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D U C H O W O Â å  N AT C H N I O N A

P R Z E Z  N A J S ¸ A B S Z Y C H*

Rzecznik najbiedniejszych

Niezliczone miliony ludzi zmar∏ych z n´dzy i g∏odu – dzieci,
kobiety i m´˝czyêni, to w waszym imieniu dzisiaj przemawiam.
Tu, na placu WolnoÊci i Praw Cz∏owieka, nie chc´ jednak
rozpami´tywaç waszej Êmierci, lecz pragn´ daç Êwiadectwo
o waszym ˝yciu, które prze˝yliÊcie mi´dzy nami.

Daj´ Êwiadectwo o was, matki, których dzieci, niechciane w
naszym Êwiecie, skazane sà na ˝ycie w n´dzy. Daj´ Êwiadectwo
o waszych dzieciach, cierpiàcych z g∏odu, pozbawionych
uÊmiechu, a przecie˝ mimo to pragnàcych kochaç. 

Daj´ Êwiadectwo o milionach m∏odych ludzi, którzy nie
widzà ju˝ sensu wiary i sensu ˝ycia, i na pró˝no szukajà dla
siebie przysz∏oÊci w tym oszala∏ym Êwiecie.

Daj´ Êwiadectwo o was, ubodzy wszystkich czasów i obecnej
epoki, o was, skazani na ciàg∏à poniewierk´, tu∏ajàcy si´
z miejsca na miejsce, pogardzani i zniewa˝ani.

———————
* Tekst opublikowany po francusku w ksià˝ce: Jean-Claude Caillaux,

P¯re Joseph Wresinski: Nous verrons le soleil, Editions du Livre Ouvert,
Mesnil Saint-Loup 1995.
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Ojciec Józef Wrzesiƒski8

Ludzie ˝yjàcy w skrajnej n´dzy cz´sto nam mówià:
Nie to jest najwi´kszym nieszcz´Êciem cz∏owieka, 
˝e mu dokucza g∏ód, 
˝e nie umie pisaç, 
˝e nie ma pracy.

Najgorsze  nieszcz´Êcie to wiedzieç,
˝e inni majà ci´ za nic 
i nie chcà dostrzec twojego cierpienia.

. . .
N´dza to stan cz∏owieka,
któremu bracia nie dali podstawowych Êrodków,
by móg∏ si´ czuç i wyglàdaç jak cz∏owiek,
a wi´c jak dziecko Bo˝e.

Przez swoje ˝ycie i swojà m´k´
Jezus sta∏ si´ cz∏owiekiem cierpienia, 
które niszczy zamiast budowaç.
On je uczyni∏ kamieniem w´gielnym zbawienia.   
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Jean-Claude Caillaux. Wprowadzenie 9

O was, ludzie pracy bez zatrudnienia, dzieƒ po dniu
przygniatani ci´˝arem ˝ycia. O was, robotnicy, których r´ce
do niczego nie s∏u˝à. 

O was, miliony m´˝czyzn, kobiet i dzieci, których serca bijà
mocno i pragnà walczyç. Których duch buntuje si´ przeciw
niesprawiedliwemu losowi, na jaki zostaliÊcie skazani.
Którzy odwa˝nie domagacie si´ poszanowania swej bezcennej
godnoÊci. 

Jestem waszym Êwiadkiem, dzieci, kobiety i m´˝czyêni,
którzy nie chcecie przeklinaç, lecz pragniecie kochaç i modliç
si´, pracowaç i jednoczyç si´ po to, aby narodzi∏ si´ Êwiat
solidarny. Aby nasta∏  Êwiat, ludzki Êwiat, w którym ka˝dy
cz∏owiek, zanim umrze, b´dzie móg∏ daç z siebie to,
co najlepsze. 

Jestem waszym Êwiadkiem, m´˝czyêni, kobiety i dzieci,
których s∏awi ten napis wyryty sercem, r´kà i d∏utem
w marmurze, na tym placu WolnoÊci. Daj´ Êwiadectwo
w waszym imieniu, aby ludzie wreszcie zacz´li liczyç si´
z cz∏owiekiem i raz na zawsze odrzucili n´dz´ jako ludzkie
przeznaczenie. 

Te s∏owa, wypowiedziane przez Ojca Józefa Wrzesiƒskiego,
rozleg∏y si´ na placu WolnoÊci i Praw Cz∏owieka w Pary˝u, przy
Trocadéro, 17 paêdziernika 1987 roku, o godzinie pi´tnastej,
podczas Mi´dzynarodowego Zgromadzenia Obroƒców Praw
Cz∏owieka, zorganizowanego przez Ruch ATD Czwarty Âwiat.

Wyg∏aszajàc te strofy ku czci „czwartego Êwiata” wszystkich
czasów i ods∏aniajàc marmurowà p∏yt´, umieszczonà mi´dzy
dwoma skrzyd∏ami Palais de Chaillot, Ojciec Józef Wrzesiƒski,
za∏o˝yciel Ruchu ATD Czwarty Âwiat, przekaza∏ nam jakby swój
testament. Wycisnà∏ piecz´ç u kresu swego ˝ycia, które mia∏o
si´ zakoƒczyç w kilka miesi´cy póêniej, 14 lutego 1988 roku.

W tym pami´tnym przemówieniu Ojciec Józef Wrzesiƒski
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Ojciec Józef Wrzesiƒski10

N´dza wydaje nam si´ przeciwieƒstwem ∏aski. 
Tym, co nie znajà z bliska cz∏owieka ˝yjàcego w n´dzy, 
wydaje si´ on nie cz∏owiekiem cierpiàcym,
lecz budzàcym odraz´ wyrzutkiem spo∏eczeƒstwa. 
Wystawiony na nieustanne ryzyko, 
bez wykszta∏cenia, odarty z wszelkiej nadziei, 
˝yjàcy w zniszczonej rodzinie, 
jest niewygodny dla naszych wypucowanych sumieƒ, 
zarazem s∏abych i tchórzliwych. 
Jak˝e mielibyÊmy go uznaç za równego nam?
Oznacza∏oby to, ˝e pozwalamy mu 
zakwestionowaç nas samych, 
spo∏eczeƒstwo, w którym odgrywamy wa˝nà rol´,
to, jak ˝yjemy i w co wierzymy. 

