Szensztat - Akty ZałoĪycielskie
Akt PrzedzałoĪycielski - 27 paĨdziernika 1912
Dnia 27 padziernika, w tydzie po wicie Mater Puritatis, patronalnym wicie pallotyskiego domu studiów w
Szensztacie, Ojciec Józef Kentenich, nowy ojciec duchowny1, wygłosił swój pierwszy wykład do uczniów tutejszego
niszego seminarium. Z punktu widzenia póniejszego rozwoju, wykład ten stanowi pierwsz zapowied nowego
Szensztatu, jego idei i prawa rozwoju. Słusznie wic ojciec duchowny dał temu wykładowi tytuł:
Program
Dzisiaj chc si wam tylko przedstawi.
- Odpowied kandydata Yobsa wywołała powszechne kiwanie głowami". Ten głboki i poetycki werset ze znanego eposu mona zinterpretowa i - ma si rozumie - zgodnie z istot interpretacji jeszcze głbiej wyrazi mniej wicej w
nastpujcy sposób: Wiadomo o nowym ojcu duchownym wywołała ogólne wycignicie głów. Z powodu nowego
ojca duchownego - wystpuje tu dopełniacz rzeczownikowy (ge-netivus objecthus) i powinno to brzmie: o wyborze
nowego ojca duchownego. Nawiasem mówic w ten sposób wypełniłem yczenie Theile go!
On mianowicie zaproponował, aby dzi powiedzie co o dopełniaczu. Czy jeste teraz zadowolony, Theile, czy chcesz
jeszcze dowiedzie si o tym czego wicej?
Ale arty na bok. Jestem całkowicie wiadom, e ta interpretacja dobrze oddaje wasze nastawienie i stosunek do mojej
nominacji. Dziwicie si i jestecie zaskoczeni. Dlatego 
ogólne wyciganie głów". Lecz teraz byłoby rzecz
niebezpieczn, gdyby si szyj miało wycignit zbyt długo. W kocu mona by dosta zapalenia opon mózgowych. Z
tej racji przywróciłem zaraz swoj głow i szyj do normalnej pozycji. I dołczyłem si do tego, co jest nieuniknione.
Moe... i w tym celu chciałbym wam dzi przedłoy spraw:
1. dotychczasowych
2. przyszłych stosunków midzy nami.
1. Jaki stosunek dotychczas był midzy nami? Krótko mówic, do tej pory nie mielimy z sob nic do czynienia. Przechodzilimy obok siebie, nie przeszkadzajc sobie ani si specjalnie sobie nie przygldajc. Dotd wszystko w naszym
wzajemnym stosunku było całkowicie poprawne. Mog wam zdradzi, co nie bdzie dla was zbyt przyjemne, e i ja
unikałem w zasadzie bliszego kontaktu z wami. Kiedy w ubiegłym roku przybyłem do Ehrenbreitstein, ksidz rektor
prosił mnie, abym was spowiadał - tych, którzy sobie tego ycz. Broniłem si przeciwko temu rkami i nogami i w
kocu pozostawiono mnie w spokoju. Dlaczego nie chciałem si zgodzi? Nie chciałem mie z wami nic do czynienia,
poniewa cały mój czas i siły pragnłem całkowicie powici ludziom w wiecie, zwłaszcza wielkim i zatwardziałym
grzesznikom. Chciałem 
zapolowa" na tzw. baranków wielkanocnych i było moj najwiksz radoci kapłask, kiedy
który z nich przychodził z cikim bagaem grzechów, zgromadzonych przez lata, tak e trzeszczał konfesjonał.
Teraz moecie w jaki sposób mnie zrozumie. Wycofałem si nie z pogardy do was, nie dlatego, jakoby były mi nie
znane głbsze poruszenia i potrzeby młodzieczej psychiki i jakobym sdził, e wród uczniów nie ma głbszych duchowych przey. Tak, gdyby mi kto przedtem powiedział: 
Ten lub ów ma due trudnoci wewntrzne" - przyjłbym
go bardzo chtnie. Ale czego takiego z góry si nie mówi. Dlatego po krótkim zastanowieniu całkowicie przestałem
si t spraw zajmowa.
