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WSTĘP

Wydanie dziesiątego zeszytu Franciszkańskich Materiałów Duszpasterskich
zbiega się z dziesiątą rocznicą erygowania klasztoru bł. Jana Dunsa Szkota w
Lublinie. Wspomniany klasztor jest domem studiów dla pracowników i studentów
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Właśnie w gronie braci
związanych z KUL-em zrodziła się myśl, aby przygotowywać materiały służące
pomocą i inspirujące szeroko pojętą posługę duszpasterską w duchu
franciszkańskim. I tak zrodziły się Franciszkańskie Materiały Duszpasterskie,
rozsyłane do wszystkich klasztorów naszej prowincji w Polsce i umieszczane na
stronie internetowej lubelskiego klasztoru.

Jubileuszowy zeszyt FMD poświęcony został patronowi klasztoru w Lublinie
bł. Janowi Dunstowi Szkotowi, wybitnemu średniowiecznemu filozofowi i teologowi
(cześć 1), a także tym wszystkim, którzy współtworzyli klasztor – dom studiów
naszej prowincji w Lublinie (część 2). Bogu niech będą dzięki za dziesięć lat
klasztoru bł. Jana Dunsa Szkota w Lublinie!

Lublin, wspomnienie bł. Jana Dunsa Szkota, 8 listopada 2006 r.

Marek Fiałkowski OFMConv
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BŁ. JANDUNSSZKOT

Bł. Jan Duns Szkot to franciszkanin żyjący na przełomie XIII i XIV wieku.
Często nazywany jest „doktorem subtelnym” ze względu na wyjątkową
przenikliwość umysłu, jaką charakteryzują się jego analizy dotyczące problemów
filozoficznych i teologicznych. W jego nauce charakterystyczna jest też wyjątkowa
oryginalność. Zauważyć ją można szczególnie przy okazji tematów związanych z
takimi kwestiami, jak Niepokalane Poczęcie Maryi, Trójca Święta, tajemnica
zbawienia oraz możliwość poznania Boga przez człowieka. Wszystko to sprawiło,
że historia uczyniła go sztandarową postacią tzw. „Szkoły franciszkańskiej”.

W czasach średniowiecza istniał powszechny zwyczaj dodawani do imion
różnych przydomków. Podobnie jest w przepadku bł. Jana. Mówiąc o nim bł. Jan
Duns Szkot, wskazujemy na miejsce, z jakiego się wywodzi. Nazwa Duns bowiem
pochodzi od szkockiej miejscowość w hrabstwie Berwick, gdzie urodził się Jan ok.
1266 roku (wielu historyków wskazuje koniec roku 1265 jako prawdopodobną datę
jego urodzin).

O jego dzieciństwie nie mamy żadnych informacji. Wiemy natomiast, że w
1280 r. wstąpił do Zakonu św. Franciszka z Asyżu. Wpływ na tę decyzję mógł mieć
przykład stryja, Eliasza Dunsa, który także był franciszkaninem. Kilkunastoletni Jan
nowicjat odbył w Dumfries. Jako młody chłopak doskonalił tam swój charakter i
pogłębiał swoją duchowość i kulturę. Dalsze nauki pobierał w Szkocji i Anglii, aż do
czasu, gdy 17 marca 1291 r. przyjął święcenia kapłańskie w angielskim
Northampton.

Podczas przygotowania do przyjęcia stanu kapłańskiego musiał się
wyróżniać, gdyż ze względu na jego inteligencje i głębokie życie wewnętrzne,
przełożeni podjęli decyzje o kontynuowaniu przez Jana z Duns w Szkocji studiów
na kontynencie. Dalej miał on się uczyć we Franciszkańskim Studium przy
Uniwersytecie Paryskim. Tam w latach 1293-1296 odbył studia na wydziale sztuk
wyzwolonych (czyli filozofii). Zwyczajnie program studiów wymagał 9 lat pobytu,
jednak zakony żebracze, do których zalicza się zakon franciszkański, miały
przywilej, że ich studenci mogli skrócić czas pobytu na studiach w Paryżu do 4 lat,
a pozostałe 5 lat mogli spędzić na studiach lub nauczaniu przy jakimś innym
studium zakonnym. Po tym wstępnym studium Duns Szkot wrócił więc do Anglii, by
podjąć się wykładów w szkołach franciszkańskich włączonych do Uniwersytetów w
Cambridge i Oxfordzie. Właśnie podczas swego pobytu w Oxfordzie, zdaniem
historyków, Duns stworzył swe najważniejsze działa. Wówczas to bowiem powstały
tzw. Ordinatio, czyli teksty napisane przez bł. Jana lub podyktowane skrybie i
uporządkowane przez samego Szkota.

Świadectwa podają, że w 1302 r. Duns znów przebywał w Paryżu. Tam
również był wykładowcą studium franciszkańskiego przy Uniwersytecie Paryskim,
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w którym starał się również o uzyskanie stopnia magistra teologii (co
odpowiadałoby dzisiejszej profesurze). Sytuacja polityczna jednak gwałtownie
przerwała karierę Jana ze Szkocji. Wraz z wieloma innymi musiał on bowiem
opuścić Paryż, po tym, jak sprzeciwił się podpisaniu apelu król francuskiego Filipa
IV Pięknego do Soboru przeciw papieżowi Bonifacemu VIII.

Wskazuje się, że w tym czasie mógł nauczać w Bolonii (1303-1304), gdzie,
jeszcze za czasów św. Franciszka z Asyżu, św. Antoni zapoczątkował studia
franciszkańskie. Po prawie dwuletnim wygnaniu, pod koniec 1304 roku, powrócił
wreszcie do Paryża. Przez Uniwersytet Paryski został uznany „mistrzem regentem”,
czyli dyrektorem teologicznego studium braci.

Prawdopodobnie na skutek politycznych i kościelnych napięć, w 1307 roku,
opuścił jednak Paryż i przeniósł się do Kolonii, gdzie podjął się tych samych
obowiązków, jakie miał w Paryżu. Został kierownikiem studium braci w pobliżu
wielkiej gotyckiej katedry.

Jan Dunst Szkot umarł 8 listopada 1308 r. w Kolonii, a na grobie widnieje
napis streszczający dzieje jego życia: „Szkocja mnie zrodziła, Anglia mnie
przygarnia, wykształciła mnie Francja, strzeże mnie Kolonia”. Jego grób w kościele
franciszkanów w Kolonii od początku był otoczony czcią wiernych. W świadomości
wielu zapisał się jako święty. Jednak do jego beatyfikacji doszło dopiero w XX
wieku. Wcześniej, bo w 1698 r. Kongregacja Obrzędów przyznała mu tytuł
„czcigodny”. Sam proces kanonizacyjny jednak bardzo przeciągnął się w czasie, bo
z przerwami trwał od 1706 roku aż do 1918 r.

Wielki hołd postaci i dorobkowi Jana ze Szkocji złożył papież Paweł VI,
który w liście apostolskim „Alma Parens”, z 14 lipca 1966 r., skierowanym do
biskupów Anglii, Walii i Szkocji z okazji 700-lecia jego urodzin. Nazwał go w nim
„mistrzem prawdziwego dialogu, opartego na Ewangelii i starożytnych tradycjach”.
Papież zwrócił uwagę na duże znaczenia doktora ze Szkocji dla dialogu Kościoła z
ludźmi niewierzącymi, dla dialogu ekumenicznego oraz dialogu wewnątrz Kościoła
katolickiego. Ostatecznie jednak dopiero Jan Paweł II ogłosił Jana Dunsa Szkota
błogosławionym podczas uroczystych nieszporów w Bazylice watykańskiej 20
marca 1993 r., a wcześniej, bo 15 listopada 1981 roku, podczas pielgrzymki do
Niemiec nazwał go „duchową twierdza wiary”.

Polski odbiorca ma niestety bardzo ograniczony dostęp do skarbca myśli
bł. Jana Dunsa Szkota. Do tej pory bowiem przetłumaczony na język polski został
tylko jeden jego tekst, mianowicie Traktat o Pierwszej Zasadzie (PWN, Warszawa
1988). Pozostałe teksty są dostępne w języku łacińskim.

Grzegorz Barcik OFMConv
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LITANIE DO BŁ. JANA DUNSA SZKOTA1

I

Kyrie elejson. – Chryste elejson. Kyrie elejson. Chryste,
usłysz nas. – Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, –
zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata Boże – zmiłuj
się nad nami. Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Matko Boża – módl się za nami.
Dziewico Niepokalana – módl się za nami.

Święty Ojcze Franciszku – módl się za nami. Błogosławiony
Janie Dunsie Szkocie – módl się za nami.