. . .
Uczyniç centrum z najubo˝szego, 
to tyle, co objàç w jednym cz∏owieku ca∏à ludzkoÊç. 
Nie oznacza to ˝e przestajemy widzieç rzeczywistoÊç,
˝e przymykamy oczy.
Zbli˝amy si´ do tego cz∏owieka do granic mi∏oÊci,
a mi∏oÊç nie ma granic, nie zamyka si´, 
nie panuje nad sobà, jest zawsze szaleƒstwem. 
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potwierdzi∏ publicznie, skàd wywodzi si´ jego dziedzictwo
– spoÊród najbiedniejszych tego Êwiata. Urodzony w bardzo bie-
dnej rodzinie, prze˝y∏ dzieciƒstwo w n´dzy i upokorzeniu. Nie
roÊci∏ sobie prawa do innej to˝samoÊci, nie odcina∏ si´ od Êro-
dowiska, które go ukszta∏towa∏o i nada∏o mu duchowy profil.
To w∏aÊnie z tego najni˝szego poziomu nauczy∏ si´ patrzeç
na Êwiat i o tym poni˝eniu cz∏owieka da∏ Êwiadectwo w swoim
paryskim wystàpieniu 17 paêdziernika 1987 roku. 

Âwi´ty Franciszek, Êwi´ty Wincenty a Paulo, Ojciec Godin
i wielu innych – utorowali drog´ Ojcu Józefowi, pozwolili mu
wrosnàç w Êwiat i w KoÊció∏. Jednak to nie oni stali si´ dla nie-
go mistrzami, nie ich nauczanie mia∏ podjàç i g∏osiç. Ukszta∏-
towany przez n´dz´ i rodzàcà si´ z niej przemoc, swoich nau-
czycieli odnalaz∏ w osobach ludzi najbiedniejszych. By∏ nie
tylko ich uczniem – by∏ jednym z nich. „JeÊli chodzi o mnie –
wyzna∏ najbli˝szym wspó∏pracownikom – trzeba by∏o, abym
za punkt wyjÊcia obra∏ sytuacj´, w której si´ urodzi∏em; a wi´c
to doÊwiadczenie i ten sposób patrzenia, jaki da∏a mi bieda” 2. 

Urodzony w biedzie, w g∏´bi swego jestestwa pozosta∏
zawsze cz∏owiekiem biednym. Jako taki sta∏ si´ rzecznikiem
tych wszystkich, którzy sà odrzucani przez spo∏eczeƒstwo i
spychani na margines, gdzie ju˝ nikt si´ nimi nie interesuje.
Przez ca∏e swoje ˝ycie pozosta∏ cz∏owiekiem zranionym.
Jego wra˝liwoÊç i postawa ˝yciowa nosi∏y na sobie stygmat
skrajnego ubóstwa.

Dwa prze∏omowe zdarzenia

Dzia∏o si´ to oko∏o roku 1920, na boisku pewnej szko∏y w
Angers, we Francji. Jeden z najsilniejszych uczniów napada
na mniejszego i s∏abszego koleg´: zaczyna go biç i kopaç...

Jean-Claude Caillaux. Wprowadzenie 11

———————
2 Por. Alwine de Vos van Steenwijk, Ojciec Józef Wrzesiƒski, t∏um. Tereliza

Braun, ATD Czwarty Âwiat, Kielce 2000.
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Ojciec Józef Wrzesiƒski12

Cz∏owiek tak zdegradowany przez  n´dz´,
˝e  nie potrafimy go ju˝  rozpoznaç,
to sprawdzian naszego zaanga˝owania w Boga
i  w Jego plany wzgl´dem Êwiata. 

. . .
Poznaç, co myÊlà najbiedniejsi,
to bardzo istotna ekspertyza, 
bo jest to równie˝ ekspertyza oczekiwaƒ,
jakie ma wobec nas Jezus Chrystus. 
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Widzàc to, inny ch∏opiec rzuca si´ na napastnika, drapie go
po twarzy i ok∏ada pi´Êciami. Rozdziela ich w koƒcu na-
uczyciel, k∏adàc kres ch∏opi´cej bijatyce.

Po wielu latach Ojciec Józef Wrzesiƒski zastanawia si´
nad swoim zachowaniem w opisanym wypadku. Zadaje sobie
pytanie: „Dlaczego to zrobi∏em? Ten ch∏opaczyna nie by∏ dla
mnie «kimÊ»; jaki mia∏em powód, by stanàç w jego obronie?
A jednak to w∏aÊnie on zapisa∏ si´ trwale w mojej pami´ci, a
nie kara, jakà mi wtedy wymierzono (...). Tym, co sta∏o si´ dla
mnie momentem prze∏omowym, by∏ fakt, ˝e tamtego ch∏op-
ca bi∏ inny, o wiele od niego silniejszy. Wydaje mi si´, ˝e to
w∏aÊnie by∏ czynnik przesàdzajàcy o podj´ciu przeze mnie
walki, w której b´d´ mo˝e przegrywajàcym, lecz którà b´d´
prowadzi∏ z uporem przez ca∏e ˝ycie”3. 

DwadzieÊcia pi´ç lat póêniej, gdy jest ju˝ ksi´dzem, Józef
zostaje pos∏any przez swego biskupa do obozu dla bezdom-
nych rodzin w Noisy-le-Grand. „Tego dnia, 14 lipca 1956 ro-
ku – pisze – powróci∏em do Êwiata n´dzy. Postanowi∏em wte-
dy, ˝e ujawni´ spo∏eczeƒstwu los tych rodzin”4. „W owej
chwili w moim ˝yciu dokona∏ si´ prze∏om”. Odtàd – pisze
Ojciec Józef w roku 1986 – „dzieci oraz ich rodziny przy-
musza∏y mnie do tego, aby o ich ˝yciu, o ich wo∏aniu, ∏zach,
milczeniu, cierpieniach i nadziejach powiadomiç Êwiat, wbrew
i na przekór wszystkiemu”5.

