobra duchowe, ale tak¿e
materialne, których sobie nawzajem w miarê potrzeb i mo¿liwoœci
udzielaj¹102 . Równie¿ dziœ Fundator wierny swoim przemyœleniom i wizjom
potwierdzi³by to, ¿e wspólnota misjonarzy musi byæ naprawdê wspólnota
proroków i aposto³ów (MCH n. 223), poniewa¿ sama w sobie jest pierwszym
i niezast¹pionym s³owem w ewangelizacji (MCH n. 222).
9. ROZWÓJ KONCEPCJI MISJONARZA APOSTOLSKIEGO U KLARETA
Powo³anie misjonarskie Klareta zrodzi³o siê z g³êbokiego prze¿ycia
Boga – zw³aszcza poprzez Jego S³owo oraz z g³êbokiego doœwiadczenia
œwiata. By³ to proces stopniowego dochodzenia do œwiadomoœci, ¿e Pan
pragn¹³ w³¹czyæ jego osobê w swoj¹ misjê ewangelizacyjn¹. Nieco póŸniej
zaczê³y pojawiaæ siê jej charakterystyczne cechy, treœci i œrodki. W miarê
up³ywu czasu poszerzaj¹ siê jej horyzonty, a tym samym horyzonty
Kongregacji.
9.1. Motywy gorliwoœci
Jak zauwa¿y³ o. Lozano, wystêpuje jakiœ rozwój w motywach gorliwoœci
Klareta103 . Od troski antropologicznej (Aut. n. 8 – 15), przechodzi do troski
teologicznej: chwa³y Bo¿ej (Aut. nn. 16, 204). W tekstach powo³aniowych
(por. Aut. n. 154 – 164) oraz modlitwach w czasie nowicjatu (por. Aut. n. 154
– 164), oba motywy jednocz¹ siê œciœle, chocia¿ pisz¹c Autobiografiê
stwierdza, ¿e motywacja antropologiczna by³a donioœlejsza (por. Aut. n. 753).
9.2. Prze¿ycia dotycz¹ce osoby Jezusa
W prze¿ywaniu spotkania z Chrystusem nastêpowa³a w ¿yciu Klareta
pewna ewolucja. Dziêki sta³emu pragnieniu zjednoczenia siê z nim, zw³aszcza
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poprzez: prorockie namaszczenie, apostolskie pos³anie, ³askê synostwa,
nieustanne nauczanie, zbawcz¹ ofiarê, a to z kolei pobudza³o go do
zewnêtrznych dzia³añ. Dziêki temu móg³ powiedzieæ: ¿yje we mnie Chrystus104 .
9.3. Prze¿ywanie œwiata i Koœcio³a
Klaret maj¹c prorockie wyczucie, zawsze poœwiêca³ siê rozpoznawaniu
chorób, jakie nêka³y spo³eczeñstwo (Aut. n. 357). Tak te¿ radzi³ czyniæ
ka¿demu, kto pragn¹³ poœwiêciæ siê ewangelizacji (por. CMT s. 35). Pozwoli³o
mu to dostrzec swoj¹ misjê g³osiciela S³owa Bo¿ego w szerszej
perspektywie ( uwzglêdniaj¹c znaki czasu). W trakcie trzydziestoletniej
pos³ugi misjonarskiej, od 1841 do 1870 przeszed³ przez ró¿ne uwarunkowania
polityczne, historyczne, lecz zawsze by³ wyczulony na realizacjê
najwa¿niejszych potrzeb, wykorzystuj¹c do tego najskuteczniejsze i
najodpowiedniejsze œrodki105 . Kontekst historyczny, w którym rozwija siê
jego misja, nale¿y uj¹æ w szerszym ujêciu historii powszechnej jego czasów.
W XVIII i XIX wieku maja miejsce wielkie przemiany spo³eczne, polityczne i
ekonomiczne, które wywar³y swoje piêtno na ówczesnym Koœciele.
