
Drodzy Bracia i Siostry!

W zeszłym roku papież Franciszek przyjął na audiencji prefekta Kongregacji Spraw 
Kanonizacyjnych, kardynała Marcello Semerraro i upoważnił kongregację do promulgowania 
dekretu o autentyczności cudu – wymaganego do kanonizacji – dokonanego za wstawiennictwem 
bł. Tytusa Brandsmy. Cud badano pod kątem jego kanonizacji: uzdrowienie brata ks. Michaela 
Driscolla z czerniaka złośliwego, które miało miejsce w 2004 r. w amerykańskiej diecezji Palm 
Beach. Poprzez ten akt papież Franciszek otworzył drogę do kanonizacji bł. o. Tytusa, która nastapi
w Rzymie w niedzielę 15 maja 2022 r. Z tej okazji, dzisiaj, w piątek i sobotę gromadzimy się na 
Triduum przed tą uroczystością kanonizacji. Dzisiaj, pozwolę sobie przedstawić pokrótce życiorys 
przyszłego świętego, naszego współbrata karmelity z Holandii.
Siard, bo takie imię otrzymał na chrzcie o. Tytus, urodzł się w 1881 r. w holenderskiej Fryzji w 
bardzo pobożnej rodzinie hodowcy krów. W domu dbano o to, by dzieci były wychowywane w 
wierze katolickiej. Chłopiec dojrzewał do postawy miłości przez całe życie, począwszy od 
pierwszych doświadczeń dzieciństwa. Ze słów i przykładów swoich rodziców, z nauk, które 
usłyszał w wiejskim kościele, z inicjatyw charytatywnych, jakich doświadczył we wspólnocie 
parafialnej, nauczył się poznawać i praktykować przykazanie Chrystusa o miłości do wszystkich, 
nie wyłączając swych wrogów. Było to doświadczenie, które ukierunkowało całe jego życie. 
Oprócz niego także i czwórka jego rodzeństwa wybrała życie zakonne. Przez sześć lat kształcił się 
w szkole prowadzonej przez Franciszkanów, ostatecznie jednak – z powodu słabego zdrowia – 
opuścił ten zakon i w 17. roku życia wstąpił do Karmelu w Boxmeer, przyjmując imię Tytus. Do 
zostania Karmelitą skłonił go aspekt maryjny Zakonu, życie modlitwy i jego duchowość. Tytus 
opowiada: „Duchowośc Karmelu, która jest życiem modlitwy i pełne czułości nabożenstwo do 
Maryi, skłoniły mnie do fortunnej decyzji o wyborze tego sposobu życia”. W 1905 r. przyjął 
święcenia kapłańskie. Władze zakonne wysłały go do Rzymu na Uniwersytet Gregorianum, gdzie 
uzyskał doktorat z filozofii. Po powrocie do Holandii przez prawie 15 lat był wykładowcą filozofii 
na uniwersytecie w Oss. W 1923 r. objął katedrę filozofii i historii mistyki na Uniwersytecie w 
Nijmegen, gdzie był też rektorem tej uczelni. O. Tytus kochał swoich studentów i dlatego czuł się 
zobowiązany do dzielenia się z nimi wartościami, które inspirowały i podtrzymywały jego życie. W
ten sposób narodził się dialog między nauczycielem a studentami, który obejmował nie tylko 
wielkie pytania egzystencjalne, ale także pytania postawione przez wydarzenia epoki, na którą 
ideologia nazistowska rzucała coraz ciemniejszy cień. „Nie wolno nam w naszym sercu oddzielać 
Boga od świata – mówił do studentów. Musimy raczej świat oglądać na tle Boga”. 
O. Tytus był poważnym i oddanym uczonym, każde jego zajęcia były zawsze pretekstem do 
osobistej opieki nad studentami. Często spóźniał się na spotkania, ponieważ tracił poczucie czasu 
podczas rozmowy ze studentami lub kolegami z uniwersytetu. 
Chociaż jego zdrowie nigdy nie było dobre, Tytus ukazywał swoją ogromną siłę wewnętrzną i coś z
tego, co jego ulubiona święta Teresa z Avila określała jako „zdecydowaną determinację”. Wielu 
kolegów miało w nim dyskretnego powiernika, światłego doradcę, szczerego przyjaciela, zawsze 
gotowego do dzielenia się bólami i zaszczepienia nadziei. Poza pracą naukową zajmował się 
dziennikarstwem. Arcybiskup Ultrechtu mianował go asystentem kościelnym czasopism katolickich
w Holandii. Był także ojcem duchowym Związku Dziennikarzy Katolickich w Holandii. 
Od 1934 r. o. Tytus odważnie występował przeciw ideologii faszystowskiej i nazistowskiej. Kiedy 
w 1940 r. hitlerowskie Niemcy zajęły Holandię, o. Tytus znalazł się w niebezpieczeństwie. 
Występował przeciwko antyżydowskim rozporządzeniom, sprzeciwiając się wydaleniu ze szkół 
dzieci i młodzieży pochodzenia żydowskiego. 
W styczniu 1942 r. został aresztowany. Podczas prawie dwóch miesięcy spędzonych w 
Scheveningen, o. Tytus znalazł się w izolacji od trosk i obowiązków swojego normalnego życia.
Z radością wykorzystał ciszę i samotność więziennej celi do powrotu do duchowych korzeni życia 
karmelitańskiego.
W marcu 1942 roku o. Tytus został przeniesiony do przejściowego obozu pracy w Amersfoort, 
gdzie jego samotność ustąpiła miejsca znacznie bardziej brutalnej atmosferze. Nawiązał kontakt z 