Te dwa zdarzenia – z Angers i Noisy-le-Grand – z póêniej-
szej perspektywy oceniane przez Ojca Józefa jako „prze∏o-
mowe”, by∏y zarazem punktami wyjÊcia, wytyczajàcymi z góry

Jean-Claude Caillaux. Wprowadzenie 13

———————
3 JeÊli nie ma innych danych, cytaty pochodzà z ksià˝ki Les pauvres sont

l’Eglise (Ubodzy sà KoÊcio∏em), Ed. Centurion, Paris 1983.
4 Z komentarza do filmu Rue des fleurs (1984).
5 S∏owa przytoczone przez A. de Vos van Steenwijk w przedmowie do

ksià˝ki Cahiers du Quart Monde 1990-1991 (Zeszyty Czwartego Âwia-
ta), Ed. Quart Monde, Paris 1990, s. 11. 
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Ojciec Józef Wrzesiƒski14

Zmiana, jakiej si´ domagamy, polegaç ma na tym,
˝e w pe∏ni uznamy godnoÊç ludzi biednych,
˝e uczynimy ich sposób myÊlenia
punktem odniesienia dla ca∏ej naszej polityki,
a ich nadziej´ – sprawdzianem wszelkiego dzia∏ania.
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ca∏à jego dalszà drog´, naznaczonà wiernoÊcià.
Pierwszy prze∏omowy epizod wzbudzi∏ w nim postanowie-

nie, aby niezmordowanie poszukiwaç ludzi najbiedniejszych,
pozbawionych wszystkiego, i broniç ich, przyczyniajàc si´ do
tego, aby oni sami odkrywali stopniowo swojà w∏asnà god-
noÊç, a inni – aby uznali ich to˝samoÊç. Drugi „prze∏om” pop-
chnà∏ go ku decyzji stworzenia Ruchu skupiajàcego wszy-
stkich tych, którzy sprzeciwiajà si´ n´dzy. Mi´dzy tymi dwo-
ma wydarzeniami przebiega droga Józefa Wrzesiƒskiego: naj-
pierw, po szkole, podejmuje praktyk´ u cukiernika, potem staje
si´ cz∏onkiem Zwiàzku ChrzeÊcijaƒkiej M∏odzie˝y Robotni-
czej (JOC), wreszcie seminarzystà i ksi´dzem. Przebywajàc ko-
lejne etapy tej drogi, m∏ody Józef dojrzewa wewn´trznie,
zdobywa formacj´ zawodowà i intelektualnà, poznaje ludzi.

Ca∏a ta droga wià˝e si´ z jego osobistym doÊwiadczeniem
biedy. To doÊwiadczenie by∏o jakby pryzmatem, przez który
przez ca∏e ˝ycie b´dzie patrzy∏ na Êwiat, analizowa∏ rozwój
spo∏eczeƒstwa, s∏ucha∏ i rozumia∏ wspó∏czesnych sobie ludzi,
pojmowa∏ s∏owo Chrystusa zapisane na kartach Ewangelii. 

Wy∏ania si´ z mroków nocy

„Daj´ o was Êwiadectwo”... To wyznanie Ojca Józefa wypowie-
dziane 17 paêdziernika 1987, jest prostà kontynuacjà tego,
co wyry∏o si´ w jego pami´ci poczàwszy od dni prze˝ytych
przy ulicy Êw. Jakuba w Angers. Wspomina je tak: „W naszej
ubogiej dzielnicy byliÊmy wyrzutkami, których z resztà spo∏e-
cznoÊci ∏àczy∏y nie wi´zy przyjaêni, lecz ja∏mu˝ny”. „Od naj-
wczeÊniejszego dzieciƒstwa towarzyszy∏y mi stale: brak pie-
ni´dzy, wstyd i przemoc”. 

Ma∏y Józef by∏ Êwiadkiem przemocy, zw∏aszcza niezro-
zumia∏ej dla niego przemocy w zachowaniu w∏asnego ojca:
„W domu tata ciàgle krzycza∏. Ku rozpaczy mojej matki, bi∏

Jean-Claude Caillaux. Wprowadzenie 15
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Ojciec Józef Wrzesiƒski16

Szybko rodzà si´ nieporozumienia
i wyczerpujà si´ dobre ch´ci,
kiedy trzeba podjàç wspó∏prac´ 
z ludêmi skrajnego ubóstwa,
których ˝yciowego doÊwiadczenia nie znamy.
Ludzie wykszta∏ceni ∏atwo dajà si´ ponieÊç 
w∏asnym opiniom, i koƒczy si´ na tym, 
˝e zaczynajà myÊleç za innych.

. . .
Bóg, który by by∏ niedost´pny w swojej chwale,
nieporuszony i niewra˝liwy, by∏by nie do przyj´cia
dla  rodzin doprowadzonych do rozpaczy.

Tak samo i nasza obecnoÊç wÊród najbiedniejszych 
jest dla nich na d∏u˝szà met´ nie do zniesienia,
jeÊli jesteÊmy dla nich tymi, którzy wiedzà,
którzy mogà i którzy dajà.
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po g∏owie mojego starszego brata. Ubli˝a∏ te˝ mamie. ˚yliÊmy
w ciàg∏ym strachu”. Czy ten ma∏y ch∏opiec móg∏ wtedy zrozu-
mieç owà przemoc? „Dopiero póêniej, w dojrza∏ym wieku,
dzielàc ˝ycie innych ludzi, podobnych do mojego ojca, i rodzin
˝yjàcych w sytuacji podobnej do naszej, zrozumia∏em, ˝e
mój ojciec by∏ cz∏owiekiem poni˝onym. Cierpia∏ z powodu
przegranego ˝ycia; by∏o mu wstyd, ˝e nie potrafi swej rodzi-
nie zapewniç bezpieczeƒstwa i szcz´Êcia. Tu w∏aÊnie tkwi ca∏e
z∏o n´dzy. Cz∏owiek do tego stopnia upokorzony nie mo˝e
opanowaç odruchów buntu. Podobnie jak kiedyÊ, tak i dzisiaj,
n´dzarz reaguje jednakowo gwa∏townie”. 

„Jednak˝e – wspomina dalej – jako ma∏y ch∏opiec zosta-
∏em wciàgni´ty w przekl´ty kràg przemocy i chocia˝ nie
zdawa∏em sobie z tego sprawy, ta przemoc dyktowa∏a mi, tak
jak i mojemu ojcu, sposób wyzwolenia si´ z ciàg∏ych upoko-
rzeƒ, których przyczynà by∏a skrajna n´dza”. 

To dzieci´ce doÊwiadczenie, które równie dobrze mog∏o go
zniszczyç, zasklepiç w sobie i uczyniç niewra˝liwym na jakie-
kolwiek cierpienie, b´dzie go stopniowo kszta∏towaç, budziç
jego wra˝liwoÊç i zrozumienie losu ludzi, których spotka w
˝yciu. 