W Ameryce powstaje ruch niezale¿noœciowy. Europa ¿yje przemianami
rewolucji francuskiej (1789) i podbojami napoleoñskimi. W Hiszpanii trwa silny
okres jednoœci narodowej wywo³anej wojn¹ obronn¹; zaczyna przenikaæ
liberalizm wywo³uj¹cy stopniowo zaciêt¹ walkê miêdzy zwalczaj¹cymi siê
ugrupowaniami. Spiêcia miêdzy zwolennikami Don Carlosa, a zwolennikami
Izabeli II nie stanowi¹ jedynie walki o tron, ale ich pod³o¿e jest g³êbsze. Chodzi
o walkê, która dzieli psychologicznie naród, niszcz¹c jego wartoœci religijne.
Ogólnie przyjmuje siê, ¿e wiek XIX to czas wielkich przemian
spo³eczno-politycznych i ekonomicznych, które wstrz¹saj¹ spo³eczeñstwem
europejskim, wzbudzaj¹ proces szybkiej dechrystianizacji. Szybki rozwój
nauki i techniki prowadzi do odrzucenia Boga i Koœcio³a. Klaret bêdzie siê
stara³ jako misjonarz przeciwstawiæ piêtrz¹cej siê fali z³a.
A. Zbawiæ cz³owieka
W pierwszym okresie swojego ¿ycia misjonarskiego Klaret spotyka
siê z ludŸmi poró¿nionymi przez wojnê domow¹ oraz z ich os³abion¹ i
zachwian¹ wiar¹ przez:
– liberalizm, który przeœladowa³ Koœció³ i przyczyni³ siê do kasaty
zakonów, ograniczaj¹c liczbê osób duchownych i mo¿liwoœæ dzia³ania
misjonarzy
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– jansenizm, który zniewala³ sumienie i stopniowo os³abia³ wiarê
– zabobonnoœæ i sekciarstwo, uniemo¿liwiaj¹ce dawanie œwiadectwa
¿ycia religijnego i g³oszenie Ewangelii
– paternalizm, który delegalizowa³ osobowoœæ Boga
– technizacjê, niszcz¹c¹ osobowoœæ cz³owieka, przekszta³caj¹c go w
¿ywe narzêdzie.
Cz³owiek traci swoje korzenie wiary. Zostaje zafascynowany swoimi
zdobyczami, gubi poczucie Boga i popada w ateizm.
Klaret zostaje postawiony wobec takiej niespokojnej sytuacji,
podejmuj¹c obronê ludu106 . Bêdzie stosowa³ trzy naczelne œrodki:
a) przepowiadanie, aby poruszyæ i przemieniæ
b) rekolekcje, aby pobudziæ innych do g³oszenia Ewangelii
c) prasê, aby utwierdziæ wiarê
W przepowiadaniu stosuje jêzyk prosty i jasny, pe³en porównañ i
przypowieœci (por. Aut. n. 297 – 299), który jest w pe³ni ewangeliczny.
Przemawia³ bez straszenia z wielk¹ ³agodnoœci¹. Nie stosowa³ przyk³adów
wywo³uj¹cych œmiech. Opiera³ siê jedynie na Piœmie Œwiêtym. Mówi o piekle,
lecz ogranicza siê tylko do wiadomoœci biblijnych. Podobnie mówi o czyœæcu.
W jego nauczaniu jest zawsze miejsce na katechezê107 .
Poprzez swoje publikacje wskazuje sposoby d¹¿enia do œwiêtoœci
wszystkich warstw spo³ecznych. Zabiega³ usilnie o stworzenie instytucji
anga¿uj¹cych siê w dzie³o ewangelizacji. Pod koniec 1847 roku widzi
potrzebê w³¹czenia œwieckich do realizacji zadañ ewangelizacyjnych.
Nakreœla pierwsze plany apostolskich stowarzyszeñ œwieckich. Zrodzi³ siê
wtedy idea Bractwa Serca Maryi (Hermanidad del Sanctisimo e Imaculado
Corazón de Maria y Amantes de la Humanidad), która jednak zosta³a
odrzucona przez biskupa Tarragony.