Synu ubogi św. Franciszka,
Stróżu wierny powołania i przykładnego życia,
Badaczu głęboki Bożych misteriów,
Słuchaczu wierny Objawionego Słowa Bożego,
Głosicielu dobitny nieskończonej miłości Boga,
Wielki Heroldzie powszechnego Królestwa Jezusa,
Świadku żarliwy Boskiego Serca Jezusa,
Wyznawco mężny Niepokalanego Poczęcia,
Sługo posłuszny Świętej Matki Kościoła,
Obrońco odważny autorytetu papieża,
Świadku wierny żywej wspólnoty chrześcijan,
Obrońco godności chrześcijańskiej,
Bojowniku stanowczy w zwalczaniu herezji i niewierności,
Wielki mistrzu Kościoła,
Przewodniku poprawnych poszukiwań i prawdziwej nauki,
Przykładzie teologów,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata –
przepuść nam Panie

1 Z j. hiszpańskiego przetłumaczył W. Bar OFMConv. Zob. Seliger Johannes Duns Skotus. Gebete und
Gedanken. Hrsg. H. Schneider. Düsseldorf 1986.
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Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
– wysłuchaj nas Panie Baranku Boży,

który gładzisz grzechy świata
– zmiłuj się nad nami

K: Módl się za nami bł. Janie Dunsie Szkocie
L: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się:
Ojcze Niebieski, Ty uczyniłeś bł. Jana Dunsa Szkota - przez jego
życie i nauczanie - znakomitym świadkiem Twej Boskiej miłości.
Pomóż nam zrozumieć to, czego on nauczał i naśladować w czym
żył przykładnie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

II

Kyrie elejson. – Chryste elejson. Kyrie elejson. Chryste,
usłysz nas. – Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba
Boże, – zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata
Boże – zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, – zmiłuj
się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się
nad nami.

Święta Maryjo – módl się za nami.
Błogosławiony Janie Dunsie Szkocie, sługo Boga w Trójcy Przenajświętszej,
Poszukiwaczu szczery tego, co prawdziwe, dobre i piękne,
Miłośniku porządku Bożego,
Badaczu misteriów miłości Boga,
Odkrywco miłości w całym stworzeniu,
Przyjacielu serdeczny Boga Stwórcy człowieka,
Zwiastunie serdeczny Jezusa jako centrum świata,
Przyjacielu Boga, złączony z Sercem Jezusa,
Posłańcu absolutnego królowania Chrystusa,
Obrońco wytrwały wyboru Maryi,
Wielki czcicielu Jej wielkości,
Niezmierny prekursorze dogmatu Niepokalanego Poczęcia,
Bojowniku nieustraszony prymatu papieża,
Przykładzie znakomity wszystkich teologów,
Spadkobierco wierny Serafickiego Ojca,
Latoroślo szlachetna w Zakonie Franciszkańskim,



9

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
– przepuść nam Panie Baranku

Boży, który gładzisz grzechy świata
– wysłuchaj nas Panie Baranku

Boży, który gładzisz grzechy świata
– zmiłuj się nad nami

K: Boże, Ty mnie pouczałeś od mojej młodości
L: I zawsze będę głosił Twe cuda

Módlmy się:
O Boże, w swej dobroci dałeś Twojemu Kościołowi bł. Jana Dunsa
Szkota, niezwykłego w świętości i w nauczaniu. On szczególnie
umiał interpretować i ogłaszać misterium Niepokalanego Poczęcia
Maryi. Dozwól przez jego orędownictwo odpowiadać na wyzwania
życia, pod szczególną opieką Świętej Matki, która przez zasługi
Swojego Syna była zachowana od grzechu pierworodnego. Przez
Chrystusa Pana naszego. Amen.
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MODLITWY2

MODLITWA DOMARYINIEPOKALANEJ
(przypisywana bł. Janowi Dunsowi)

O Najświętsza Dziewico Maryjo, Matko mojego Pana, Królowo aniołów, Aureolo
świętych, Chlubo rodzaju ludzkiego! Wielkie rzeczy wypowiedziały o Tobie usta
proroków; wielkie rzeczy uczynił Ci Wszechmogący i każdą wielką rzecz u Ciebie
rozważają i z wiarą przyjmują Twoi słudzy, ulegli synowie katolickiej Matki
świętego Kościoła. Wierzymy i wyznajemy, o Niepokalana Matko Boga, że
Twoim zamiarom odpowiadają Twoje początki: widząc Cię wyniesioną ponad
wszystkie chóry świętych i aniołów, wierzymy, że w pierwszym momencie
Twego stworzenia już byłaś po brzegi napełniona łaską Boga.

Z Pisma św. wiemy, że Jeremiasz, prorok przeznaczony dla ludu i narodów, został
uświęcony w łonie matki; i o Janie Chrzcicielu poprzedniku Pana objawiono
nam, że został napełniony Duchem Świętym przed narodzeniem. I któż ośmieli
się mówić o Tobie, Najukochańsza Matko Odkupiciela i Szafarko odkupienia, że
byłaś pozbawiona łaski Ducha Świętego w pierwszej chwili Twego poczęcia?

Jest także prawdą, że byłaś stworzona z grzesznego pnia starego Adama; lecz
jeżeli Bóg może sprawić, że róża wyrasta bez kolców kłujących cierni, jakże Syn
Boży nie mógł sprawić Tobie, swej Matce, że choć poczęta wśród cierni grzechu,
nie mniej pozostałaś nie dotknięta jakąkolwiek zmazą? Mógł oczywiście, było
bardzo stosowne, a przeto uczynił: (Potuit, decuit, ergo fecie). Taka jest
najsłodsza Pani; i duch się w nas raduje, że taka jest!

Czyż byłoby słuszne, ażebyś Ty, Matko Boga, była w Twym szczególnym poczęciu,
poddana powszechnemu losowi zaciągania zmazy pierworodnej? O Królowo, nie
ma rzeczy równej, ani porównywalnej z Tobą, ponieważ wszystko to, co istnieje,
znajduje się ponad Tobą albo jest poniżej Ciebie. Ponad Tobą jest tylko Bóg;
poniżej Ciebie - każda rzecz, która nie jest Bogiem. Otóż Ty, Pani nasza, jesteś
predestynowana i podniesiona do tak wielkiej wysokości przez Bożą Potęgę,
przyozdobiona tylu przywilejami przez nieskończoną Mądrość, wybrana na
Matkę niezmierzonej wiecznej Dobroci. Czyż będziemy utrzymywać, że w
Twoim poczęciu musiałaś podlegać prawu śmierci i grzechu, który przez
zazdrość szatana wszedł na świat, aby go zepsuć? Duch powstrzymuje się od
wierzenia w to, umysł wzdryga się przed myśleniem o tym, uszy przerażone
wstrzymują się od słuchania tego, a język nie śmie nawet tego wypowiedzieć.

Dziewico Niepokalana, my Twoi słudzy wierzymy i wyznajemy, że Ty wyrosłaś z
korzenia Jessego bez żadnej zmazy winy i z występnego pnia Adama przyszłaś
na świat cała czysta i cała piękna. Przez Twoją nieskazitelną czystość i przez

2 G. B. Błoch. Bł. Jan Duns. Odległy i bliski. Jarocin 1996 s. 127, 130.
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łaskę, która Cię uczyniła świętą od samego początku, nabożnie Cię prosimy,
abyś nas pociągnęła do umiłowania Twego piękna i świętości, abyś nam
uprosiła serce i umysł czysty i święty, i owego dobrego ducha, o którego Twój
Syn nauczył nas prosić Ojca, tak abyśmy, okazując w czystości i świętości uczuć
naszą cześć względem Ciebie, stali się godni przyjęcia do współuczestniczenia
w Twojej chwale w niebie. Amen.

MODLITWA DO BŁ. JANA DUNSA SZKOTA

Zwracamy się do Ciebie, błogosławiony Janie Dunsie ze Szkocji, wdzięczni za Twój
przykład, jaki nam ukazujesz w Twej synowskiej i wiernej czci dla Matki
Najświętszej.

Ona dla Ciebie wyjednała u Pana obfite dary światła i łaski, ażebyś mógł zgłębić i
bronić przywileju Jej Niepokalanego Poczęcia, dzięki któremu jako jedyna
między wszystkimi synami ziemi została zachowana od grzechu pierworodnego.

Dlatego prosimy Cię z największą ufnością, abyś polecał nas Twojej i naszej
Królowej, od której pokornie oczekujemy macierzyńskiej opieki i pomocy w
życiu i w godzinę śmierci naszej. Amen.

MODLITWA O. GABRIELA ALLEGRY DO BŁ. JANA DUNSA,
DOKTORA SUBTELNEGO I MARYJNEGO

Witaj, o umiłowany synu Królowej nieba, za której przyczyną, jak drugi Jan na
Patmos, spojrzeniem orła i gołębicy, kontemplowałeś tajemnice Pana Jezusa i
mądrze ich nauczałeś.

Witaj, o Obrońco Niepokalanej Matki, która Ciebie, Lilio biała Serafickiego Ogrodu,
tak bardzo wyniosła, że zasłużyłeś na to, ażeby być nazwany Doktorem Maryi.

Witaj, o przyjacielu Dzieciątka Jezus, którego w noc Bożego Narodzenia Dziewicza
Matka złożyła w Twe ramiona, abyś Go objął, uścisnął i ucałował.

Prosimy Cię, abyś przed naszą Matką i Królową wstawiał się za Zakon Seraficki,
szczególnie za młodych studentów i wykładowców, ażeby naśladując Twoje
przykłady, pomnażali chwałę Chrystusa Króla i dostojnej Matki Boga!

Teraz błagamy Cię, o Matko i Królowo nasza, abyś raczyła wsławić Twojego syna,
którego nazwałaś Swoim Wysłańcem do świętego Kościoła pielgrzymującego i
walczącego, w którego sprawie On sam tak bardzo zabiegał, by go bronić.