Od dzieciƒstwa w n´dzy

do obozu dla bezdomnych rodzin

Po ukoƒczeniu szko∏y podstawowej m∏ody Józef podejmuje
praktyk´ u cukiernika. Wspomina, ˝e w tamtych latach za-
chowywa∏ pewien dystans wobec KoÊcio∏a. Potem nawiàzuje
kontakt z JOC (Zwiàzek ChrzeÊcijaƒskiej M∏odzie˝y Robot-
niczej). Tak pisze: „Zaczà∏em si´ tam modliç i snuç plany wy-
zwolenia moich braci. Wówczas te˝ zrodzi∏a si´ we mnie myÊl
o zostaniu ksi´dzem”. I ciàgnie dalej: „Modliç si´ w KoÊciele,
sprawowaç Eucharysti´, oznacza∏o dla mnie nieÊç Ewangeli´

Jean-Claude Caillaux. Wprowadzenie 17
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Ojciec Józef Wrzesiƒski18

Jak˝e móg∏bym sobie wyobraziç innego Jezusa
ni˝ ten Syn Bo˝y,
który uto˝sami∏ si´ z losem najbiedniejszych,
najbardziej pogardzanych,
tych którzy przez wszystkie wieki 
sà nieod∏àcznà cz´Êcià ludzkoÊci?
Tylko On móg∏ zbawiç wszystkich. 

. . .
JeÊli nie b´dziemy si´ wpatrywaç w Chrystusa,
ubogiego i spotwarzonego,
poni˝onego i skazanego na pora˝k´,
to nie mo˝emy niczego oczekiwaç
od cz∏owieka skrajnie poni˝onego,
zostawionego samemu sobie, nierozumianego,     
którego trudno zaakceptowaç i kochaç jak brata. 
B´dziemy tylko przemawiaç w jego imieniu
i rozprawiaç o jego wolnoÊci na wysokim poziomie,
którego on nigdy nie zdo∏a osiàgnàç.
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moim braciom, tym wszystkim, którzy wiedli takie ˝ycie, jak
moja matka. Oznacza∏o walczyç za nich, o to, aby ̋ adna rodzina
nie by∏a podobna do mojej, byç s∏ugà Jezusa Chrystusa umar-
∏ego i zmartwychwsta∏ego”. Na swoim prymicyjnym obrazku
umieÊci s∏owa: „˚al mi tego ludu”. 

W seminarium panowa∏ klimat, w którym koledzy Józefa
marzyli o wejÊciu w ludzkie masy. Idea∏em, jaki nosili w ser-
cach ci m∏odzi ludzie, by∏a obecnoÊç poÊród cierpiàcego ludu:
„Pragn´liÊmy wyruszyç na poszukiwanie zagubionej owcy
(...). ChcieliÊmy zejÊç ku samym do∏om cierpiàcej ludzkoÊci.
ZamierzaliÊmy dotrzeç nie tylko do Êrodowiska robotnicze-
go, ale zag∏´biç si´ w Êwiat n´dzy”. Ojciec Józef wyzna potem,
˝e by∏o to natchnieniem jego ˝ycia. 

WyÊwi´cony na ksi´dza w katedrze w Soissons 19 czerw-
ca 1946 roku, zostaje mianowany wikariuszem w Tergnier.
Wkrótce, w roku 1948, prosi swego biskupa o zezwolenie na
pobyt w seminarium Misji Francuskiej, które mieÊci∏o si´
wtedy w Lisieux. Przebywa jednak ci´˝kie zapalenie opon
mózgowych i zapalenie p∏uc. Po powrocie do zdrowia prosi,
by wys∏aç go „na parafi´, w której objawy n´dzy sà najbar-
dziej widoczne”. Bp Douillard odpowiada mu: „Nie mam pla-
cówki, o jakà prosisz, ale mog´ ci zaproponowaç parafi´, która,
jeÊli nie poÊl´ tam ciebie, nie b´dzie ju˝ w ogóle mieç ksi´dza”.
By∏a to wioska Dhuizel, w rejonie Braine.   

Nieustannie jednak narasta w nim niepokój, ˝e powinien
udaç si´ do jeszcze biedniejszych, do tych, którzy pozostajà
jakby nietykalni i niedost´pni z powodu zbyt wielkiej n´dzy.
Do koƒca ˝ycia b´dzie mu towarzyszy∏o przeÊwiadczenie, ˝e
„KoÊció∏ nie mo˝e zaznaç spokoju, dopóki nie dotrze do naj-
biedniejszych, ˝e jego przeznaczeniem jest iÊç coraz dalej i
schodziç coraz ni˝ej”. 

Pami´tajàc o proÊbie Ojca Józefa, w roku 1956 biskup pro-
ponuje mu, aby uda∏ si´ do obozu za∏o˝onego dwa lata wczeÊ-

Jean-Claude Caillaux. Wprowadzenie 19
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Ojciec Józef Wrzesiƒski20

Czy b´dziemy w stanie pochyliç si´
nad tajemnicà mi∏oÊci Boga,
jeÊli nie pochylimy si´ nad bezgranicznym
i niewyobra˝alnym odrzuceniem, samotnoÊcià 
i beznadziejnym cierpieniem ludzi najbardziej
wykluczonych?

Przez wszystkie lata mojego kap∏aƒstwa
mia∏em nadziej´, ˝e uda mi si´ 
wprowadziç najbiedniejszych w serce KoÊcio∏a,
g∏oszàc, ˝e ich ˝ycie jest obj´te planem Bo˝ym. 
Sta∏o si´ dla mnie jasne, ˝e bez nich 
nasze wyobra˝enie o mi∏oÊci Boga 
nie mo˝e odpowiadaç rzeczywistoÊci.
A wtedy grozi nam, ˝e mo˝emy si´ pomyliç 
ju˝ nie co do przymiotów i g∏´bi Bo˝ej mi∏oÊci, 
ale co do samej Jego natury.   
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niej przez Abbé Pierre’a w Noisy-le-Grand, w okolicy Pa-
ry˝a. Przebywa tam oko∏o 250 bezdomnych rodzin, które za-
mieszkujà najpierw pod namiotami, a nast´pnie w barakach z
p∏yt azbestowo-cementowych. 

Podobnie jak wszyscy, którzy tam si´ zapuszczajà, Ojciec
Józef spotyka si´ w tym obozie jakby ze Êwiatem na opak:
ba∏agan i Êmieci, nieprzyjazne spojrzenia, twarze obserwu-
jàce obcego, krzyki, p∏acz... W garnàcych si´ do niego dzie-
ciach rozpoznaje samego siebie i swojà rodzin´ sprzed czter-
dziestu lat...