W 1849 roku, pod wp³ywem g³êbokiego doœwiadczenia misjonarskiego,
Klaret planuje powo³anie do ¿ycia Zgromadzenia Misjonarzy Apostolskich,
które ca³kowicie poœwiêci³oby siê ewangelizacji, aby by³o dla Koœcio³a, jago
prze³o¿onych i dusz tym, czym jest serce dla cia³a 108 . Dziêki temu
przedsiêwziêciu, jego duch, który by³ dla ca³ego œwiata109 , móg³ niejako
wcieliæ siê i przetrzymaæ ro¿ne próby i doœwiadczenia. Pragn¹³ nim zapaliæ
ca³y œwiat, troszcz¹c siê o to, by g³os Ewangelii rozbrzmiewa³ zawsze i we
wszystkich zak¹tkach ziemi110 .
Do zajêcia takiej postawy sk³oni³y go nastêpuj¹ce racje:
– brak ewangelicznych i apostolskich kaznodziejów
– pragnienie nakarmienia ludu wyczekiwanym S³owem Bo¿ym
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– chêæ w³¹czenia innych do gorliwej s³u¿by przepowiadania Ewangelii111 .
Jest rzecz¹ oczywista, ¿e Zgromadzenie narodzi³o siê wy³¹cznie z
„zamys³u” Fundatora (por. Aut. n. 488 – 489), lecz z Bo¿ej inspiracji112 . Tak
formowa³a siê pierwsza grupa misjonarzy, ca³kowicie poœwiêcaj¹cych siê
powszechnej, ci¹g³ej ewangelizacji, tworz¹c wspólnotê prawdziwie ubog¹ i
apostolsk¹113 , której celem by³o zbawienie wszystkich ludzi (CC 1857 n. 2).
B. Zbawienie spo³ecznoœci
Pobyt na Kubie jest bardzo wa¿nym wydarzeniem w ¿yciu osobistym
i apostolskim Klareta. Przede wszystkim daje siê zauwa¿yæ intensywniejsz¹
troskê o sprawy apostolskie. Jednak nominacja biskupia uniemo¿liwia
realizacjê pierwotnych planów114 , poniewa¿ wi¹za³a go z konkretn¹ diecezj¹,
gdy tymczasem jego duch by³ dla ca³ego œwiata115 . Wydawaæ by siê mog³o,
¿e powsta³ jakiœ rozdŸwiêk miêdzy jego funkcj¹ biskupa, a powo³aniem
apostolskim. Lecz jest to tylko pozorny dysonans, poniewa¿ w nowej
sytuacji nadal wierny by³ swemu powo³aniu.
Na Kubie zaznacza siê jego g³êbokie prze¿ycie mi³oœci do Ojca i do
Koœcio³a. Konkretyzuje siê coraz bardziej prorocka wizja rzeczywistoœci.
Do takich prze¿yæ przyczyni³y siê trzy wa¿ne fakty, które wywo³a³y g³êbokie
przeobra¿enie i poszerzenie perspektyw apostolskich, a mianowicie:
ustanowienie dogmatu o niepokalanej (8 grudnia 1854), wizja
apokaliptycznego Anio³a (2 wrzeœnia 1855) oraz zamach na jego ¿ycie w
Holguin (1 luty 1856).
Powo³anie apostolski nada³o swoisty wymiar posiadanej godnoœci
biskupiej. Nie ograniczy³ siê tylko do sprawowania rz¹dów, pragn¹³:
reformowaæ, odnawiaæ, a nade wszystko ewangelizowaæ. Takiej w³aœnie
postawy wymaga³o œrodowisko, w którym przypad³o mu sprawowaæ urz¹d
Pasterza diecezji116 .