O Matko Niepokalana, pobłogosław Twemu Zakonowi i Twemu Dziedzictwu!
O Maryjo, która przyszłaś jako Niepokalana na świat, bez zmazy pierworodnej,

uproś mi u Boga to, abym mógł odejść z niego bez winy.
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LITURGIA GODZIN NA WSPOMNIENIE BŁ. JANA DUNSA SZKOTA

8 listopada
Bł. Jana Dunsa Szkota, Prezbitera

Wspomnienie

Godzina Czytań3

II Czytanie Z dzieła bł. Jana
Dunsa Szkota

(Lib. III d. 28 q. un. n. 2-3; Opera omnia, ed. Vivès XV 378b-379b)
Istota i wyjątkowość miłości Bożej (caritas)

Cnota Bożej miłości jest sposobem bycia, dzięki któremu Bóg jest kochany.
Bóg mógłby być kochany miłością ekskluzywną, czyli taką, w której osoba
kochająca wyklucza wszystkie inne osoby mogące również kochać (taką miłością
zazdrosną kochają mężowie swoje żony). Taka postawa byłaby jednak czymś
nieuporządkowanym i niedoskonałym.

Nieuporządkowanym, gdyż Bóg jest dobrem wspólnym wszystkich i nie
chce, aby ktoś jeden miał wyłączność na miłowanie go, tym samy przywłaszczając
sobie owo dobro. Jest bowiem rzeczą samą przez się zrozumiałą, że nikt nie ma
prawa do wyłącznego posiadania tego dobra, jakim jest Bóg. Taka więc miłość,
która chciałaby mieć wyłączność na miłowanie Boga, dążąc do całkowitego
zagarnięcia tego dobra dla siebie i wykluczając wszystkich innych jako
potencjalnych współmiłujących i współposiadających, byłaby miłością
nieuporządkowaną.

Miłość taka byłaby ponadto niedoskonała, ponieważ miłość doskonała
pragnie, aby umiłowany był kochany także przez innych. Bóg zatem, który napełnia
duszę pragnieniem, aby zdążała do niego w sposób uporządkowany i doskonały,
obdarza nas takim sposobem bycia, dzięki któremu kochamy go jako kogoś, kto
powinien być kochany również przez innych.

I tak jak tenże sposób bycia skłania człowieka do miłowania Boga w
sposób uporządkowany i doskonały, tak też budzi on w nim życzenie, aby Bóg był
kochany nie tylko przez niego samego, ale również przez każdego innego
człowieka, z którym tenże jest zaprzyjaźniony.

Tak oto staje się jasne, że cnota miłowania Boga (caritas) jest czymś
wyjątkowym, jako że, po pierwsze, nie kieruje ona swego dążenia do wielu
przedmiotów, lecz jej pierwszym celem jest tylko Bóg, który jest w sobie Pierwszym
Dobrem. Po drugie, cnota ta pragnie, aby Bóg był kochany przez każdego i aby

3 Z języka włoskiego przetłumaczył D. Bryk OFMConv.



1 3

przez tę właśnie miłość stał się udziałem każdego w takiej mierze, w jakiej
egzystuje on sam w sobie, ponieważ na tym polega doskonała i uporządkowana
miłość. Kto w taki sposób kocha, kocha siebie i bliźniego za pomocą cnoty Bożej
miłości (caritas), tzn. dąży do Boga, jako do tego, który jest godny miłowania sam
w sobie, a ponadto pragnie, aby inni mieli w sobie to samo dążenie. Ostatecznie
pragnie, aby wszyscy posiadali Boga przez miłość w ten właśnie sposób.

Mam tutaj do czynienia z taką postawą, dzięki której z jednej strony mogę
kochać Boga, z drugiej zaś mogę pragnąć, abyś i ty go tak samo kochał. Ta miłość
wypływa z cnoty Bożej miłości (caritas), gdyż mocą tejże miłości pragnę dla ciebie
dobra, do którego masz prawo zgodnie z naturą rzeczy.

Stąd też nie wolno traktować bliźniego jako drugorzędnego celu miłości,
lecz jako jeden i ten sam cel, który istotowo należy do mojego sposobu miłowania
Boga. Innymi słowy, bliźni jest dla mnie tym, który jest zdolny razem ze mną oraz w
sposób uporządkowany i doskonały współmiłować umiłowanego. Kocham mojego
bliźniego, ponieważ on współmiłuje. Kocham go poniekąd jako tego, który
włączony jest w moją miłość, a to oznacza, że go kocham nie ze względu na niego
samego, ale ze względu na przedmiot mojej miłości, który on ma wspólnie ze mną
miłować. Jako że pragnę, aby Bóg był przez niego kochany, pragnę też, aby posiadł
on owo dobro, które mu z natury rzeczy przypada.

Responsorium (1J 4, 10-11.16)
W: Bóg pierwszy nas umiłował i posłał swego Syna jako przebłaganie za nasze
grzechy * Jeśli Bóg nas tak umiłował, powinniśmy się wzajemnie miłować.
K: My poznaliśmy i uwierzyliśmy tej miłości, jaką Bóg nas umiłował.
W: Jeśli Bóg.

Antyfona do pieśni Zachariasza - Panie, prawdziwy Boże, z którego i przez którego
wszystko istnieje, bądź uwielbiony na wieki!

Antyfona do pieśni Maryi - Tylko Ty, o Panie, jesteś święty, tylko Ty jesteś
nieskończenie dobry i rozlewasz Twoją miłość na każde stworzenie.

Modlitwa
Boże Ojcze, źródło wszelkiej mądrości, który w błogosławionym Janie Dunsie
Szkocie, kapłanie i obrońcy Niepokalanego Poczęcia, dałeś nam przewodnika życia
i nauki † spraw, abyśmy oświeceni jego przykładem i ożywieni jego nauczaniem *
trwali wiernie przy Chrystusie. Który z Tobą żyje i króluje.
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LIST APOSTOLSKI ALMA PARENS PAWŁA VI4

Wprowadzenie

1. Wielka Brytania czci swego dzielnego syna.
Dostojna matka bohaterów, Wielka Brytania, do wielu zaszczytów i

honorów chwalebnego rodu może doda sobie jeszcze jeden, który należy
uznać za tytuł nie mniejszej wagi. Potrafi bowiem ze staranną troską
przechowywać pamięć sławnych synów, a ponadto umie gorliwie składać im
należny hołd czci wówczas, gdy stosownie do tradycyjnych zwyczajów
wymagają tego uroczyście obchodzone rocznice.

Te myśli nasuwają się nam spontanicznie; rozważaliśmy je, wprawdzie za
bardzo życzliwą doradą, gdy doszły do nas szczegółowe wiadomości o II
Międzynarodowym Kongresie Scholastycznym, który przygotowuje się tam dla
uczczenia Jana Dunsa Szkota z okazji VII stulecia jego urodzin.

2. Czcigodny Jan Duns Szkot i II Kongres Scholastyczny.
Czcigodni Bracia, tego rodzaju Kongres odbędzie się w Oksfordzie i

Edynburgu pod Waszym patronatem, z wielkim zapałem i dokładną
starannością. Rzeczywiście jest łatwo powiedzieć, że przyniesie on wspaniałe
rezultaty i będzie miał niemałe znaczenie, zarówno ze względu na tematy,
jakie tam będą poruszane, jak i ze względu na udział w tych spotkaniach
licznych znakomitych osobistości. Albowiem uniwersytety w Anglii i w Szkocji,
a z zagranicznych uniwersytety Paryża i Kolonii, gdzie on (Duns Szkot)
nauczał, oraz wiele innych wyślą swoich przedstawicieli; przybędą tam
wysłannicy nie tylko Kościoła katolickiego, lecz także Wspólnoty anglikańskiej,
Kościoła szkockiego i innych wspólnot chrześcijańskich Wielkiej Brytanii oraz
wybitni uczeni z całego świata, biegli w naukach świętych.

3. Metoda krytyczno-historyczna stosowana przy studiowaniu dzieł Dunsa Szkota.
Już na początku oczekiwania na Kongres życzymy mu pomyślnego

przebiegu i obfitych owoców; szczerze wyrażamy naszą radość z powodu
specjalnego charakteru i innych zalet, jakimi ten Kongres postanowił się
odznaczać. To bowiem, co postanowiono na nim przedsięwziąć, to postawienie
we właściwym świetle osoby Jana Dunsa Szkota, doktryny filozoficznej i
teologicznej, a także głównych zasad o charakterze obyczajowym i
ascetycznym. Dla uniknięcia trudności w kwestiach spornych i kontrowersjach,
które w ubiegłych wiekach nierzadko miały miejsce, daje się pierwszeństwo
racjom   i   regułom   krytyczno-historycznym,   które   obecnie

4  Tekst za: G. B. Błoch. Bł. Jan Duns. Odległy i bliski. Jarocin 1996 cz. 2 s. 95-101.
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nabierają dużego znaczenia, a gdy były stosowane przez sławnych mężów
uczonych do poznania autentyczności i obiektywnej oceny dzieł Doktora
Subtelnego, przynosiły wówczas wspaniałe owoce.