Zna dobrze z w∏asnego doÊwiadczenia przyczyn´ ˝a∏os-
nego po∏o˝enia tych biedaków, zepchni´tych w b∏oto i Êmieci
niczym jakieÊ odpadki ludzkoÊci, dlatego twierdzi z uporem,
˝e „ci ludzie w g∏´bi serca nie chcà tak ˝yç. Oni czekajà nie
na dzie∏a mi∏osierdzia, na pomoc ze strony katolickich czy
innych organizacji, ale na uznanie swojej godnoÊci. Chocia˝
wyglàdajà i zachowujà si´ tak, jak ludzie napi´tnowani przez
n´dz´”6. I twierdzi, ˝e ci ludzie majà w sobie jeszcze doÊç
odwagi, aby si´ przeciwstawiç losowi, jaki ich spotyka i pod-
jàç inny sposób ˝ycia. 

Nade wszystko Ojciec Józef jest przekonany, ˝e nie mo˝na
podchodziç do tych ludzi jako do jednostek, którym mamy po-
magaç w ich niedostatku... Trzeba ich potraktowaç jako wspólno-
t´, majàcà prawo do w∏asnego miejsca w spo∏eczeƒstwie. „Tego
dnia postanowi∏em, ˝e jeÊli tu pozostan´, b´d´ dà˝y∏ do tego,
aby te rodziny mog∏y przekroczyç progi Watykanu, Pa∏acu Eli-
zejskiego, ONZ”. Jest przekonany, ˝e ci ludzie nigdy nie wydo-
stanà si´ ze swojej n´dzy, dopóki nie zostanà „zaakceptowani
jako wspólnota wsz´dzie tam, gdzie ludzie debatujà i podejmujà
decyzje odnoszàce si´ nie tylko do teraêniejszoÊci, ale do losu
cz∏owieka i przysz∏oÊci ca∏ego rodzaju ludzkiego”. 

Jean-Claude Caillaux. Wprowadzenie 21

———————
6 Przeglàd  „Quart Monde", nr 125.  
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Ojciec Józef Wrzesiƒski22

Nie chodzi o to, byÊmy byli zadowoleni z siebie, 
˝e  poprawiamy troch´ los biedaków,
chodzi o to, by ten los przemieniaç 
majàc ich za partnerów i przewodników.
Jezus Chrystus uto˝sami∏ si´ z najbiedniejszymi
swojej epoki
i nie przestaje si´ uto˝samiaç z ubogimi
wszechczasów.
Tak wi´c ich ˝ycie, które sta∏o si´ Jego ˝yciem,
jest êród∏em naszej duchowoÊci.
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ObecnoÊç i Ruch

Po przybyciu do osiedla bezdomnych rodzin w Noisy-le-Grand
Ojciec Józef nie zaczyna od formu∏owania diagnozy, pozwa-
lajàcej zaprogramowaç jakàÊ dzia∏alnoÊç na wielkà skal´. Nie
przychodzi z gotowymi pomys∏ami. Chce tu po prostu byç,
bo ˝yjà tu rodziny odrzucone przez wszystkich.

Po up∏ywie d∏u˝szego czasu tak odpowie na pytanie pewne-
go szwajcarskiego dziennikarza dotyczàce tamtego okresu:
„Kiedy stanà∏em oko w oko z n´dzà w Noisy-le-Grand, pomy-
Êla∏em, ̋ e ci ludzie oczekujà ode mnie oddania im samego siebie,
ca∏ej mojej osoby. W tamtej chwili nie myÊla∏em o tworzeniu
jakiegokolwiek Ruchu; sàdzi∏em jedynie, ˝e musz´ byç obecny
w tym sercu n´dzy. ˚e moim zadaniem jest przywróciç tym
rodzinom poczucie honoru (...). Âwiat n´dzy oczekuje zrozu-
mienia (...). Biedni nie oczekujà od nas s∏ów, ani nawet dzia∏aƒ.
Oczekujà od nas obecnoÊci, co wi´cej – milczenia”7.

To w∏aÊnie mia∏ na myÊli, kiedy mówi∏ o sta∏ych wolon-
tariuszach, którzy poÊwi´cajà si´ bez reszty swojej pracy:
„Dzia∏alnoÊç daje nam poczucie pewnoÊci i niesie z sobà za-
dowolenie (...). Pod jej wp∏ywem popadamy w ryzyko przeo-
czenia kruchoÊci drugiego cz∏owieka (...). Przestajemy go tra-
ktowaç jako autonomiczny podmiot naszego dzia∏ania; staje
si´ on przedmiotem naszego sukcesu (...). Z tego w∏aÊnie
powodu g∏ównà cnotà wolontariusza w Êrodowisku ludzi
ubogich jest milczenie”. „W przeciwnym razie bardzo pr´dko
zaczynamy prowadziç innà walk´ – naszà w∏asnà” .

Jean-Claude Caillaux. Wprowadzenie 23

———————
7 Wywiad z Ojcem Józefem przeprowadzi∏ Remigius Bütler, 26 sierpnia

1987, Archiwum ATD Czwarty Âwiat.  
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Ojciec Józef Wrzesiƒski24

G∏osiç Ewangeli´ ubogim,
to nie znaczy mówiç im o istnieniu Boga.

To znaczy odkrywaç wraz z nimi,
˝e Bóg dzieƒ po dniu objawia w nich swà obecnoÊç 
jako w swoich umi∏owanych dzieciach.     
To g∏osiç, ˝e sà b∏ogos∏awieni,
bo na przekór wszystkiemu opierajà si´  
temu, co cz∏owieka pomniejsza,
a troszczà si´ o to, co przywraca mu godnoÊç,
nie tylko jemu osobiÊcie, ale i jego ˝onie,
synom, sàsiadom...

. . .
KoÊció∏ nieustannie g∏osi, 
˝e najbiedniejsi sà cia∏em z jego cia∏a  
i jego najg∏´bszà rzeczywistoÊcià.

