
Drodzy Bracia i Siostry!

Miłość do przyjaciół właściwa jest wszystkim ludziom – pisał Tertulian – ale miłość do 
nieprzyjaciól tylko chrześcijanom. Prawdziwe przebaczenie  - twierdził o. Tytus – jest decyzją 
mającą swe korzenie w Bogu, a nie w ludzkich siłach. Chrześcijanin nie może poddać się 
fatalizmowi wykluczania przebaczenia z życia politycznego i z relacji międzynarodowych relegując
je do sfery prywatnej. 
O. Tytus, który przeszedł przez mękę obozu koncentracyjnego Dachau, dojrzewał przez wiele lat do
ofiary ze swego życia. W obozie Bóg uznał o. Tytusa za godnego siebie i przyjął ofiarę jego życia. 
Przełożony Generalny naszego Zakonu, o. Miceal O'Neill w Liście do Rodziny Karmelitańskiej z 
okazji kanonizacji o. Tytusa napisał: „W tych dniach, kiedy patrzymy na miliony ludzi zmuszonych
do porzucenia swojej ojczyzny z powodu wojny w Ukrainie, odnajdujemy w świadectwie o. Tytusa,
proroka nadziei i świadka pokoju.  O. Tytus uczy nas swoją krwią przelaną z miłości, że być 
uczniem Chrystusa to nie tylko podziwiać Go czy wiele o nim wiedzieć, ale być gotowym na udział
w tym samym losie miłości”. 
Intensywne życie bł. O. Tytusa  pomaga nam odkryć, że nasze życie staje się świadectwem, kiedy 
towarzyszą mu dobre uczynki. Holenderski karmelita przypomina nam wszystkim: „Tylko 
człowiek, który działa w ścisłym zjednoczeniu z Bogiem, może naprawdę zjednoczyć się ze swoim 
bliźnim. Tylko ktoś, kto żywi się Bogiem, może świadczyć o Bogu swoimi uczynkami”. 
Tym co czyni nasze wspólne życie, są nie tylko obowiązki i prawa, ale pomoc i miłosierdzie. W 
swoich pismach, o. Tytus kreślił sylwetkę duchową Karmelity: „Solidarność jednych i drugich. 
Zainteresowanie jednych drugimi. Musimy widzieć ludzi i rzeczy oczami Boga, Kochać ich 
zjednoczeni z Nim. Myśleć o tym, co robić, aby służyć innym. Powołani jesteśmy do wykonywania
zwyczajnych spraw wielkim sercem, czystymi intencjami, dając z siebie wszystko”.
O. Tytus, przyjaciel Boga, był człowiekiem otwartym i elastycznym, o ogromnej zdolności do 
pracy, której oddawał się z hojnością i pasją. Wyróżniał się swoim duchem braterskim, 
współczującym humanitaryzmem i czułością wobec otaczających go ludzi – studentów, kolegów, 
przyjaciół, czyniąc z dialogu nowe imię miłości. 
W bł. o. Tytusie, jak nam przypomniał papież Franciszek, w naturalny sposób spotkała się 
kontemplacja i współczucie, unikając zdegradowania „duchowości do pseudomistyki i 
„weekendowej solidarności” lub pokusy niepatrzenia w stronę ubogich, aby nas nie zagadnęli. 
Ewangelia, która nakazuje nam miłować nieprzyjaciół, przemawia dziś do nas za przyczyną bł. o. 
Tytusa jeszcze bardziej. Obozy koncentracyjne były zorganizowane zgodnie z programem pogardy 
i nienawiści człowieka. Nie odpowiadaj na nienawiść nienawiścią, ale miłością. Jest to jeden z 
największych sprawdzianów siły moralnej człowieka. Z tego testu zwyciężcą wyszedł o. Tytus. 
Pośród szalejącej nienawiści umiał kochać; o swoich oprawcach powiedział: „oni też są dziećmi 
dobrego Pana”. Nie było żadnej bariery, która mogłaby powstrzymać impuls miłosierdzia, który 
inspirował tego Karmelitę.