Z tej właśnie przyczyny wspólnymi wysiłkami zmierza się do szeroko
zakreślonej i otwartej we wszystkich kierunkach perspektywy, to znaczy wizji
całej rodziny doktorów scholastycznych, na podstawie czego będzie można m.
in. ocenić i zestawić różnorodność, bogactwo i bujność doktryny filozoficznej i
teologicznej, jaka kwitła w średniowieczu.

Scholastyka integralna a Szkoła Franciszkańska i Szkot

5. Bez wątpienia w tej perspektywie św. Tomasz z Akwinu i jego Suma teologii
osiągnęły szczyt, który dominuje nad całym kompleksem wysokich
wierzchołków myśli teologicznej średniowiecza. Synteza, jaką stworzył Doktor
Anielski ukazujący zgodność między wiarą a rozumem, między wiarą szukającą
rozumu - jak to już wcześniej powiedział wasz św. Anzelm z Canterbury5 -i
rozumem szukającym wiary, pozyskała sobie tak jednomyślne uznanie, że w
liczbie i szeregu scholastyków ukazuje się jako najznakomitszy i słusznie
szczyci się tytułem Doktora Powszechnego (Doctor Communis). Jednakże obok
niego pojawiają się, jak przyświecające tu i ówdzie gwiazdy, znakomici
magistrzy i doktorzy scholastyczni, którymi jasno promieniuje doktryna
katolicka w owym okresie.

6. Chorąży szkoły franciszkańskiej.
Zresztą już w encyklice Aeterni Patris naszego poprzednika śp. Leona XIII,

w której usilnie prosi się, aby znów zakwitły studia scholastyków, ze św.
Tomaszem z Akwinu na czele, przeciwko dzisiejszym błędnym opiniom, po
stwierdzeniu, że „Tomasz z Akwinu wybija się bardzo ponad innych”6, zostają
wymienieni jeszcze inni doktorzy scholastyczni, a na wysokim miejscu stawia
się św. Bonawenturę, który w późniejszym czasie przez św. Piusa X został
nazwany „drugim wodzem scholastyków”7; a jak wszystkim wiadomo, tym
który udoskonalił Doktora Serafickiego, był Jan Duns Szkot.

7. Ponadto należy zwrócić uwagę, że Ekumeniczny Sobór Watykański II
w wydanym dekrecie De Institutione Sacerdotali przepisał: „Nauki filozoficzne
tak należy wykładać, aby alumnów doprowadzić przede wszystkim do zdobycia
solidnego i harmonijnego poznania człowieka, świata i Boga, opierając się

5 S. Anselmus, Proslogion, prooemium (P.L., 158,25; wyd. Schmitt F. S. I, Seccovii 1938, 94).
6 Leon XIII, encyklika Aeterni Patris (Acta Leonis XIII, I, Romae 1881, 272).
7 Św. Pius X, Epistula Doctoris Seraphici (Acta Pii X, l Romae 1905, 235).
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na dziedzictwie filozoficznym wieczyście ważnym”8, które niewątpliwie znajduje
się w szkole franciszkańskiej.

8.    Św. Tomasz z Akwinu i Duns Szkot.
Obok wzniosłej i dostojnej świątyni św. Tomasza z Akwinu wznosi się

między innymi czcigodna świątynia, jakkolwiek odmienna pod względem
struktury i wielkości - którą wzniósł ku niebu Jan Duns Szkot, opierając się na
mocnych fundamentach i ozdabiając wzniosłymi wieżyczkami oraz używając
swego odważnego, kontemplacyjnego geniuszu. W spekulacji szedł on
najczęściej za kierunkiem platońsko-augustyńskim, już to raz pochwalając
Arystotelesa, to znów drugim razem ganiąc go; syntetyzował i pogłębiał
rozważania o rzeczach świętych ponad 50 franciszkańskich doktorów
scholastycznych, wśród których byli: św. Antoni Padewski, Aleksander z Hales,
św. Bonawentura, Mateusz z Aquasparta, Ryszard z Mediavilla, Adam z
Marisco, Roger Bacon, Wilhelm z Ware; występując na widowni bezpośrednio
po nich wszystkich i wyróżniając się większą od nich znakomitością, stał się
chorążym szkoły franciszkańskiej.

Synteza doktryny Szkota i jego aktualność

9. Prymat dobrego życia nad wiedzą, miłości nad nauką.
W jego dziele [Dunsa Szkota] kryją się i są żywe duch oraz ideały św.

Franciszka z Asyżu, dzięki którym wiedza jest podporządkowana dobremu
życiu. Istotnie bowiem wynosi on wzniosłą miłość ponad wiedzę, powszechny
prymat Chrystusa jako arcydzieła Bożego, wielbiciela Trójcy Przenajświętszej,
Odkupiciela rodzaju ludzkiego, Króla w obydwóch porządkach: naturalnym i
nadprzyrodzonym, u boku którego jaśnieje cudowną pięknością Maryja
Niepokalana, Królowa wszechświata. W ten sposób uwypukla prawdy
ewangelicznego Objawienia ukazując wspaniale wzniosłe prawdy, szczególnie
te, które w Bożym planie zbawienia ujrzeli i opisali jako dominujące w
najwyższym stopniu, św. Jan Ewangelista i św. Paweł Apostoł.

10. Wielu uczonych życzy sobie, aby z tego Kongresu, jaki odbędzie się w Wielkiej
Brytanii dla uczczenia pamięci Doktora Subtelnego i Maryjnego, można było
zebrać obfity plon wspaniałych owoców zarówno w dziedzinie racjonalnego
poznania jak i płaszczyźnie moralnej i praktycznej. My zaś przede wszystkim
pragniemy tego, aby odtąd stały się bardziej ożywione studia poświęcone
historii teologii, a szczególnie historii teologii doktorów scholastycznych,
wyrażając gorące życzenie, ażeby badania były prowadzone systematycznie,

8 Dekret De Institutione Sacerdotali, n 15 (Typis Polyglottis Vaticanis, 1965).
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w świetle prawdy i zgodnie z naukowymi zasadami.

11. Środek zaradczy przeciw ateizmowi.
Jesteśmy głęboko przekonani, że z teologicznego skarbca Jana Dunsa

Szkota, posiadającego duży walor, można wydobyć jasną broń dla zwalczania
i rozproszenia czarnych chmur ateizmu, który pogrąża nasz wiek w
ciemnościach. Coraz częściej ci, którzy w teorii czy też w praktyce negują
istnienie Boga, są niczym innym jak czcicielami bożyszczy i widm przez siebie
wymyślonych, nikczemniejąc w swoich myślach.9

12. Doktor Subtelny, który zbudował swoją teodyceę na zasadach i racjach
dotyczących Boga, a zaczerpniętych z Pisma Świętego: Jestem, który jestem10 i
Bóg jest miłością11, w sposób godny podziwu i stosowny wyjaśnia i rozwija
swoją doktrynę o Tym, który jest „nieskończoną prawdą i nieskończonym
dobrem”12 „pierwszą przyczyną sprawczą”, „pierwszym, który jest celem każdej
rzeczy”, „bezwzględnie pierwszym co do doskonałości”, „oceanem
doskonałości”13 i „miłością ze swej istoty”14.

13. Podstawa porozumienia w dialogu między katolikami i anglikanami.
Tymczasem uśmiecha się do nas jeszcze inna nadzieja. We wspólnej

deklaracji, którą dnia 24 marca tego roku podpisaliśmy w bazylice św. Pawła
za Murami z czcigodnym bratem Michałem Ramsey'em, anglikańskim
arcybiskupem Canterbury, zostało wyrażone życzenie, „aby między Kościołem
Katolickim i Wspólnotą Anglikańską były prowadzone szczere rozmowy, które
za podstawę miałyby Ewangelię i wspólne dawne tradycje, jakie by
doprowadziły w prawdzie do tej jedności, o którą modlił się Chrystus”15.

14. Być może, iż doktryna Szkota będzie mogła dostarczyć złotych wątków
do prowadzenia tego rodzaju pogodnych rozmów między Kościołem Katolickim
a Wspólnotą Anglikańską oraz innymi wspólnotami chrześcijańskimi Wielkiej
Brytanii. W gruncie rzeczy przez trzy wieki, przed odłączeniem od Stolicy
Apostolskiej, była ona powszechnie wykładana w szkołach brytyjskich; nie była
ona przyniesiona z zewnątrz, lecz wykwitła na urodzajnym gruncie staraniem
człowieka, który urodził się i wychował w Wielkiej Brytanii, i wyjaśniają
znakomicie zarówno lotnym i wszechstronnym geniuszem, jak i mądrością

9 Por. Rz 1, 21-29.
10 Wj 3,14.
11 1 J 4,16.
12 Ord., I, dist. 3, n. 59 (Wyd. Wat., III, 41).
13 Ord., I, dist. 2, n. 57-59,60-62, 41; dist 8, n. 198-200 (Wyd. Wat, II, 162-165,165-167,149-150; I V,

164-166).
14 Ord., I dist. 17, n. 171 (Wyd. Wat, V, 220-221); Lectura, I, dist. 17, n. 16 (Wyd. Wat, XVII, 217).
15 Declaratio Pauli VI et Archiepiscopi Cantuariensis (A.A.S., LVII, 1966, 287).
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wypróbowaną w życiu praktycznym. Był bowiem teologiem, który buduje,
ponieważ miłuje, a miłuje on miłością konkretną, która jest działaniem (praxis),
zgodnie z jego własnym stwierdzeniem: „Jest rzeczą dowiedzioną, że miłość
naprawdę jest działaniem (praxis)”16.