W tej sytuacji otrzymuj nominacj na ojca duchownego - zupełnie bez inicjatywy z mojej strony. Musi to by wic wola Boa. Dlatego decyduj si wypełni moje obowizki wobec was wszystkich i wobec kadego z osobna w sposób
moliwie najdoskonalszy. Staj całkowicie do waszej dyspozycji, ze wszystkim, czym jestem i co posiadam: z moj
wiedz i niewiedz, z moimi moliwociami i niemoliwociami, a przede wszystkim z moim sercem. Jedynie czas,
który mi pozostanie wolny, powic mojemu ulubionemu zajciu.
Mam nadziej, e si rozumiemy i e uczynimy wszystko, aby ten wspólny cel moliwie najdoskonalej osign.
2. Jaki jest wic nasz cel? Pytanie jest wane, gdy od odpowiedzi na nie zaley nasz przyszły wzajemny stosunek. Dlatego odpowiadam krótko i wico:
Pod opiek Maryi chcemy si uczy kształtowania w sobie mocnych, wolnych kapłaskich charakterów.
Realizacj i wykonaniem tej zasady bdziemy si zajmowa si przez cały rok. Dzisiaj w tej sprawie chc wam da tylko pewne wyjanienia.

Chcemy si uczy. Nie tylko wy, ale take i ja. Chcemy si uczy wzajemnie od siebie. Albowiem nigdy nie umiemy za
duo, zwłaszcza w sztuce samowychowania, która jest dziełem, czynem, prac całego naszego ycia.
Chcemy si uczy, nie tylko teoretycznie, e trzeba tak a tak uczyni, e to jest dobrze, e to jest piknie, e moim zdaniem jest to nawet konieczne. Prawd mówic, mało by nam to pomogło. Nie, musimy uczy si take praktycznie.
Kadego dnia, kadej godziny musimy przykłada rk do dzieła.
Jak uczylimy si chodzi? Czy moecie sobie przypomnie, jak uczylicie si chodzi?
Albo przynajmniej jak wasze rodzestwo uczyło si tego? Czy wtedy matka wygłaszała wielkie mowy: Popatrz, Antosiu czy Marysiu - tak to musisz robi!? Wtedy nikt z nas nie chodziłby do dzi. Nie, ona wziła nas za rk i tak zaczlimy chodzi. Nie! Chodzenia uczymy si przez chodzenie, kochania przez kochanie; tak wic musimy si uczy take
wychowywa siebie przez stał praktyk samowychowania. A okazji do tego na pewno nam nie brak.
Chcemy uczy si samowychowania. Jest to szlachetna, królewska czynno. Samowychowanie aktualnie, gdy chodzi o
zainteresowanie, znajduje si na pierwszym miejscu we wszystkich wykształconych krgach społeczestwa. Samowychowanie jest nakazem religii, nakazem młodoci, nakazem czasu. Myli tych nie chc teraz bliej analizowa czy rozwija, ale zatrzymam si nad ostatni.
Samowychowanie jest nakazem czasu
Nie trzeba mie wyjtkowej i obszernej wiedzy o wiecie i człowieku, aby sobie uwiadomi, e nasz czas, ze swoim
postpem, ze wszystkimi odkryciami, nie potrafi wypełni wewntrznej pustki człowieka. Cała uwaga i działalno
ludzka ma za przedmiot wyłcznie makrokosmos, wielki wiat, wiat poza nami. I prawd mówic, nie jestemy w stanie skierowa naszego podziwu na geniusz ludzki. Ludzki geniusz ujarzmił siły natury i wprzgł je w swoj słub.
Pokonuje on niemal kad odległo, siga do głbokoci morskich, wznosi si ponad górami i przenika najwysze
warstwy atmosfery. Coraz dalej posuwaj si badania. Odkrywamy biegun północny i nie znane dotd kontynenty.
Przewietlamy nowymi promieniami swoje ciało; teleskop i mikroskop odkrywaj codziennie nowe wiaty. Lecz wiat,
który od wieków jest stary i pozostaje wiecznie nowy, wiat - mikrokosmos, wiat mały, nasz własny wiat wewntrzny,
on pozostaje nieznany i niezbadany.
Tutaj nie ma adnych, albo prawie adnych, nowych metod przewietlenia ludzkiej duszy. 
Wszystkie obszary ducha s
pielgnowane, wszystkie moliwoci pomnaane, tylko to, co najgłbsze, najbardziej wewntrzne i najistotniejsze w
niemiertelnej duszy, zbyt czsto pozostaje obszarem nieuprawianym", tak czytamy w prasie codziennej. Dlatego nasz
czas jest tak straszliwie ubogi wewntrznie i pusty.