Bêd¹c na Kubie prowadzi³ ponad szeœæ lat nieustann¹ dzia³alnoœæ
apostolsk¹. Móg³ tam dotykaæ ludzkich problemów na co dzieñ. Tak opisuje
sytuacjê: S¹ tutaj pewne czynniki destrukcyjne, niszcz¹ce i prowokuj¹ce
Bo¿¹ sprawiedliwoœæ... Mam na myœli: nierozs¹dnych urzêdników,
w³aœcicieli ziem i Hiszpanów117 . Wœród pierwszych nie ma ani krzty wiary,
lecz jedynie nienawiœæ do religii 118 . W³aœciciele niewolników ... s¹
nieprzyjació³mi misji, religii i moralnoœci119 . Europejczycy nie uznaj¹ innego
Boga ni¿ pieni¹dza120 , ¿yj¹ obojêtni i z wyrachowaniem121 . Na szczêœcie –
pisa³ do królowej – lud na ogó³ s¹dzi, ¿e walkê ze z³em mo¿na wygraæ, ale
bêdzie to kosztowa³o122 . Morale na wyspie jest bardzo niskie123 . Wszêdzie
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jest wiele nieuczciwoœci124 . Religijnoœæ ludzi jest ma³a, a jej poziom jeszcze
mniejszy125 . Liczba kleru ograniczona, podobnie jest i z przygotowaniem...126 .
Wobec takiej sytuacji Klaret wysila siê, aby zbawiæ spo³eczeñstwo.
Jego wysi³ek idzie w podwójnym kierunku: edukacja w wierze i poprawa
warunków ¿ycia.
Prorocka wizja rzeczywistoœci inspiruje go do stale nowych inicjatyw
misjonarskich, wybiera raczej grzbiet mu³a ni¿ wygodny gabinetowy fotel127 .
Pobyt na Kubie okaza³ siê nieustann¹ prac¹ misjonarsk¹128 . Przepowiadanie
jego by³o zakorzenione w Bo¿ym mi³osierdziu i dobroci. Jedna z ówczesnych
gazet pisa³a: Nie schodzi z ambony nie nakarmiwszy przedtem dusz s³odka
nadziej¹ i nie wyœwietliwszy dobroci Bo¿ego mi³osierdzia129 .Ewangelizacja
sz³a w parze z tworzeniem nowych parafii, wydawaniem katolickiej prasy
oraz formacj¹ m¹drego i œwiêtego kleru. Stara³ siê o polepszenie warunków
socjalnych ludzi, zw³aszcza z koœcielnego punktu widzenia (por. Aut. n.
562...), pisa³ ksi¹¿ki o rolnictwie, za³o¿y³ Kasy Oszczêdnoœci, usilnie stara³
siê o kszta³cenie m³odzie¿y i rodzin, tworz¹c specjalne instytucje, takie
jak w Puerto Principe. Zwraca³ tak¿e uwagê na to, by w wiêzieniach
funkcjonowa³y szko³y sztuk i zawodów.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e biskupstwo by³o dla Klareta wielkim ciê¿arem130
- jak sam mówi³, lecz by³o równie¿ b³ogos³awieñstwem dla ludu, który zosta³
mu powierzony przez Pana.
C. Zbawienie Koœcio³a
Pod koniec swojej dzia³alnoœci na Kubie i w czasie pobytu w Madrycie
kszta³tuje siê w Klarecie nowe prze¿ycie Chrystusa i Koœcio³a. Chrystus,
który teraz ¿yje w nim, jest nie tylko Chrystusem ewangelizuj¹cym, lecz
tak¿e odkupiaj¹cym, który dziêki z³o¿onej ofierze ze swojego ¿ycia zbawia
swój Koœció³. Rozumie teraz w pe³ni tajemnicê Koœcio³a jako wspólnoty
zbawienia i cia³a Chrystusa. Równoczeœnie odkrywa dog³êbnie tajemnicê
wizji z Vich oraz s³ów, które us³ysza³ podczas œwiêceñ diakonatu (por. Aut.
n. 101). Widzi, ¿e w³adcy i przywódcy mocy ciemnoœci wcielili siê w
nowoczesne ideologie: idealizm niemiecki, któremu daje podstawy panteizmu
Hegla, realizm Renana, pozytywizm Comte’a, scientyzm i materializm
historyczny Marksa. To s¹ moce ciemnoœci, przeciw którym Koœció³ bêdzie
musia³ walczyæ131 .