Uderzony takim świetlanym świadectwem ewangelicznej miłości, pewien pastor protestancki 
powiedział o nim: „Nasz drogi brat w Chrystusie Tytus Brandsma jest naprawdę „tajemnicą łaski”! 
O. Tytus wyróżniał się tym, że był rzecznikiem pokoju. W jednym ze swoich wykładów w 
Deventer w 1931 r. podkreślał z mocą, że wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni i możemy robić 
więcej na rzecz pokoju. W historii ludzkości – podkreślił Brandsma – nie brak było „heroldów”, 
którzy głosili pokój i pracowali dla pokoju. Przyjął z determinacją odniesienie do Chrystusa jako 
„Króla pokoju” i „orędownika pokoju”. Pokój Chrystusa zmartwychwstałego jest głębokim 
uczuciem pojednania, uległości, miłości, wielkoduszności, cierpliwości, ufności które przemienia 
rzeczywistości społeczne, polityczne i gospodarcze. Jeżeli nie będzie prawdziwego nawrócenia, 
które postawi pokój pośrodku serca każdego mężczyzny i każdej kobiety, wybuch nowej wojny jest
tylko kwestią czasu, jak to się stało i nadal niestety dzieje w Ukrainie. 
O. Tytus przewidział, że „zbiorowy egoizm” doprowadzi narody do szukania jedynie własnego 
dobra, choć to często oznacza deptanie praw innych. Słowa Chrystusa: „beze mnie nic nie możecie 
uczynić” stanowiły dla niego przewodnią myśl jego codziennych wyborów. Z tego głębokiego 



zjednoczenia z Bogiem w duszy o. Tytusa płynął nieustanny optymizm, który wzbudzał sympatię 
tych, którzy mieli szczęście go poznać i którzy nigdy go nie opuścili, a on towarzyszył im nawet w 
piekle – nazistowskim obozie koncentracyjnym. 
Do konca pozostał wsparciem i nadzieją dla więźniów – dla wszystkich miał uśmiech, słowo 
zrozumienia, gest życzliwości. Na o. Tytusie i na innych więźniach przeprowadzano w obozowym 
szpitalu eksperymenty – mówi pielęgniarka – i on był tego świadom. W pewnym momencie 
zawołał: „Niech się dzieje Twoja wola, Panie, nie moja!”, robiąc ogromne wrażenie na młodej 
pielęgniarce. Jego kolega, także profesor Uniwersytetu w Nijmrgen, Robert Regout, napisał, że 
„Brandsma umarł tak jak żył. Nie umarł po prostu. Brandsma był zjednoczony z Chrystusem 
naśladując Go aż do swojego ostatniego tchnienia”. 
O. Tytus stoi dzisiaj przed nami, aby potwierdzić jeszcze raz to, co było przeświadczeniem całego 
jego życia: „Chociaż neo-pogaństwo nie chce już miłości, miłość odzyska serca pogan. 
Praktykowanie miłości w życiu sprawi, że będzie zawsze na nowo zwycięską siłą, która podbije i 
zwiąże ludzkie serca”. 
Chciałbym przytoczyć tutaj świadectwo Sióstr Karmelitanek Bosych z obozu koncentracyjnego w 
Dachau: „Dla nas, w czasach wojny w Ukrainie, o. Tytus stał się patronem niezależnych i 
uczciwych dziennikarzy w Rosji. On zachęca nas do składania próśb przed Bogiem i włączania w 
modlitwę tych ludzi, dla których najbardziej pragniemy Bożej bliskości i pomocy”. 
O. Tytus jawi się dla nas ludzi XXI wieku, widocznym znakiem wypełniania woli Bożej. Jego ciało
zostało spalone w obozowym krematorium. Jego prochy zostały rozsypane po polach w pobliżu 
Lager Dachau. Podzielił w ten sposób los wielu osób spopielonych w Hiroszimie i Nagasaki, ofiar 
Gułagu, ludobójstwa w Ruandzie, Kambodźy, Bośni i Hercegowinie i tylu innych ofiar różnych 
form ludobójstwa w XXI wieku, jak choćby ofiar wojny w Ukrainie.
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