
Drodzy Bracia i Siostry!

W Liście o. Generała z okazji kanonizacji bł o. Tytusa  czytamy: „Wielkie dzieła Boże zazwyczaj 
dokonują się w milczeniu. Życie wewnętrzne o. Tytusa stało się widoczne w najbardziej  
dramatycznych chwilach, szczególnie w obozie koncentracyjnym. Doświadczenie mistyczne nie 
jest zarezerwowane dla elity czy jakiejś wyselekcjonowanej grupy. W jednym z wykładów 
wygłoszonych w Stanach Zjednoczonych, bł. o. Tytus stwierdził: „Jean de Saint-Samson – 
francuski karmelita odrzucał pogląd, że życie mistyczne – które nie polega w swej istocie ani na 
wizjach, ani na objawieniach, ani na stygmatach, ani na lewitacji, ani na oglądaniu Boga przed nami
i w nas – nie jest dostępne dla wszystkich i każdego z nas”. Prawdziwy mistyk nie jest istotą 
oderwaną od rzeczywistości, ani nie wycofuje się do nieczułej, ascetycznej bańki, ale jego głęboka, 
osobista relacja z Bogiem czyni go otwartym na potrzeby, dramaty i pytania mężczyzn i kobiet jego
czasu. Wszyscy chrześcijanie są powołani do bycia mistykami. Przebywanie z Bogiem powinno 
objawić się w naszym życiu, w naszej pracy, w naszej relacji z innymi. 
To, że o. Tytus żył życiem mistycznym w codzienności, potwierdził słynny holenderski pisarz 
Godfried Bomans, który znał bardzo dobrze jego niezmordowanego, wędrownego ducha, gdy 
powiedział: „Brandsma był jedynym mistykiem w Europie, który miał abonament kolejowy i 
przeżywał swoją świętość w wagonie pociągu”. Nawiązanie przez nas relacji z Bogiem stanowi o 
dawaniu świadectwa wiary, czyli życia apostolskiego. O. Tytus powiedział: „Modlitwa jest życiem, 
a nie oazą na pustyni życia”. 
Szczególną wymowę nabierają słowa dzisiejszej liturgii: „wypróbowany, skosztował go jak złota w 
tyglu i przyjał jak całopalenie”. W ten sposób krzyż Chrystusa przemówił do o. Tytusa. Aby dać 
nam wyobrażenie o tym, przez co o. Tytus przeszedł w celi więziennej, warto przywołać fragment, 
którym 7 stycznia 1942 roku kończył swój dziennik więzienny Błogosławiona samotność: „Jestem 
sam, to prawda, ale nigdy jeszcze Pan nie był mi tak bliski jak teraz. Chciałbym krzyczeć z radości, 
bo On znów, w całej swej pełni, sprawił, że odnalazłem Go, nie wychodząc do ludzi i bez 
przychodzenia ludzi do mnie. Bóg jest moim jedynym schronieniem, czuję się chroniony i 
szczęśliwy. Rzadko bywało, abym czuł się tak szczęśliwy i zadowolony”. 
Napisał tam wiersz Przed wizerunkiem Jezusa Ukrzyżowanego, w którym zwraca się do Boga; 
„Kiedy patrzę na Ciebie, Jezu, czuję, że ożywam na nowo. Kocham Cię. I Ty mnie kochasz, jak 
swego najlepszego przyjaciela. Twoja przyjaźń przynosi mi cierpienie. Ale każde cierpienie jest 
miłe. W ten sposób upodabniam się do Ciebie: przyjdę tam, gdzie Ty mieszkasz”. Wcześniej o. 
Tytus nauczał w aulach uniwersyteckich: „Są osoby, które marzą o mistyce cukierkowatej, nie 
zdając sobie sprawy, że Bóg, który szuka związku z nami, podjął drogę, na której był krzyż i 
śmierć. Pomoc Boża jest niezbędna – powie przy innej okazji – ponieważ wobec cierpienia  
jesteśmy tylko biednymi ludźmi”. 
Jak powiedział św. Jan Paweł II w homilii z okazji beatyfikacji o. Tytusa: „Z pewnością takiego 
heroizmu nie da się zaimprowizować” jest on owocem intensywnego życia wewnętrznego. 