innymi więźniami, z których niektórzy byli znajomymi i przyjaciółmi, a także strażnikami, którzy 
wydawali się oddani sprawie, aby życie wszystkich było jak najbardziej nieszczęśliwe. 
Mimo pogarszającego się stanu zdrowia pozostał pogodny i optymistyczny. Inni opowiadali, że 
jego główną troską wydawało się dotarcie do przyjaciół i wrogów i uobecnienie Bożej miłości w 
tak upiornym miejscu. 
W kwietniu 1942 r. znalazł się w obozie koncentracyjnym w Dachau. Traktowano go tu szczególnie
brutalnie, był bity, poniewierany, a przy tym zmuszany do ciężkiej pracy fizycznej. Po krótkim 
czasie zupełnie opadł z sił. Wtedy przeniesiono go do obozowego szpitala, gdzie dobity został 
zastrzykiem fenolu. Ciało o. Tytusa zostało spalone w krematorium.
W obozie koncentracyjnym dzielił los wielu kapłanów z Polski i znamy ich świadectwa o jego 
gorliwości. 
Jego duchową mocą była modlitwa. Zapatrzony w bolejące oblicze Chrystusa, w czasie 
największych cierpień obozowych, na odwrocie obrazka Madonny, który mimo zakazu władz 
obozowych zawsze miał przy sobie, napisał żarliwą modlitwę: „Jestem szczęśliwy w swoim 
cierpieniu, bo wiem, że to już nie jest cierpienie, lecz los najszczęśliwiej wybrany, który jednoczy 
mnie z Tobą, mój Boże”. 
Zjednoczył się ze swym Panem na zawsze, a do niebieskich przybytków wprowadziła go Maryja, 
której szkaplerz nosił na swoich barkach. Pielęgniarka, która 26 lipca 1942 r. dała mu śmiertelny 
zastrzyk, oświadczyła po latach, że pozostała żywa w jej pamięci twarz tego kapłana, który jej 
współczuł. „I twarz ojca Tytusa jawi się dzisiaj przed nami. Kontemplujemy na niej świetlany 
uśmiech chwały Bożej” - mówił w 1985 r. św. Jan Paweł II podczas beatyfikacji o. Tytusa.

Homilia wygłoszona 12 maja 2022 r.
I Dzień Triduum przed kanonizacją  bł. o. Tytusa Brandsmy