Odczytuj¹c z profetycznym wyczuciem znaki czasu, Klaret widzi
ocalenie ludzkoœci w Koœciele i przez Koœció³. Odpowiedzi¹ na wezwanie
„mocy ciemnoœci” by³a intensywna dzia³alnoœæ apostolska na p³aszczyŸnie
Koœcio³a Powszechnego. Pisze Szkice zachowania piêkna Koœcio³a
25

(Apuntos de un Plan para conservar la hermousa de la Iglesia), stanowi¹cy
ambitny program reform, którym wyprzedzi program ostatnich Soborów
Ekumenicznych i synodów biskupich, uœwiadomi wa¿noœæ wspólnego ¿ycia
kleru, zale¿noœæ Koœcio³a wzglêdem w³adz politycznych. Akcentuje
koniecznoœæ i wielk¹ moc p³yn¹c¹ z zachowywania ewangelicznego
ubóstwa. Jako biskup stara siê o realizacje reform, które obejmuj¹: sprawê
wyboru kandydatów na biskupów, odnowienie struktur spo³ecznych. Ten
ostatni cel pragn¹³ osi¹gn¹æ za poœrednictwem Akademii œw. Micha³a i
Bibliotek parafialnych oraz poprzez w³aœciw¹ formacjê m³odzie¿y i kap³anów.
Z wielkim wyczuciem wykorzystuje zabudowania klasztorne Eskorialu, które
przekszta³ci³ w ¿ywe centrum reform i oœrodek odnowy ¿ycia
chrzeœcijañskiego. Za³o¿ony program reform kontynuowa³ z wielk¹
starannoœci¹ w czasie prac przygotowawczych Soboru Watykañskiego I132 .
Prorocka wizja Klareta jest jak na jego czasy bardzo oryginalna,
wybiegaj¹ca znacznie w przysz³oœæ. Widzi, ¿e Bóg domaga siê by Koœció³
w przysz³oœci, a zw³aszcza kler, nie miesza³ siê w sprawy polityczne;
w³¹czenia œwieckich do czynnego apostolatu; potrzeby Soboru; stworzenia
œwieckich instytutów apostolskich; powrotu kleru do ¿ycia bardziej
ewangelicznego, ubogiego. Dostrzega coraz wiêkszy wp³yw Maryi Dziewicy
na ¿ycie Koœcio³a133 .
W tym czasie pisze Rady dla kap³anów diecezjalnych ¿yj¹cych we
wspólnotach (1864) i równoczeœnie kszta³tuje siê w nim wizja w³¹czenia
œwieckich w aktywn¹ dzia³alnoœæ i uczestnictwo w apostolacie. Pragnie
w³¹czenia ich w organizacjê, do której nale¿a³yby zarówno osoby duchowne
jak i œwieckie, których ³¹czu ten sam dar ³aski oraz wielka mi³oœæ Serca
Maryi. Ma to byæ organizacja utworzona przez trzy grupy, pomiêdzy którymi
nie istnieje ¿adna zale¿noœæ hierarchiczna, a które ³¹czy ta sama misja
ewangelizacyjna. Obejmuje ona wszystkie charyzmatyczne wymiary
kap³añstwa: prorocki, sakramentalny, pasterski, jednocz¹c w sobie osoby
œwieckie i konsekrowane134 . Zgromadzenie Misjonarzy mia³o staæ siê
centrum, które porusza ten wielki ruch ewangelizacyjny. Rewolucja z 1868
roku uniemo¿liwia realizacjê tego przedsiêwziêcia. Lecz intuicja Klareta
jest nadal bardzo znamienna, stwierdza: Wydaje siê, ¿e Bóg pragnie w
tych ostatnich latach, aby œwieccy mieli wielki udzia³ w zbawianiu dusz135 .
