
i polska szkoły duchowości

tzw. zmartwychwstańcza





W znaczeniu ścisłym za najbardziej 
typową polską szkołę duchowości 
należy uznać zainicjowaną przez 

Bogdana Jańskiego, 
a zwłaszcza Piotra Semenenkę CR 
duchowość zmartwychwstańczą, 
która była kontynuowana przez 

Hieronima Kajsiewicza CR, 
Pawła Smolikowskiego CR 

oraz bł. Marcelinę Darowską, 
bł. Celinę i Jadwigę Borzęckie.

Leksykon Duchowości Katolickiej, Lublin 2002, s. 671-672.



Sł. B. Jadwiga 
Borzęcka CR
(1863-1906)

Ks. Piotr 
Semenenko CR 

(1814-1886)

Bł. Celina 
Borzęcka CR 
(1833-1913)

Sł. B. Bogdan Jański 
(1807-1840)

Bł. Marcelina 
Darowska 
(1827-1911)

Sł. B. Józefa 
Karska 

(1823-1860)

NIEPOKALANKI 
(1857)

Ks. Hieronim 
Kajsiewicz CR 
(1812-1873)

ZMARTWYCHWSTANKI 
(1891)



Bł. Ks. Jan Balicki 
(1869-1948)

Ks. Piotr Semenenko CR 
(1814-1886)

Sł.B. ks. Paweł Smolikowski CR 
(1849-1926)

Sł. B. Bogdan Jański 
(1807-1840)

Św. Bp Józef Sebastian 
Pelczar (1842-1924)

Bp Józef Weber (CR) 
(1846-1918)

Inni 
Księża

Oddziaływanie na duchowość 
księży przebywających w 

Kolegium Polskim w Rzymie

?
?



W zmartwychwstańczej duchowości 
akcentuje się potrzebę współdziałania 

z łaską i zjednoczenie z Jezusem 
Chrystusem, a nawet mistycznej 

przemiany w Niego.

Mistyka w ujęciu tej szkoły koncentruje 
się wokół idei doskonałego oddania się 
Bogu i duchowego zmartwychwstania.

Leksykon Duchowości Katolickiej, Lublin 2002, s. 672.



 Prymat miłości.

 Potrzeba introspekcji.

 Optymizm.

 Personalizm.

 Trynitarny egzemplaryzm.



 Całe życie duchowe chrześcijanina  skupione jest 
wokół cnoty miłości, będącej uczestnictwem w miłości 
Boga i równocześnie fundamentem świętości.



 Człowiek dążący do doskonałości winien poznać 
prawdę o sobie, a więc uświadomić sobie własną:
 Nicość

 Nędzę (dziedzictwo grzechu pierworodnego)

 Czynność własna

 Miłość własna



 Źródłem optymizmu jest Misterium Paschalne 
Chrystusa.



 Stały rozwój osobowy.

 Otwieranie się na Boga i ludzi.

 Ideałem chrześcijanina jest Jezus Chrystus, który łączy 
się z osobą ludzką i uszlachetnia ją jak szczep winną 
latorośl. (CHRYSTOCENTRYM)



 Wszystko na wzór Trójcy Świętej.

 Formacja życia duchowego w trzech fazach:
 Poznanie i przezwyciężenie ludzkiej natury skażonej 

przez grzech;

 Współpraca z łaską Bożą;

 Zjednoczenie z Bogiem.



 1. Poznanie siebie

2. Działanie łaski Bożej

3. Życie Chrystusa w nas i nasze w Nim.



1. Do Chrystusa

2. Z Chrystusem

3. Chrystus modli się w nas 

(przemiana w Chrystusa, śmierć mistyczna)



To jest:

myśleć jak On, mówić jak On,

czuć jak On, robić jak On.

Nie iść na prawo, kiedy On na lewo;

ani na lewo, kiedy On na prawo.

Nie zostawać w tyle, kiedy On 
naprzód; ani naprzód, kiedy On w 
tyle.

Nie mówić nie, kiedy On mówi tak,

ani tak, kiedy On nie.

Nie kochać tego, co On nienawidzi;

nie nienawidzić, co On kocha.

Nie weselić się z Jego smutku;

nie smucić się z Jego wesela.

Nie wynosić tego, co On poniża;

Nie poniżać tego, co On wynosi.

Z Nim wszystko mieć wspólne:

wspólne używanie, 

wspólne cierpienie,

wspólne poniżenie, 

wspólną chwałę,

wspólny krzyż na ziemi,

wspólne szczęście w niebie; 

wszystko, wszystko wspólne

serce, umysł, duszę,

chęć, rozum, wolę,

czas i wieczność;

wszystko wspólne,

wszystko jedno, jedno, jedno !

Oto jest iść za Chrystusem !

Oto jest wiara, która zbawia !
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