Nie zawsze widaç, ˝e KoÊció∏ ˝yje tà prawdà.  
Ale nie zadr´czam si´ z tego powodu, 
ani nie buntuj´ si´. 
KoÊció∏ to najbiedniejsi. On jest nimi ze swej istoty. 
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Ojciec Józef zamieszkuje na sta∏e w tym zakàtku Êwiata
nie po to, aby Êwiadczyç tu jakieÊ us∏ugi, lecz aby dzieliç ˝ycie
tych, których spo∏eczeƒstwo ma za nic, aby nosiç w sercu ich
aspiracje i to wszystko, czym sà. To w∏aÊnie powtórzy póêniej,
piszàc o wolontariacie Ruchu ATD Czwarty Âwiat. On sam
prze˝ywa t´ postaw´ w sposób bezkompromisowy: walka z
n´dzà „nie b´dzie ju˝ tylko sprawà rzàdu; b´dzie to równie˝
sprawa tych ludzi, którzy podejmà Êwiadomà decyzj´, by iÊç
razem z wykluczonymi, by z∏àczyç swe ˝ycie z ich ˝yciem,
by niekiedy wszystko porzuciç, aby móc dzieliç ich los”. Chodzi
– jak b´dzie cz´sto powtarza∏ – o „komuni´ wspólnego losu”.

„Nie potrafimy wczuç si´ w nadziej´ cz∏owieka najbiedniej-
szego inaczej ni˝ poprzez d∏ugotrwa∏e przebywanie z nim”;
„nie uda nam si´ to, jeÊli b´dziemy polegali na naszych wyo-
bra˝eniach o jego ˝yciu”. 

Nie sàdêmy jednak, ˝e dzielàc ˝ycie najbiedniejszych w
Noisy-le-Grand, Ojciec Józef oddawa∏ si´ jedynie jakiejÊ kon-
templacji ludzkiego poni˝enia. Ju˝ wtedy „wprowadza w czyn
swój plan walki z n´dzà”. 

Sytuacja rodzin w obozie Noisy-le-Grand jest tak nie-
znoÊna, ˝e przebywanie wÊród nich mo˝e albo doprowadziç
cz∏owieka do buntu i aktów rozpaczy, albo pogrà˝yç go wraz z
nimi w poczuciu beznadziejnoÊci i apatii. Z obawy, aby tak si´
nie sta∏o, Ojciec Józef zak∏ada pierwsze stowarzyszenie, które
z czasem przekszta∏ci si´ w Ruch ATD Czwarty Âwiat: „By∏a
to forma udzia∏u w tym codziennym dramacie”. 

Stowarzyszenie nie przynosi jednak magicznych efektów.
Potrzebne jest nawiàzanie wspó∏pracy z ludêmi wszelkiej spo-
∏ecznej kondycji. „Có˝ bowiem moglibyÊmy zdzia∏aç, rodziny
i ja sam, gdyby inni ludzie, dà˝àc do tego samego, czego i my
pragniemy, to znaczy do pokonania n´dzy i poni˝enia, jakie
ona ze sobà niesie, nie stan´li obok nas?”. W ten sposób
powoli zarysowujà si´ formy wspó∏dzia∏ania, a mianowicie

Jean-Claude Caillaux. Wprowadzenie 25
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Ojciec Józef Wrzesiƒski26

KoÊció∏ ∏atwo zraniç, w tym tkwi jego moc. 
Gdy ludzie b´dà go oczerniaç, policzkowaç, 
pluç mu w twarz – jak to czynili Chrystusowi, 
w∏aÊnie wtedy KoÊció∏ b´dzie objawieniem mi∏oÊci 
i najbiedniejsi w nim si´ rozpoznajà.
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sta∏y wolontariat i sprzymierzenie8 – czyli wi´ê oparta nie
na jakichÊ z góry ustalonych za∏o˝eniach czy metodach, lecz
po prostu na przeÊwiadczeniu, ˝e trzeba byç z tymi ludêmi,
którzy sami nie mogà zaradziç swej sytuacji. W tej dziedzinie
„wszystko rodzi∏o si´ ze wspólnoty ˝ycia, a nie z jakiejÊ teorii”.

Najbiedniejszy – w centrum 

Ojciec Józef cz´sto powtarza∏: „Nie spotka∏em jeszcze cz∏o-
wieka, który zetknàwszy si´ z n´dzà pozosta∏by oboj´tny”.
Potwierdza to powszechne doÊwiadczenie: nawet jeÊli udaje-
my, ˝e ubogi nas nie obchodzi, jeÊli odwracamy oczy od bie-
daka spotkanego na naszej drodze i nie chcemy go zrozumieç,
jego nieszcz´Êcie i tak przenika nas do g∏´bi. 

Czy˝ nie jest tak, ˝e w pierwszym momencie ten biedny
cz∏owiek zawsze nas g∏´boko wzrusza, chwyta nas za serce;
a je˝eli zaraz potem go odrzucamy i upokarzamy, to w∏aÊnie
dlatego, ˝e zostaliÊmy przez niego wprawieni w zak∏opota-
nie? Sama jego obecnoÊç nas bulwersuje, poniewa˝ dotyka
naszego najczulszego punktu i stajemy si´ gotowi odpowie-
dzieç na apel biedaka.

Mo˝emy wi´c uznaç, ˝e w naszym wn´trzu obecne jest
istotne wymaganie: „umieÊciç najbardziej wydziedziczonego
cz∏owieka w centrum naszego ˝ycia”. 

Docieramy w ten sposób do sedna doÊwiadczenia, które
burzy w nas ró˝ne intelektualne i duchowe zabezpieczenia,
i które ka˝e nam budowaç na zupe∏nie innym fundamencie.
Uznaç najbiedniejszego za centrum naszego ˝ycia to ukierun-
kowaç ca∏à naszà egzystencj´ na kogoÊ, o kim nigdy nie b´dzie-
my mogli powiedzieç: „on tu jest!”, „znaleêliÊmy go”. To wyru-

Jean-Claude Caillaux. Wprowadzenie 27

———————

8 Na koƒcu cz´Êci ksià˝ki sà podane bli˝sze szczegó∏y na temat Ruchu
ATD Czwarty Âwiat.   
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Ojciec Józef Wrzesiƒski28

Co znaczy mi∏owaç? 
To zapomnieç o swoim istnieniu i swoich wysi∏kach;
zachowaç pogodny dystans do w∏asnych udr´k, 
nie myÊleç o doznawanych rozczarowaniach 
i zdradach.
Nie obcià˝aç innych w∏asnymi k∏opotami i udr´kami,
nie stawaç si´ wspólnikiem cudzych cierpieƒ,  
i nie poddawaç si´ zniech´ceniu 
dzielàc troski i zmartwienia innych.

. . .
Kochaç – to nie szukaç dla siebie wspó∏czucia, 
nie rozczulaç si´ nad sobà.