15. Miłość w dążeniu do prawdy i do integralnej jedności.
Faktycznie może on [Szkot] dla nawiązania tych rozmów dostarczyć

wspaniałych elementów naukowych, pożądanych przez obie strony, w duchu i
nastawieniu umiarkowa-nym, który wyznacza serafickiej miłości wielką rolę i
pierwsze miejsce. Poucza on, iż należy postępować stopniowo: „W rzeczach
wiarygodnych nie należy uznawać za prawdę więcej, niż można się przekonać
na podstawie rzeczy uznanych za prawdziwe”17. „Nic nie należy uważać za
element należący do istoty wiary, jak tylko to, co można wyraźnie wyprowadzić
z Pisma Świętego lub co wyraźnie zostało stwierdzone przez Kościół, albo też
z oczywistością wynika z jakiejś prawdy jasno zawartej w Piśmie Świętym albo
w pełni określonej przez Kościół”18.

16. Przewodnikiem jest Kościół, który posiada charyzmat prawdy.
Zaiste, nieustanną troską Doktora Subtelnego było to, aby bacznie

obserwować i zawsze okazywać niezłomną cześć i szacunek dla
Nauczycielskiego Urzędu Kościoła, w którym głęboko tkwi charyzmat prawdy.
Jeżeli ktoś, kto pełni urząd doktora (nauczyciela), proponuje jakąś nowość, nie
jest się zobowiązanym zgadzać się na nią..., „ale należy najpierw zasięgnąć
rady Kościoła, a tak uniknie się błędu”19. Hasłem jego i zawołaniem w życiu
było: „Kościół jest wodzem i nauczycielem”.

17. [Szkot] sam zaś śledzi rozwój poznania za pomocą dokładnej metody
krytycznej i postępuje naprzód z bacznym wzrokiem zwróconym ku twórczym
zasadom i z wielką rozwagą proponuje wyprowadzone stąd własne wnioski,
powodowany - jak mówi Jan z Gerson - „nie jakąś specjalną chęcią
zwyciężenia, lecz pokornym pragnieniem dojścia do porozumienia”20.

18. Występując przeciwko poglądom racjonalizmu, zwraca on [Szkot] uwagę, że
rozum jest ograniczony w poznawaniu prawd objawionych przez Boga i
przypomina, iż są one konieczne do tego, aby człowiek osiągnął cel
ostateczny, dla którego został stworzony.

16 Ord., prol., n. 303 (Wyd. Wat, I, 200).
17 Ord., IV, dist. 11, q. 3, n. 3 (Wyd. Vivès, XVII, 353 a).
18 Ord., IV, dist. 11, q. 3, n. 5 (Wyd. Vivès, XVII, 353 a).
19 Reportatio III, dist. 25, q. un., n. 6 (Wyd. Vivès, XIII, 462 a).
20 I. de Gerson, Lectiones duae ,,PoeniteminiM; lectio altera, consid. 5 (Opera. IV, Parisiis, 1521, fol.

34 rb).
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We wspaniałym zaś wysiłku znalezienia zgodnej harmonii między
prawdami przyrodzonymi i prawdami nadprzyrodzonymi - wysiłku dokonania
zaślubin wiary i filozofii, wskazuje na niebezpieczeństwo i możliwość
popadnięcia w błędy filozofów pogańskich, oraz - jak mówi św. Bonawentura, z
którym się zgadza - na niebezpieczeństwo dolania tak dużej ilości wody
„wiedzy filozoficznej” do wina Pisma Świętego, że „wino zamieni się w wodę”21.

Zakończenie

19. Prawda, która nas bardzo sublimuje.
Stosownie do powyższych pouczeń wyrażamy życzenie, aby złote żniwo

wyrosło na tym polu, z natury swej tak bardzo urodzajnym, oraz by w
naukowych dociekaniach, podczas szeroko otwartych i zgodnych rozmów,
zakwitła prawda, „która nas tak bardzo sublimuje”22.

20. Aby te ojcowskie życzenia potwierdzić, przyzywamy dla II Międzynarodowego
Kongresu Scholastycznego, jaki odbędzie się w Oksfordzie i Edynburgu dla
uczczenia imienia Jana Dunsa Szkota, łaskawej pomocy Boga, będącego
źródłem prawdy i miłości, który pragnie widzieć nas jako „współmiłujących”
w jednym swoim akcie miłości23, a uprosiwszy ją, udzielamy z całego serca
Apostolskiego Błogosławieństwa wam, Czcigodni Bracia, tym, którzy
przyczyniają się do odbycia się tego Kongresu oraz tym, którzy wezmą w nim
udział.

Dano w Rzymie, u św. Piotra, dnia 14 lipca 1966 roku,
Pontyfikatu Naszego roku czwartego.

PAWEŁ VI, Papież

21 S. Bonaventura, Collationes in Hexaömeron, visio 3, coli. 7, n. 14 (Wyd. Delorme F., Ad Claras
Aquas 1934, 217).

22 Dante Alighierius, Paradiso, XXII, 42; “la verità che tanto ci sublime”.
23 Ord., III, dist. 28, q. un., n. 2 (Wyd Vivès, XV, 378 b-379 a).
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LIST MINISTRÓW GENERALNYCH Z OKAZJI PRZYZNANIA LITURGICZNEJ
CZCI BŁOGOSŁAWIONEMU JANOWI DUNSOWI SZKOTOWI24

Drodzy Bracia w Panu!

Cieszymy się, że możemy Was powiadomić, iż 20 marca 1993 r. Ojciec
Święty Jan Paweł II weźmie udział, w Bazylice św. Piotra na Watykanie, w
uroczystym nabożeństwie, podczas którego zostanie oddana liturgiczna cześć
Błogosławionemu Janowi Dunsowi Szkotowi. Wydarzenie to jest szczególną łaską
dla całego Zakonu Franciszkańskiego, który czci Błogosławionego Jana Dunsa
Szkota jako świetlany przykład świętości i wielkiego mistrza doktryny.

Celebracja ta wydaje się tym bardziej znacząca, że Zakon Franciszkański,
świadomy swego powołania apostolskiego, na mocy Reguły i z mandatu Kościoła,
angażuje się w nową ewangelizację we współczesnym świecie u progu trzeciego
tysiąclecia. Duns Szkot był rzeczywiście głęboko przekonany, że człowiek,
stworzony przez nieskończoną miłość Boga, ku czci i chwale Chrystusa (Ef 1,12),
nieustannie dąży do poznania prawdy w żarliwym poszukiwaniu Boga, przekonany,
że „w następujących po sobie pokoleniach ludzkich coraz to bardziej wzrasta
głoszenie prawdy” (J. Duns Scotus, Ordinatio, d. 1, q.3, n.8; Ed. Vivés, XVI 136 a).

Przekazując Wam tę radosną wiadomość i przedstawiając Wam postać
nowego Błogosławionego, nie możemy nie wspomnieć słów, jakimi Minister
Generalny Braci Mniejszych, Br. Gonsalvus Hiszpan, w 1304 r. przedstawiał w
Uniwersytecie Paryskim ówczesnego kandydata na doktora, Jana Dunsa Szkota: „O
jego godnym pochwały życiu, o jego znakomitej wiedzy, o jego bardzo subtelnym
geniuszu i o jego innych wspaniałych zaletach, jestem w pełni poinformowany,
częściowo na podstawie wieloletniego doświadczenia osobistego, a częściowo
przez jego sławę, która rozszerzyła się wszędzie” (Denifle-Chatelain, Chartularium
Universitatis Parisiensis, II, 117- 118).

Jego „wiedza”, jego „geniusz” i jego „godne pochwały życie” nieustannie
oddziaływały w ciągu lat i wieków w obrębie Zakonu Franciszkańskiego, w
Kościele i w kulturze, co wykazały świadectwa i pisma aż do czasów
współczesnych.

To, co czytamy w Dekrecie z 6 lipca 1991 roku zatwierdzającym kult,
stanowi potwierdzenie tego, że jego światło nie było jak błyskawica, ale jak
gwiazda, która „będzie jaśnieć na zawsze”: „Mądrzy będą świecić jak blask
sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na
zawsze” (Dn 12,3). Sługa Boży Jan Duns Szkot wyróżnia się wśród wielkich
mistrzów nauki scholastycznej ze względu na wyjątkową rolę, jaką odegrał w
filozofii i teologii; faktycznie zabłysnął szczególnie jako obrońca Niepokalanego
Poczęcia i znakomity obrońca najwyższej władzy Biskupa Rzymskiego, poprzez

24 Tekst za: G. B. Błoch. Bł. Jan Duns. Odległy i bliski. Jarocin 1996 cz. 2 s. 121-126.
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swoją naukę i przykład życia chrześcijańskiego, oddanego całkowicie dla troski o
chwałę Bożą, pociągnął w ciągu wieków wielu wiernych do naśladowania Boskiego
Mistrza i do ochotniejszego kroczenia drogą doskonałości chrześcijańskiej.