Jeszcze wicej. Niedawno pewien włoski polityk za najwiksze niebezpieczestwo naszego czasu uznał to, e nisze i
na wpół cywilizowane rasy weszły w posiadanie technicznych rodków współczesnej cywilizacji, nie wchodzc w
duchow i moraln kultur i nie majc pojcia, jak właciwie wykorzysta te osignicia.
A ja za wolałbym ukaza inn stron medalu i zapyta: Czy nasze wysze rasy s dojrzałe i zdolne, aby zrobi dobry
uytek z niezwykłego postpu, jaki w naszych czasach dokonał si w rónych dziedzinach? Albo czy nasz czas nie stał
si raczej niewolnikiem swoich osigni? Tak, tak rzeczywicie jest. Nasze panowanie nad darami i siłami natury nie
szło rka w rk z podporzdkowaniem tego, co podstawowe i zwierzce w naszym ludzkim yciu. To potne rozdwojenie, ta niezmierna rysa staje si coraz wiksza i coraz groniejsza - i tak stajemy przed widmem problemu socjalnego,
przed społecznym bankructwem, jeli wkrótce z cał sił nie dokona si zmiana. Zamiast panowa nad swoimi
osigniciami, stajemy si ich niewolnikami; jestemy niewolnikami równie naszych własnych namitnoci. Albo, albo! Albo naprzód, albo do tyłu!
A wic miało, do tyłu!
Mamy wic znowu powróci do redniowiecza. Wymontowa szyny, poprzecina druty telegraficzne, pozostawi elektryczno chmurom, odda ziemi wgiel i zamkn uniwersytety! Nie, nigdy. Tego nie chcemy. Tego nie wolno nam robi, tego nie moemy.
Dlatego, naprzód! Tak, naprzód w badaniu i zdobywaniu naszego wiata wewntrznego poprzez wiadome samowychowanie. Im wicej zewntrznego postpu, tym wiksze wewntrzne pogłbienie. To jest wołanie, hasło, które jest przekazywane nie tylko w katolickim, ale take w nieprzyjacielskim obozie. Równie my pragniemy si dołczy do tych
współczesnych de - na miar naszego przygotowania.
W przyszłoci nie wolno pozwoli na to, aby nasza wiedza panowała nad nami. To my musimy panowa nad swoj
wiedz. Nie moe si ju zdarza, e opanujemy róne obce jzyki na rónych poziomach, a w znajomoci i rozumieniu
jzyka naszego serca pozostaniemy zwykłymi partaczami. Im głbiej wnikamy w denia i w aktywno natury, z tym
wikszym zrozumieniem musimy umie stawia czoła demonicznym mocom w naszym wntrzu.

Stopie naszego postpu w naukach musi by stopniem naszego wewntrznego pogłbienia, naszego duchowego
wzrostu. W przeciwnym razie take w naszym wntrzu powstaje wielka pustka, potna szczelina, która nas głboko
unieszczliwia. Dlatego samowychowanie!
Tego domaga si nasz pełen wzniosłych idei rozum oraz zapał serca. Tego domaga si nasze społeczestwo, tego
domagaj si przede wszystkim nasi blini, zwłaszcza ci, z którymi wejdziemy w kontakt w póniejszej działalnoci.
Jako kapłani musimy kiedy wywrze głboki wpływ na otoczenie. A to czynimy ostatecznie nie poprzez blask naszej
wiedzy, ale poprzez sił, poprzez wewntrzne bogactwo naszej osobowoci.
Musimy uczy si wychowywa siebie. Musimy siebie wychowa, siebie i wszystkie swoje zdolnoci. Co to s za zdolnoci i jakie jest obiectum materiale naszego panowania nad sob, to zobaczymy póniej.
Musimy si uczy kształtowania w nas mocnych charakterów. Buty dziecice ju dawno zdjlimy. Dawniej w swoich
zachowaniach kierowalimy si kaprysem i nastrojem. Lecz teraz musimy si uczy ycia według mocnych i jasno poznanych zasad. Wszystko w nas moe si zachwia. Nadchodz czasy, kiedy wszystko w nas si bdzie chwiało. Wtedy
nie pomog nam ju praktyki religijne. Wtedy moe nam pomóc tylko jedno: s to nasze zasady. Musimy posiada mocne charaktery.