To pragnàç dla drugich tego, czego pragniemy 
dla siebie.
Podtrzymywaç innych, samemu si´ nie pogrà˝ajàc. 
Dzieliç los drugiego cz∏owieka, nie mieszajàc si´ 
do niego.
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szyç na jego poszukiwanie, bo najbiedniejszy jest kimÊ, kogo
jeszcze nie znamy. Jest nieobecny, bo ukrywa si´ za wszyst-
kimi, których znamy. To doÊwiadczenie wzywa nas, abyÊmy
si´ zainteresowali losem cz∏owieka, którego jeszcze nie znamy,
byÊmy byli gotowi odpowiedzieç na pytanie: „Czy doszliÊ-
my a˝ do koƒca drogi, aby dotrzeç do cz∏owieka najbardziej
wykluczonego”, „nie zatrzymujàc si´ przy tej czàstce ludz-
koÊci, którà znamy, a która mo˝e ukrywa innà cz´Êç, jeszcze
bardziej wydziedziczonà?”9.    

Postawiç najs∏abszego w centrum naszego ˝ycia, przyz-
naç mu pierwszeƒstwo, to nie slogan b´dàcy jakimÊ propa-
gandowym chwytem... To droga, którà powinniÊmy kroczyç.
Oznacza to zgod´ na to, ˝e cz∏owiek, któremu nikt nie by∏by
sk∏onny zaufaç ani cokolwiek powierzyç, powoli zacznie sku-
piaç na sobie nasze myÊlenie, stanie si´ punktem odniesie-
nia dla naszych planów, wyborów, naszego stylu ˝ycia... To
zgodziç si´ na „odwrócenie naszych priorytetów”, to byç
gotowym „przekszta∏caç Êwiat, zaczynajàc od do∏u”10.

DoÊwiadczenie to, z racji swego radykalizmu, domaga si´,
byÊmy „pozwolili biednym ˝yç”; wymaga od nas swego ro-
dzaju biernoÊci i otwarcia si´ na ich doÊwiadczenia. Wymaga
czasu i cierpliwoÊci. Jednak˝e ich sytuacja musi nas ciàgle nie-
pokoiç i przynaglaç. Istnieje bowiem ryzyko, i˝ „zaczniemy
szybko ulegaç stereotypom, ˝e b´dziemy wyg∏aszaç slogany,
uznajàc je za rozwiàzania”11. W koƒcu pojawi si´ groêna bariera
mi´dzy ubogimi i nami; „zauroczeni w∏asnymi has∏ami, za-

Jean-Claude Caillaux. Wprowadzenie 29

———————

9 P¯re Joseph Wresinski, Heureux vous les pauvres (B∏ogos∏awieni jes-
teÊcie wy, ubodzy), Ed. Cana, Paris 1985, s. 77.

10 Tam˝e, s. 266.
11 P¯re Joseph Wresinski, Ecrits et Paroles. Aux volontaires (Pisma i s∏owa.

Do wolontariuszy), tom 1, Ed. Quart Monde/ St. Paul, Paris/Luxem-
bourg 1992, s. 573.  
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Ojciec Józef Wrzesiƒski30

Kochaç – to na tyle znaç samego siebie, 
aby inni nie cierpieli z powodu moich s∏aboÊci, 
mojego temperamentu, dra˝liwoÊci i sentymentalizmu. 

. . .
Kochaç – to byç czu∏ym, zachowujàc dystans;
byç serdecznym, zachowujàc trzeêwe myÊlenie;
byç cz∏owiekiem z krwi i koÊci, ale nie zmys∏owym;
to jednoczyç si´ z innymi, nie niszczàc siebie;
to okazywaç zrozumienie, 
nie próbujàc wszystkiego racjonalizowaç. 

W ka˝dym razie – warto kochaç.
Mi∏ujàc, wychodzisz z siebie i podejmujesz nowe dzie∏o,
dzie∏o tego drugiego;
to samo, ale ju˝ inne, 
niezale˝ne, wolne.
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czniemy wyr´czaç najubo˝szych w myÊleniu”.
Przyznajàc najbiedniejszym to szczególne miejsce, nie mo˝e-

my si´ zagubiç w jakiejÊ abstrakcji. Ojciec Józef, nawiàzujàc
kiedyÊ do obecnoÊci ekipy Ruchu ATD Czwarty Âwiat w pewnej
bardzo ubogiej dzielnicy, tak mówi∏: „Rodzina, nawet ta najbar-
dziej poni˝ona, najbardziej rozbita i pogardzana ze wszystkich
mieszkaƒców danej dzielnicy czy miejscowoÊci, b´dzie kamie-
niem w´gielnym dla naszej ekipy i jej wysi∏ków”. Nadzieja naj-
biedniejszych, takich jacy sà, „b´dzie punktem odniesienia
dla wszelkich dzia∏aƒ” i „kryterium oceny wszelkich planów”. 

Chodzi tu o dog∏´bny realizm, podcinajàcy korzenie daw-
nego i obecnego zaÊlepienia. A zaÊlepienie to polega na za-
pomnieniu bàdê odrzuceniu zasady, ˝e ka˝dy cz∏owiek bez
wyjàtku jest Bo˝ym stworzeniem i ma prawo do szacunku.
Taki realizm burzy stare przyzwyczajenia i nie pozwala nigdy
zapomnieç o tym, co w ˝yciu istotne.    

W szkole najbiedniejszych

Zapytajmy jednak: w jaki sposób chcemy si´ uto˝samiç z
aspiracjami najbiedniejszych, jeÊli równoczeÊnie próbujemy
ich pouczaç, prowadziç naszymi w∏asnymi drogami i zast´-
powaç ich w myÊleniu?

Najpewniejsza droga do przezwyci´˝enia tej sprzecznoÊci
polega na tym, by wstàpiç do szko∏y najbiedniejszych i zgo-
dziç si´ na to, ˝e to „oni b´dà dyktowaç priorytety”. Ojciec
Józef twierdzi, ˝e „jest to konkretne i twarde wymaganie: nie
chodzi bowiem o to, by nastawiaç ˝yczliwie ucho i udawaç, ˝e
si´ s∏ucha na wzór psychoterapeuty”12, ale o to, by „wszystko

Jean-Claude Caillaux. Wprowadzenie 31

———————

12 P¯re Joseph Wresinski, Echec ∫ la mis¯re, conférence ∫ la Sorbonne, juin
1983 (Pokonanie n´dzy, konferencja na Sorbonie, czerwiec 1983). Ed.
Science et Service Quart Monde, Pierrelaye 1983, s. 26.

wrz 01  2/11/08  2:15 AM  Page 31



Ojciec Józef Wrzesiƒski32

Sprawujàc Eucharysti´,
kap∏an podejmuje wo∏anie ludzi ˝yjàcych w n´dzy.
Wszyscy – biedni i bogaci – powinni go us∏yszeç 
i zabraç si´ do dzie∏a. 
Eucharystia to prawdziwa i ostateczna odpowiedê
na ludzkà n´dz´. 