Był więc otoczony za życia sławą cnót i mądrości; sława ta powiększyła się
i umocniła po jego śmierci zarówno w Kolonii, jak i w innych miastach. Chociaż
sława ubogacona świadectwami kultu, rozszerzyła się zaraz po jego śmierci i nigdy
bynajmniej się nie zmniejszyła, to Opatrzność Boża zrządziła, ażeby dopiero nasze
czasy były szczęśliwymi świadkami wyniesienia Jana Dunsa Szkota do chwały tak
poprzez zatwierdzenie kultu oddawanego mu od niepamiętnych czasów i jego
heroicznych cnót, które jaśnieją w świętym Kościele, jak i poprzez uroczyste
przyznanie mu liturgicznej czci w Kościele.

Błogosławiony Jan Duns Szkot urodził się w mieście Duns, w Szkocji, około
1265 roku. Jego rodzina darzyła czcią synów św. Franciszka z Asyżu, którzy
naśladując pierwszych głosicieli Ewangelii, już w początkach istnienia Zakonu
przybyli do Szkocji. Około 1280 r. Jan Duns Szkot został przyjęty do Zakonu Braci
Mniejszych przez swego stryja Eliasza Dunsa, który był wikariuszem nowo
utworzonego wikariatu szkockiego. W Zakonie Franciszkańskim udoskonalił Jan
Duns formację i życie duchowe, poszerzył własną kulturę, będąc obdarzonym żywą
i przenikliwą inteligencją. Po wyświęceniu na kapłana, 17 marca 1291 r., został
wysłany do Paryża dla uzupełnienia studiów. Z racji wspaniałych cnót kapłańskich,
jakie posiadał, została mu powierzona posługa spowiedzi, co było wówczas
zaszczytnym zadaniem.

Uzyskawszy stopnie naukowe na Uniwersytecie Paryskim, rozpoczął swoje
nauczanie akademickie w miastach: Cambridge, Oxford i Kolonia. Pełen szacunku
dla woli św. Franciszka, który w Regule (rozdz. 12) polecił swoim braciom, aby byli
całkowicie posłuszni namiestnikowi Chrystusa, odmówił przyłączenia się do
schizmatyckiego wezwania Filipa IV, króla Francji, oponenta papieża Bonifacego
VIII. Z tego powodu został wydalony z Paryża. Jednakże rok później mógł tam
powrócić i na nowo podjąć nauczanie tak filozofii, jak i teologii. Następnie został
posłany do Kolonii. Stamtąd zabrała go nagła śmierć, kiedy z poświęceniem
prowadził życie zakonne i oddawał się głoszeniu wiary katolickie Do końca swego
życia wyróżniał się jako wierny sługa tej prawdy, która była jego codziennym
pokarmem duchowym. Przyswoił ją sobie umysłem, poprzez rozmyślanie i
skutecznie ją szerzył słowem i pismami, okazując się mistrzem o zadziwiającym i
żarliwym umyśle.

Jan Duns Szkot przekonany, że „pierwszy akt woli, który pojawia się w
bycie jako takim, jest to akt miłości” (É. Gilson, Jean Duns Scot. Introduction à ses
positions fondamentales, Études de Philosophie Médiévale, 42, Paris 1957, 577),
ujawniał wyraźną predyspozycję i nadzwyczajne umiłowanie dla powołania i
szczególnej formy życia, prostej i przejrzystej, Serafickiego Ojca św. Franciszka; ku
niej to kierował swoje wzniosie intencje i ideały, które zaprowadziły go do
skoncentrowania na Jezusie Chrystusie wszystkich swoich myśli i uczuć oraz
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do rozwinięcia w sobie głębokiej i szczerej miłości do Kościoła, który jest
pośrednikiem Jego obecności i głosi Jego zbawienie. Mądrze wykorzystując
uzdolnienia otrzymane w darze od Boga już od samego urodzenia utkwił swoje
oczy umysłu i pragnienia serca w głębokościach prawd Bożych, promieniując pełnią
radości właściwej temu, kto znalazł skarb. Rzeczywiście, zdobywał coraz to wyższe
stopnie kontemplacji i miłości Boga. Z pokorą właściwą człowiekowi mądremu, nie
zawierzył własnym siłom, ale zaufał pomocy łaski Bożej, o którą prosił Boga w
gorącej modlitwie.

Teologia karmiła jego życie duchowe, a z kolei życie duchowe
konsolidowało jego teologię. Tak więc oświecony wiarą, mocny nadzieją, rozpalony
miłością, żył w ścisłym zjednoczeniu z Bogiem, „Prawdą nad prawdami”: „O Panie,
Stworzycielu świata - modlił się Duns Szkot we wstępie do swego dzieła De Primo
Principio, jednego z najbardziej znamiennych dzieł metafizycznych chrześcijaństwa
- daj mi, abym uwierzył, zrozumiał i wysławiał Twój majestat oraz wznieś mojego
ducha, abym mógł kontemplować Ciebie”. Swoim „gorącym umysłem
kontemplacyjnym” zwracał się do Tego, który jest „Prawdą nieskończoną i Dobrocią
nieskończoną”, „Pierwszym działającym”, „Pierwszym, który jest celem każdej
rzeczy”, „Pierwszym w sensie absolutnym”, „Oceanem wszelkiej doskonałości”
i „Miłością samą w sobie” (por. Alma Parens, „Acta Apostolicae Sedis”, 1966, 612).
Boga, który jest Bytem pierwszym i absolutnym, nieskończonym i wolnym, kochał
całkowicie i wszystko pragnął o Nim wiedzieć. Stąd to jego przenikliwe dociekanie
oddane w służbie całkowitego wsłuchiwania się w samoobjawienie się Boga
w Słowie Odwiecznym: aby poznać Boga, człowieka, kosmos oraz pierwszy i ostatni
sens historii.

W historii refleksji chrześcijańskiej wysunął się on jako teolog Słowa
Wcielonego, ukrzyżowanego i eucharystycznego: „Wyrażam więc jako swoją opinię
- pisał odnośnie do powszechnej obecności Chrystusa eucharystycznego w każdej
części przestrzeni i czasu kosmicznego - że jeszcze przed Wcieleniem i zanim „był
Abraham”, na początku świata, Chrystus mógł mieć prawdziwe istnienie czasowe
w postaci sakramentalnej [...]. A jeśli to jest prawdą, to wynika stąd,
że Eucharystia mogła być przed poczęciem i ukształtowaniem Ciała Chrystusa
w najczystszej krwi Najświętszej Dziewicy” (Reportatio parisiensis, I V, dist. 10, q. 4,
n. 8. 9; Ed. Vivès XXIV, 69a, 70a; por. Ordinatio, IV, d. 10, q. 4, n. 6. 7; Ed. Vivès
XXVII, 232a, 233a).

Błogosławiony Jan Duns Szkot, rozwijając naukę o predestynacji absolutnej
i prymacie powszechnym Jezusa Chrystusa, przedstawia swoją wizję teologiczną
niejako antycypując teologię Kościoła w naszych czasach: „Słowo Boże bowiem,
przez które wszystko się stało, samo się stało Ciałem po to, aby Człowiek
doskonały zbawił wszystkich i wszystko w sobie złączył. Pan jest celem ludzkich
dziejów, punktem, do którego zwracają się pragnienia historii oraz cywilizacji,
ośrodkiem rodzaju ludzkiego, weselem wszystkich serc i pełnią ich pragnień.
Ożywieni i zjednoczeni w Jego Duchu pielgrzymujemy ku wypełnieniu się historii
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ludzkiej, które odpowiada w pełni planowi Jego miłości: odnowić wszystko w
Chrystusie, to co jest na niebie, i to co jest na ziemi” (Ef 1,10); (Sobór Watykański
II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, n. 45).
Samoobjawienie się Boga w Słowie stanowi objawienie tajemnicy człowieka:
„Tajemnica człowieka wyjaśnia się naprawdę dopiero w tajemnicy Słowa
Wcielonego. Chrystus, objawiając tajemnicę Ojca i Jego miłość, objawia w pełni
człowieka samemu człowiekowi i ukazuje mu najwyższe jego powołanie. Skoro w
Nim przybrana natura nie ulega zniszczeniu, tym samym została ona wyniesiona
również w nas do wysokiej godności. Albowiem On, Syn Boży, przez wcielenie
swoje zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem” (tamże, n. 22).

Prawda filozoficzna, której on dociekał w ścisłej konfrontacji z opiniami
starożytnych i sobie współczesnych myślicieli, jeszcze dziś stanowi, jak to
powszechnie jest uznawane, obfity plon intuicji, rozwiązań i propozycji myśli, której
bogactwo i płodność jeszcze nie zostały całkowicie odkryte. Jasna jest jednak dla
nas jego lekcja metody: swoje szlaki spekulatywnego dociekania oddał w służbie
zrozumienia wiary, prawdy teologicznej, którą człowiek karmi się, będąc: „w
drodze”. „Nie ma syntezy metafizycznej Dunsa Szkota - pisał E. Gilson (Jean Duns
Scot, 339) - albo, jeśli jest jedna, nie stanowi ona całościowej wizji świata jemu
właściwej. Jedyną syntezą, jaką Duns Szkot stworzył, jest synteza teologiczna, w
centrum której umiejscawia się stwierdzenie św. Jana: „Bóg jest miłością” (1 J 4,
16)”.