Musimy posiada charaktery pełne wewntrznej wolnoci. Bóg nie chce adnych galerników. On chce mie wolnych
wiolarzy. Niech inni płaszcz si przed swoimi przełoonymi, niech całuj ich stopy i niech bd wdziczni, kiedy
bd tratowani. My jestemy wiadomi naszej godnoci i praw. Nie z lku ani pod przymusem kłaniamy si przed wol
naszych przełoonych, ale poniewa chcemy tego w sposób dobrowolny, poniewa kady akt rozumnego podporzdkowania czyni nas wewntrznie wolnymi i samodzielnymi.
Nasze samowychowanie chcemy odda pod opiek Maryi. To lubowalimy w niedziel3. Teraz musimy przyłoy
rk do dzieła. Tak, w zwizku z tym czeka nas jeszcze jedno wielkie zadanie. Według naszych statutów powinnimy
pielgnowa w naszej społecznoci naboestwo do Matki Boej. Zewntrzny wyraz tego naboestwa ju istnieje: jest
nim wspaniały sztandar i medal4. Lecz brak jeszcze sprawy najwaniejszej: odpowiedniej dla naszych relacji wewntrznej organizacji, wzorowanej na kongregacjach, tak jak to ma miejsce w rónych gimnazjach i uniwersytetach.
Chcemy t organizacj utworzy. My - nie ja. Albowiem ja w tej sprawie nie uczyni nic, zupełnie nic, bez waszej
pełnej zgody. Chodzi tu nie o chwilow prac, ale o zaangaowanie, które jest potrzebne przyszłym pokoleniom. Wasi
nastpcy maj czerpa z waszej gorliwoci, z waszej znajomoci duszy i mdroci. Jestem przekonany, e zrealizujemy
co bardzo potrzebnego, jeli wszyscy bdziemy współdziała.
Ale jeszcze nie jestemy tak daleko. Przede wszystkim musimy si pozna i przyzwyczai odpowiednio do stopnia
wykształcenia, do wolnych, wzajemnych wypowiedzi.
Tym chciałbym zakoczy moje wystpienie. Z pewnoci zrozumielicie mnie: wiecie, dlaczego dotd w stosunku do
was zachowywałem si tak powcigliwie; znacie take moje plany na przyszło. Wspólnie chcemy rozpocz wielkie
dzieło, wspólnie je realizowa. Pod opiek Maryi chcemy si uczy kształtowania w sobie mocnych, wolnych
kapłaskich charakterów. Niech nam Bóg w tym błogosławi. Amen.
1. Od wrzenia 1912 r. funkcj t sprawowało dwóch poprzedników; obaj zachorowali i musieli z niej zrezygnowa.
Nowy ojciec duchowny był profesorem czwartego kursu; jesieni 1911 r. przejł ten kurs jako trzeci i najniszy w Ehrenbreitstein. C
hcemy wic teraz pracowa razem. Bd od was wiele wymagał. Lecz wy równie macie prawo wymaga ode mnie tego, co najwysze. W ten sposób staniemy si w tym roku dobrymi przyjaciółmi". Tymi słowami we
wrzeniu 1911 r. rozpoczł on swoje lekcje z łaciny i jzyka niemieckiego. S to słowa niezapomniane, które dla niejednego miały decydujce znaczenie na całe póniejsze ycie. Nie były to wykłady ani tresura, ale ogólna mobilizacja
wszystkich duchowych i moralnych sił klasy w wolnym, szlachetnym i zdyscyplinowanym współzawodnictwie duch1
Ucze z czwartego kursu, który był 
na bakier" z tzw. paragrafami gramatyki łaciskiej. Mała uwaga oznacza metod ojca duchownego - aby moliwie szybko uchwyci punkty zazbienia z krgu przey uczniów, aby pozna ich wspóln
mentalno. Przez jaki czas Theile i jego koledzy kursowi byli jedynymi, którzy przezwyciyli lk przed publicznym
wystpieniem i zachceni, poszli do wspólnych wypowiedzi.
3 Było to 20 padziernika w wito Mater Puritatis.
4 Wyej wspomniany sztandar, ufundowany przez Fr. Duchene z Limburga stanowi póniejszy sztandar Kongregacji,
na który sodajisi składali swój lub wiernoci: T
o jest sztandar, który wybrałem; nie porzuc go; Maryi to
przyrzekłem!". Medal Maryjny, przekazany 20 padziernika, został w Kongregacji zamieniony na mniejszy, który na
jednej stronie ma obraz Niepokalanej, a na drugiej - w. Alojzego.