W ostatnich latach swego ¿ycia Fundator nadal by³ otwarty na nowe drogi
apostolskie. Ujawnia siê to zw³aszcza przy ostatecznej redakcji Konstytucji
– widzi potrzebê poszerzania pól i œrodków ewangelizacji. Jeszcze w 1864
roku mówi³, ¿e celem Zgromadzenia jest prowadzenie misji na ca³ym œwiecie
i g³oszenie rekolekcji dla wszystkich stanów, a szczególnie dla kap³anów,
studentów teologii i sióstr zakonnych136 . Natomiast w Konstytucjach z 1865
roku mówi, aby w pracach apostolskich wykorzystywali wszelkie mo¿liwe i
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dostêpne œrodki, wskazuj¹c g³ównie na: katechezê, przepowiadanie,
rekolekcje, pos³ugê sakramentaln¹ i prowadzenie formacji duchowieñstwa
(CC 1865 II n. 63). W 1869r. zwraca uwagê na nauczanie137 . Podobnej rady
udziela w 1870 roku: Równie¿ nale¿a³oby siê postaraæ o to, aby w ka¿dym
domu misyjnym, by³ ktoœ kompetentny i odpowiedzialny za nauczanie138 .
Od czasu, gdy Klaret przebywa³ w Katalonii, apostolstwo prasy sta³o
siê jednym z wa¿nych œrodków apostolskich. Wykorzystywa³ je do koñca
swego ¿ycia.
Klareta cechuj¹ w jego aktywnoœci apostolskiej: powszechna
uniwersalnoœæ i szczególna troska o tych, którzy s¹ bezpoœrednio zwi¹zani
z misj¹ apostolsk¹. Dlatego jego prorocka wizja jest aktualna w ka¿dych
warunkach, w ka¿dym czasie i miejscu.
10. ORYGINALNOŒÆ KLARETA – MISJONARZA APOSTOLSKIEGO
Klaret rozpocz¹³ od modyfikacji tradycyjnej koncepcji Misjonarza
Apostolskiego, przechodz¹c od spojrzenia prawnego do wyœwietlania jego
wymiaru œciœle teologicznego i ewangelicznego. Wybra³ dla siebie styl ¿ycia,
który bierz swój pocz¹tek z tradycji apostolskiej (ubóstwo i ci¹g³a
ewangelizacja). ¯yj¹c w okreœlonych warunkach, posiada³ nadzwyczajny
dar przewidywania. Jego powo³anie ubogaca rzeczywistoœæ Koœcio³a. Do
prac apostolskich wykorzystywa³ najnowoczeœniejsze techniki,
wyprzedzaj¹c tym samym swoj¹ epokê. Powo³a³ do ¿ycia wiele oœrodków
przygotowuj¹cych ludzi do g³oszenia S³owa Bo¿ego. Widzia³ nagl¹c¹
potrzebê w³¹czenia œwieckich do czynnego uczestnictwa w ewangelizacji,
wyprzedzaj¹c tym samym w genialny sposób niektóre osi¹gniêcia Koœcio³a
naszych czasów.
ZAKOÑCZENIE
Pomimo przeciwnoœci i wielu cierpieñ spowodowanych
przeœladowaniami, Klaret by³ zawsze wierny swojemu pierwotnemu
powo³aniu misjonarza apostolskiego.
Prawie za ka¿dym razem pole i zakres jego dzia³ania by³y zawê¿ane i
ograniczane. Mo¿na to dostrzec od pocz¹tku jego dzia³alnoœci misjonarskiej;
najpierw zosta³ zmuszony do opuszczenia towarzystwa Jezusowego z
powodu choroby. Tam te¿ otworzy³y siê przed nim horyzonty i pragnienia
misji powszechnej. Nastêpnie musi siê ograniczyæ do dzia³alnoœci w Katalonii
i na Wyspach Kanaryjskich. Gdy pragn¹³ iœæ na misje poza granice Hiszpanii,
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zostaje skierowany do konkretnej diecezji, a póŸniej do jednej osoby jako
spowiednik królowej. Jednak misyjna gorliwoœæ, któr¹ posiada³ pozwoli³a
mu przezwyciê¿yæ wszelkie przeszkody. Nienaganne jego pos³uszeñstwo
nagrodzi³ Bóg tym, ¿e otwiera³ przed nim stale nowe horyzonty i drogi
apostolatu pod koniec ¿ycia móg³ chlubiæ siê z wype³nienia swojej misji.
Do ostatnich tchnieñ ¿ycia by³ wierny dwom najbardziej charakterystycznym
cechom misjonarza apostolskiego: ubóstwu i przepowiadaniu. To jest
najwiêksz¹ chwa³¹ na zawsze139 .
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