Czwarty Âwiat  to jakby czàstka Eucharystycznego
Chleba, który nieustannie daje ˝ycie, 
p∏ynàce z M´ki i Zmartwychwstania Chrystusa.
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jakby poddaç ocenie najubo˝szych”13. P∏ynie stàd dla nas konie-
cznoÊç prawdziwej wewn´trznej przemiany: „Trzeba si´ staç
jakby czystà kartà papieru, na której najbiedniejsze rodziny
mog∏yby napisaç to, co majà do powiedzenia (...). Trzeba si´
staç zdolnym do s∏uchania i zgodziç si´ na to, i˝ ci ludzie b´dà
naszymi nauczycielami” i wyka˝à nam, ̋ e „przyj´liÊmy metody
dzia∏ania nieoparte na dobrej znajomoÊci najbiedniejszych”. I
trzeba sobie nieustannie zadawaç pytanie: „Czy nasza walka
obejmuje naprawd´ wszystkich? Czy poszukujemy tych,
którzy nie mogà nadà˝yç? Kim oni sà? Gdzie sà?”.     

Takie przedsi´wzi´cie jest owocem prawdziwego nawrócenia,
którego êród∏em wed∏ug Ojca Józefa mo˝e byç tylko Chrystus.
Tego Chrystusa mamy poszukiwaç i jesteÊmy w stanie znaleêç
wy∏àcznie tam, dokàd ka˝e nam iÊç Ewangelia: „poza miastem,
na bezdro˝ach, gdzie nikt nie chce chodziç”. W najbardziej
pokrzywdzonych odnajdziemy rysy naszego Pana, ukrzy˝owa-
nego i zmartwychwsta∏ego. „Aby spotkaç Chrystusa, trzeba si´
udaç do cz∏owieka najbardziej uciÊnionego”. Wchodzàc na drog´
poni˝enia, pozwolimy Chrystusowi, aby nas wprowadzi∏ w mis-
terium swojej Êmierci i swojego ̋ ycia oraz da∏ nam odkryç sens
swej egzystencji, wed∏ug s∏ów Aposto∏a: „B´dàc bogaty, dla
was sta∏ si´ ubogim” (2 Kor 8,9). „Ogo∏oci∏ samego siebie,
przyjàwszy postaç s∏ugi” (Flp 2,7). „Aby objàç swymi ramio-
nami wszystkich ludzi i przynieÊç im zbawienie, Jezus zechcia∏
staç si´ ostatnim z ostatnich. Gdyby tego nie uczyni∏, uznaliby
Go bogaci, a nie najbardziej poni˝eni”.  

Uto˝samienie si´ z biednymi nie by∏o jednym z wielu sposo-
bów bycia Jezusa, lecz Jego najg∏´bszà to˝samoÊcià. Stanà∏ On
po stronie ubogich nie z jakichÊ racji czysto pedagogicznych.
„Kto by tak sàdzi∏ i na tej podstawie usi∏owa∏ Chrystusa naÊla-
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13 Wypowiedê Ojca Józefa Wrzesiƒskiego cytowana za: A. de Vos van
Steenwijk, Ojciec Józef Wrzesiƒski, dz. cyt.
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Nie sàdz´, abyÊmy mieli prawo doprowadzaç ludzi 
do rozpaczy.

. . .
GdybyÊmy mieli dla ludzi bogatych tyle cierpliwoÊci 
i wytrwa∏oÊci, ile zdajemy si´ okazywaç biednym,
gdybyÊmy podejmowali podobny wysi∏ek, 
aby ich zrozumieç, sàdz´, 
˝e coÊ by si´ na Êwiecie zmieni∏o.
My sami kochalibyÊmy bardziej, nasz wysi∏ek by∏by
bardziej skuteczny i Êwiat powoli zmienia∏by si´ 
na lepsze.
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dowaç, narazi∏by si´ na wielkie niebezpieczeƒstwo”14.Czy wte-
dy szukalibyÊmy jeszcze Jezusa Ewangelii? „By∏oby to ryzyko
pope∏nienia b∏´du co do samej natury Boga”15 i Jego mi∏oÊci.
„To w∏aÊnie mi∏oÊç w ten czy inny sposób prowadzi nas ciàgle
na spotkanie z cz∏owiekiem najbiedniejszym. Bo w Jezusie
Chrystusie, w Jego ca∏kowitym poni˝eniu, Bóg objawi∏ swojà
mi∏oÊç w sposób jedyny i bezgraniczny”.

Czy nie narazilibyÊmy si´ w ten sposób na ryzyko zapom-
nienia prawdy, ˝e „ca∏a teologia prowadzi nas na spotkanie
Boga w ogo∏oceniu Jego Syna?”16
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14 P¯re Joseph Wresinski, Heureux  vous les pauvres (B∏ogos∏awieni

jesteÊcie wy, ubodzy), dz. cyt., s. 142. 
15 P¯re Joseph Wresinski, Les pauvres, rencontre du vrai Dieu (Ubodzy, spot-

kanie prawdziwego Boga), Ed. Du Cerf/ Quart Monde, Paris 1986, s. 120.
16 Tam˝e, s. 119.

*
•

Proces beatyfikacyjny Ojca Józefa Wrzesiƒskiego rozpoczà∏ si´ w roku
1997 w Soissons (Francja) i zakoƒczy∏ si´ na szczeblu diecezjalnym w
roku 2003. Dokumentacja zosta∏a nast´pnie przekazana do Rzymu, gdzie
Kongregacja do spraw Beatyfikacji i Kanonizacji 2 czerwca 2007 r.
wyda∏a dekret zatwierdzajàcy. Postulatorem procesu jest o. Marc Leclerc
SJ, profesor filozofii z Uniwersytetu Gregoriaƒskiego.

wrz 01  2/11/08  2:15 AM  Page 35