Dowodem tego, że duchowość jest autentyczna, jest przypieczętowanie jej własną krwią. 
Męczennik jest wolny wobec władzy, wobec świata i wolny, by nie miłować swego życia - aż do 
śmierci. Męczeństwo jest darem Boga, który uzdalnia nas do oddania własnego życia z miłości do 
Chrystusa i do Kościoła, a także do świata. 
Czasami o. Tytus zadawał sobie pytanie; „Pytam sam siebie, czy w naszej epoce nie potrzeba 
mężczyzn i kobiet, którzy zgodziliby się wziąć cierpienie świata na swoje barki”. W swojej celi w 
Scheveningen, Tytus miał przed sobą wizerunek Chrystusa Ukrzyżowanego. Dla niego akt 
spoglądania na wizerunek Jezusa opierał się na przyjaźni. Jest to wzajemne spojrzenie, Ukochanego
na tego, który został ukochany. Spojrzenie, które biegnie w jedną i drugą stronę niosąc wzajemne 
wsparcie, zrozumienie i miłość. Tak jak to ukazuje o. Tytus, gdy pisze w wierszu: „Kiedy patrzę na 
Ciebie, o Jezu, rozumiem, że Ty mnie kochasz, jak najdroższy przyjaciel, i czuję, że Cię kocham 
jako moje najwyższe dobro”. O. Tytus  czuł się głęboko zjednoczony z męką Chrystusa i był 
pewien, że ukrzyżowany Bóg był blisko jego cierpień.
Bardzo znamienna jest modlitwa, którą będziemy zanosić za wstawiennictwem św. o. Tytusa: 



„Prosimy Cię, Panie, byśmy na wzór św. Tytusa Brandsmy umieli trwać przy Tobie, blisko krzyża i
byśmy zawsze czuli Twoją bliskość w naszych krzyżach – dużych i małych – bliskość Ciebie jako 
naszego Przyjaciela, naszego Towarzysza drogi i naszego Odkupiciela. Prosimy, aby krzyż zawsze 
był dla nas znakiem miłości, hojnego i absolutnego poświęcenia sprawie życia, znakiem 
solidarności i współczucia dla wszystkich”. 
Wszystko to zdaje się nam dzisiaj mówić o. Tytus, używajac słów Apostoła Narodów. „Jeżeli z 
Chrystusem umrzemy, z nim też żyć będziemy”. Słowo Boże nie jest skute łańcuchami, w śmierci 
męczennika ukazało swą zbawczą moc. 
Ten męczennik to człowiek naszego stulecia. Kiedy 13 czerwca 1942 roku został wysłany do 
Dachau o. Tytus został przydzielony do jednego z trzech bloków barakowych zarezerwowanych dla
księży i zakonników. W tym czasie Tytus nie miał złudzeń co do szans na przeżycie, ale nigdy nie 
poddawał się rozpaczy ani pesymizmowi. Nie było okazji do modlitwy ani życzliwości, której by 
nie wykorzystał. Każdy, kto potrzebował zachęty lub wsparcia, mógł je otrzymać od słabnącego 
holenderskiego zakonnika. Pielęgniarka, która zrobiła mu zastrzyk z fenolu, w procesie 
beatyfikacyjnym zeznawała twierdząc, że: „W jego wzroku nie było ani krzty nienawiści. Kiedy się 
na niego patrzyło, można było wyczuć w nim coś nadprzyrodzonego. Dał mi swój różaniec, żeby 
nauczyć mnie modlitwy. Odpowiedziałam, że nie wiem, jak się modlić, więc go nie potrzebuję. 
Powiedzial mi, że nawet jeśli nie umiem się modlić, mogę przynajmniej odmawiać drugą część 
Zdrowaś Mario: „Módl się za nami, grzesznymi”. 
Jest to testament o. Tytusa – jego postawa nakreśla niezwykle aktualne przesłanie: osoba ludzka 
reprezentuje niezrównana wartość, tylko miłość chrześcijańska może przezwyciężyć wszelką 
nienawiść. O. Tytus zachęcał nieustannie swoich towarzyszy niedoli: „Nie dajcie się ponieść 
nienawiści. Jesteśmy w ciemnym tunelu, ale musimy iść naprzód. Wieczne światło rozbłyśnie dla 
nas po tym wszystkim”.
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