Papież Paweł VI, w Liście Apostolskim Alma Parens, skierowanym 14 lipca
1966 r. do biskupów Walii, Anglii i Szkocji, w siedemsetlecie urodzin Jana Dunsa
Szkota, nakreślił jasną sylwetkę franciszkańskiego myśliciela, przedstawiając go
jako mistrza myśli chrześcijańskiej: „Obok majestatycznej katedry św. Tomasza z
Akwinu, między innymi jest również godna szacunku ta - chociaż odmienna co do
rozmiarów i struktury - którą wzniósł ku niebu na solidnych podstawach i ze
śmiałymi pinaklami płomienny umysł spekulatywny Jana Dunsa Szkota.

Duch i ideał św. Franciszka z Asyżu są ukryte i emanują z dzieła Jana
Dunsa Szkota tam, gdzie on okazuje serafickiego ducha Patriarchy Asyskiego,
podporządkowując wiedzę przykładnemu życiu. Uwypuklając wzniosłość miłości
ponad wszelką wiedzę, powszechny prymat Chrystusa, arcydzieła Boga, wielbiciela
Najświętszej Trójcy i Odkupiciela rodzaju ludzkiego, Króla w porządku
przyrodzonym i nadprzyrodzonym, u którego boku jaśnieje niezwykłą pięknością
Najświętsza Dziewica Niepokalana, Królowa całego świata, wynosi ku szczytom
główne idee Objawienia ewangelicznego, zwłaszcza to, co św. Jan Ewangelista i
św. Paweł Apostoł widzieli jako dominujące w najwyższym stopniu w Bożym planie
zbawienia”.

Papież Paweł VI zachęcał do „uczczenia pamięci Doktora Subtelnego i
Maryjnego tak ze względu na jego życie spekulatywne, jak i moralne i praktyczne"
oraz wyrażał życzenie „odnowionego zainteresowania historią teologii, a zwłaszcza
teologii    scholastycznej,    z    gorącym    pragnieniem    spokojnego    prowadzenia
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systematycznych badań, tak jak należy”. „Dalej, jest naszym głębokim
przekonaniem - dodawał - że zwłaszcza ze skarbca intelektualnego Jana Dunsa
Szkota można będzie wydobyć jasną broń do przeciwstawienia się i oddalenia
czarnej chmury ateizmu, która zaciemnia nasz wiek”.

Ale jeszcze inny aspekt myśli Szkota został uwypuklony przez Pawła VI, jaki
pragniemy podkreślić i przedstawić Wam: Błogosławiony Jan Duns Szkot jest i dla
nas mistrzem „poważnego dialogu, którego podstawą jest Ewangelia i dawne
wspólne tradycje, i jaki może prowadzić do owej jedności w prawdzie, o którą
modlił się Chrystus. Może on przydać do dialogu owego ducha serafickiego,
wyznaczającego miłości hegemoniczną funkcję. On docieka i bada postęp wiedzy
odpowiednią metodą krytyczną, ze wzrokiem utkwionym w twórczych zasadach i ze
spokojnym osądem proponuje swoje wnioski, kierując się, jak powiedział o nim Jan
z Gerson, nie sporną osobliwością zwyciężenia, ale pokorą znalezienia
porozumienia”.

Bogactwo i płodność myśli Szkota tkwią zaś w tym, że odnosił się on z
szacunkiem do wolności słuchaczy. Rozumowanie było dla niego jakby
prowadzeniem dialogu, w którym nie tyle chodzi o akceptację własnego punktu
widzenia, ile o wydobycie i przyjęcie prawdy, gdziekolwiek się ona znajduje. „Do
nawiązania tych spokojnych rozmów - stwierdzał Paweł VI - ze Wspólnotami
chrześcijańskimi, nauka Szkota, dzięki jego żywemu i płodnemu geniuszowi, może
dostarczyć złotego wątku, jak również mądrości praktycznej”. I uzasadniał: „Był on
rzeczywiście teologiem, który buduje, dlatego że kocha, i kocha miłością konkretną,
którą jest praxis, jak on sam to określa: „Zostało potwierdzone, że miłość wyraża
się naprawdę w praktyce” (Ordinatio, prol., n. 303; Ed. Vat. I, 200).

Dla nas, franciszkanów, Błogosławiony Jan Duns Szkot pozostaje
świadkiem i prorokiem. Oby jego duch i dzieło jako syna Biedaczyny odżyły w
naszych czasach: w dialogu wierzących z niewierzącymi, w dialogu katolików z
niekatolikami, w dialogu między ewangelizacją i kulturą. W centrum Chrystusa -
centrum człowieka, w centrum człowieka - centrum wolności „ut voluntas”, „ut
praxis”: albowiem od kontemplacji miłości Boga dochodzi się do ewangelizacji
dającej świadectwo miłości. Obyśmy w świadectwie Błogosławionego Jana Dunsa
Szkota umieli znaleźć żywy wzór życia ewangelicznego, a z jego myśli umieli
zaczerpnąć inspirację do bycia prorokami w udręce tych naszych czasów, które
przyzywają świadków i proroków.

Z okazji uroczystości bożonarodzeniowych pragniemy przywołać na myśl
obraz ikonograficzny, który przedstawia Błogosławionego Jana Dunsa Szkota
przystępującego do pisania rozważania o Słowie Wcielonym; woli on raczej nie
szczędzić wysławiania, niż powiedzieć o Nim za mało: kontempluje i otrzymuje
natchnienie od Słowa Wcielonego, które ukazuje mu się pod postacią Dzieciątka,
które łagodnie go obejmuje, podczas gdy Najświętsza Dziewica wyprasza dla
niego, piewcy Jej Niepokalanego Poczęcia, strumienie Bożej Mądrości (por. B.
Gutwein, w: M. Panger, Theologia iuxta Dum Scoti, Augusta 1732). Gorące
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życzenia, jakie wyrażamy, to te, aby taka postawa była również naszą: przyjąć
Słowo Wcielone umysłem, uczuciem, ze czcią i w całym życiu.

Rzym, 6 stycznia 1993, uroczystość Objawienia Pańskiego
Br. Herman Schaliick

Minister Generalny OFM

Br. Lanfranco Serrini Minister
Generalny OFMConv

Br. Flavio R. Carraro Minister
Generalny OFMCap

Br. Jose Angulo Quilis
Minister Generalny TOR
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Jak Założono Klasztor - Dom Studiów
Bł. Jana Dunsa Szkota w Lublinie

W listopadzie 2006 r. minęło 10 lat od założenia klasztoru bł. Jana
Dunsa Szkota w Lublinie. Na skali wielowiekowej obecności franciszkanów w
Polsce 10 lat to niewiele. Ale dla klasztoru w Lublinie to pierwsza okrągła
rocznica, będąca okazją do spojrzenia wstecz i podjęcia próby
podsumowania życia i działania lubelskiej wspólnoty. To także wyzwanie, aby
ocalić dla historii przynajmniej niektóre fakty związane z powstawaniem
klasztoru – domu studiów w Lublinie.

Pomysł zakupu mieszkania lub domu dla franciszkańskich studentów xi
pracowników KUL nie był nowy. Starsi współbracia wspominali o różnych
pomysłach, które z jednej strony miały zapewnić optymalne warunki do
studiowania i pracy naukowej przy równoczesnym zachowaniu specyfiki
franciszkańskiego życia. Były zatem propozycje zakupienia mieszkania, domu, a
nawet utworzenia konwiktu dla franciszkanów wszystkich gałęzi.

Szczególne nasilenie wspomnianych dyskusji i poszukiwań nastąpiło w 90
latach dwudziestego wieku, kiedy ówczesny prowincjał o. Zdzisław Gogola
skierował na studia liczną grupę braci. Prowincjał mianował o. Piotra Kycia
przełożonym („seniorem”) nieformalnej wspólnoty krakowskich franciszkanów na
KUL-u. Podjęta została wówczas próba zorganizowania naszego życia w taki
sposób, aby choć w części przypominało życie w franciszkańskim klasztorze.
Mieszkaliśmy wtedy w konwikcie dla księży studiujących na KUL-u. Miejsce to miało
i nadal ma swoje walory: zapewnia skromne mieszkanie, ma własną stołówkę,
kaplicę, położone jest obok uczelni i pozwala poznać duchownych z całej Polski
studiujących na KUL-u. Jednak konwikt nie jest klasztorem i trudno w nim
prowadzić normalne życie zakonne. Udało się nam wówczas zorganizować
regularne spotkania na wzór kapituł, prowadzenie kroniki naszej wspólnoty (o.
Marek Fiałkowski), nad wspólną kasą naszej wspólnoty czuwał ekonom (o.
Wiesław Bar), postanowiliśmy podtrzymać zwyczaj codziennej poobiedniej
rekreacji, ustalając kto w poszczególne dni tygodnia gości franciszkanów,
zwróciliśmy uwagę na wspólne spotkania z współbraćmi z prowincji warszawskiej i
gdańskiej, organizowaliśmy imieniny poszczególnych braci, a także raz w tygodniu
spotykaliśmy się na wspólnych Nieszporach.

Szczególne nasilenie dyskusji o naszej sytuację w Lublinie nastąpiło na
początku roku akademickiego 1994/1995. Ze względu na dużą liczbę księży
studentów, którzy skierowani zostali na studia, kierownictwo konwiktu wystarało się
o mieszkania w lubelskich klasztorach. Pierwszymi, którym wyznaczono
mieszkania w tych klasztorach byli studenci zakonni. Argumentowano, że zakonnicy
powinni mieszkać w klasztorach i będzie im tam łatwiej się zaadaptować niż
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księżom diecezjalnym. Tak u OO. Kapucynów znaleźli się dwaj współbracia z naszej
wspólnoty, a jeden u Salezjanów. Nasza wspólnota została w ten sposób jeszcze
bardziej rozdzielona i wiele wypracowanych przez nas elementów życia wspólnego
okazało się niemożliwych do realizacji. Zastanawialiśmy się wówczas jak zaradzić
tej sytuacji. Przyglądaliśmy się innym wspólnotom zakonnym, zwłaszcza naszym
współbraciom z prowincji warszawskiej i gdańskiej. Franciszkanie z prowincji
gdańskiej mieli wówczas dwa mieszkania, w których mieszkali studenci i
pracownicy KUL. Prowincja warszawska posiadała klasztor oraz mieszkanie, które
wykorzystywane było przez współbraci lub wynajmowane. Właśnie wówczas bracia
nie potrzebowali tego mieszkania i dlatego zrodziła się u nas myśli, aby go wynająć
dla tych z naszej wspólnoty, którzy mieszkali poza konwiktem. Po uzyskaniu
pozwolenia prowincjała o. Z. Gogoli w mieszkaniu prowincji warszawskiej
zamieszkali o. Wiesław Bar, o. Paweł Salamon i o. Marek Fiałkowski. Mieszkanie
to - będące w sąsiedztwie mieszkań braci z prowincji gdańskiej - stało się miejscem
naszych wspólnych spotkań, modlitw, tutaj również przyjmowaliśmy
przybywających do Lublina na sympozja współbraci. Na Eucharystię i niektóre
modlitwy wspólne chodziliśmy najczęściej do klasztoru prowincji warszawskiej.

W mieszkaniu prowincji warszawskiej mogliśmy mieszkać tylko rok. W tym
czasie pojawiła się oferta zakupu mieszkania o powierzchni 100 m2 znajdującego
się w tej samej kamiennicy. Jednak wskutek negatywnej odpowiedzi, za zgodą
prowincjała o. Zdzisława Gogoli wynajęliśmy kolejne mieszkanie. Dojrzewało w nas
przekonanie, że trzeba wypracować sposób życia franciszkańskich studentów i
pracowników KUL, który powinien określić kwestie zamieszkania, finansowania
naszej wspólnoty itp. Ponadto wynajem mieszkania w Lublinie był stosunkowo
kosztowny. Postanowiliśmy zatem przygotować wniosek na kapitułę prowincjalną o
zakup mieszkania dla studentów i pracowników KUL. W dniach 26-27 marca 1996 r.
gościliśmy w naszej wspólnocie prowincjała o. Zdzisława Gogole i ekonoma
prowincji o. Józefa Pieniążka, którym przedstawiliśmy sytuację naszej wspólnoty
oraz propozycje na przyszłość. O. Prowincjał wyraził wstępną zgodę na zakup
mieszkania lub domu dla naszej lubelskiej wspólnoty; za tym drugim rozwiązaniem
optował Ekonom prowincji. Od tego momentu rozpoczęliśmy poszukiwania
mieszkania lub domu, który najlepiej odpowiadałoby specyfice naszego życia. 19
kwietnia 1996 r., o. Stanisław Jaromi, ekonom klasztoru i o. Andrzej Prugar udali się
do Krakowa na obrady rady prowincjalnej, na której omawiano kwestie zakupu
mieszkania dla studentów i pracowników KUL. Definitorium podjęło decyzję o
zakupie domu w Lublinie przeznaczonego na domu studiów dla pracowników i
studentów KUL.

Już na 22 kwietnia 1996 r. zaplanowane zostało wstępne podpisanie
umowy o zakupie domu, który udało się wyszukać w Lublinie. Z Krakowa
przyjechał prowincjał o. Zdzisław Gogola wraz z asystentami prowincjalnym o.
Bolesławem Raczkiem i o. Ryszardem Wróblem, aby obejrzeć dom i dokonać
wstępnych formalności związanych z jego zakupem. Niestety, właściciel domu
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w ostatniej chwili rozmyślił się i zrezygnował ze sprzedaży domu. Nie udało się
zatem przed kapitułą prowincjalną sfinalizować zakupu, a nasze wspólnota w
Lublinie rozpoczęła poszukiwanie nowego domu25.

Podczas pierwszej części kapituły prowincjalnej (20-24.05.1996 r.) sprawa
zakupu domu w Lublinie została przedstawiona ponownie i podjęto decyzję
uznającą potrzebę posiadania w Lublinie domu studiów dla braci pracujących i
studiujących w KUL26. Na pierwszym posiedzeniu nowego Definitorium
postanowiono podjąć konkretne działania dla zrealizowania tej uchwały.
Tymczasem w Lublinie udało się znaleźć kolejny dom do sprzedaży, przy ul. Parysa
40. Ponadto właściciel domu przy ul. Lasockiego, który wcześniej rozmyślił się tuż
przed podpisaniem umowy o sprzedaży, ponownie złożył nam propozycję sprzedaży
swojego domu. Po rozważaniu obu propozycji i oglądnięciu domów wspólnota
lubelska opowiedziała się za domem przy ul. Parysa 40. W dniach 7-8 czerwca
1996 r. gościliśmy w naszej wspólnocie nowego prowincjał o. Stanisław
Strojeckiego, który wraz z o. Piotrem Kyciem oglądał domu przy ul. Parysa 40. 10
czerwca 1996 r. o. Prowincjał wraz z definitorium poprosił, aby nasza lubelska
wspólnota w tajnym głosowaniu wypowiedziała się czy jesteśmy za zakupem domu
przy ul. Parysa 40. Na 9 głosujących 7 braci była za a 2 przeciw zakupowi tego
domu. Ponadto 6 braci wyraziło gotowość natychmiastowego zamieszkania w
nowym domu.

18 czerwca 1996 r. o. Wiesław Bar wraz z ks. prof. Henrykiem Misztalem
udali się do ks. arcybiskupa Bolesława Pylaka, metropolity lubelskiego z pisemną
prośbą od prowincjała o pozwolenie na otwarcie klasztoru – domu studiów dla
pracowników i studentów KUL z naszej prowincji. Abp Pylak udzielił zgody na
utworzenie klasztoru przy ul. Parysa 40. 24 czerwca 1996 r. zawarta została
umowa notarialna o nabyciu przez WSD Franciszkanów w Krakowie od p.
Sulikowskich wspomnianej nieruchomości. Na tę okazję przybyli z Krakowa
ekonom prowincji o. Józef Pieniążek i rektor WSD Franciszkanów w Krakowie o.
Franciszek Solarz27. 26 czerwca 1996 r. - podczas drugiej części kapituły
prowincjalne w Kalwarii Pacławskiej (24-28.06.1996 r.) - erygowano nowy klasztor
w Lublinie jako dom studiów dla pracowników i studentów KUL-u28. Na początku
lipca bracia mieszkający w wynajętym mieszkaniu przenieśli się do nowego
klasztoru, w którym podczas wakacji podjęte zostały niezbędne prace adaptacyjne
(malowanie, wymiana drzwi, podział jednego pokoju, urządzenie prowizorycznej
kaplicy i inne). Nad pracami czuwał ekonom naszej wspólnoty o. Stanisław Jaromi,
któremu pomagał o. Andrzej Prugar.

25 Zob. Nowy dom w Lublinie. „Wiadomości z Prowincji” 1996 nr 2 wyd. specjalne s. 13.
26 Zob. Uchwały Kapituły Prowincjalnej w Kalwarii Pacławskiej w 1996 r. I część Kapituły (20-24

maja) „Wiadomości z Prowincji” 1996 nr 2 wyd. specjalne s. 10.
27 Akt notarialny W: Dokumentacja Klasztoru. Archiwum klasztoru bł. Jana Dunsa Szkota w Lublinie.
28 Zob. Uchwały Kapituły Prowincjalnej w Kalwarii Pacławskiej w 1996 r. II część Kapituły (24-28

maja) „Wiadomości z Prowincji” 1996 nr 2 wyd. specjalne s. 11.
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W liturgiczne wspomnienie bł. Jana Dunsa Szkota - 8 listopada 1996
r. prowincjał o. Stanisław Strojecki kanoniczne ustanowił klasztor w Lublinie
jako dom zakonny dla pracowników i studentów KUL.29 18 listopada o. Marek
Fiałkowski został mianowany gwardianem klasztoru w Lublinie.

Oprac. Marek Fiałkowski OFMConv

29 Zob. Pismo Sekretarza generalnego w sprawie założenia klasztorów; Zgoda o. Generała na
erekcję klasztoru w Lublinie. „Wiadomości z Prowincji” s. 7, 8, 9.


