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BŁOGOSŁAWIONY PIOTR CLAVERIE, BISKUP, 

I TOWARZYSZE, MĘCZENNICY 
 

Piotr (Pierre) Claverie urodził się 8 maja 1938 roku w Bab-el-Oued (Algier), do Zakonu Braci 

Kaznodziejów wstąpił w 1958 roku; 2 października 1981 roku został wyświęcony na biskupa 

Oranu. Był gorliwym i użytecznym sługą Kościoła w Algierii wraz z osiemnastoma 

towarzyszami: siedmioma trapistami z klasztoru w Tibhirine, czterema ojcami białymi z Tizi-

Ouzou, marystą, małą siostrą od Wniebowzięcia, dwiema siostrami augustiankami-

misjonarkami, dwiema siostrami Notre-Dame des Aportes oraz małą siostrą Najświętszego 

Serca Karola de Foucauld. Dzięki świadectwu ich pokornego apostolstwa pokoju 

i przebaczenia Pan promieniował przez ich serca, życie oraz cichość. Złożyli najwyższe 

świadectwo – świadectwo męczeństwa – w latach 1994-1996. Zostali beatyfikowani 8 grudnia 

2018 roku w Algierii. 

 

Teksty wspólne o wielu męczennikach lub o zakonnikach 

 

 

 

KOLEKTA 

 

Panie nasz Boże,  

Ty dałeś błogosławionemu Piotrowi biskupowi i jego towarzyszom,  

wiernym Ewangelii aż do śmierci, łaskę uczestnictwa w męce Chrystusa,  

spraw, abyśmy za ich wstawiennictwem  

byli gorliwymi świadkami Twojego przebaczenia i pokoju. 

Przez naszego Pana. 

 

 
  



GODZINA CZYTAŃ 

 

DRUGIE CZYTANIE 

 

Homilia błogosławionego Piotra Claveriego, biskupa i męczennika 

 

(Homilia w Prouilhe, 23 czerwca 1996 r.:  

La vie spirituelle, Éditions du cerf, Paris 1997, p. 833–834) 

 

Darmowy Dar miłości 

 

Od czasu dramatycznych wydarzeń w Algierii, często mnie pytano „Co tam 

jeszcze robicie? Dlaczego zostajecie? Strząśnijcie pył z waszych sandałów! 

Wracajcie do siebie!”. Do siebie… Gdzie jesteśmy u siebie?… Jesteśmy 

w Algierii z powodu ukrzyżowanego Mesjasza. Nie z powodu jakiejkolwiek innej 

sprawy czy innej osoby! Nie mamy żadnych dochodów do ocalenia, żadnych 

wpływów do zachowania. Nie jesteśmy motywowani jakimś, nie wiem, 

masochistycznym czy samobójczym skrzywieniem. Nie mamy tam żadnej 

władzy, jesteśmy raczej jak przy łóżku przyjaciela, chorego brata – w milczeniu 

trzymając go za rękę, ocierając jego czoło. Z powodu Jezusa, ponieważ to On tam 

cierpi na skutek przemocy, która nie oszczędza nikogo, krzyżowany ponownie w 

ciele tysięcy niewinnych. Jak Maryja, jak Jan jesteśmy tam, u stóp Krzyża, gdzie 

Jezus umiera, opuszczony przez swoich, wyśmiewany przez tłum. Czyż nie jest 

konieczne, aby chrześcijanin był tam, gdzie ktoś doświadcza cierpienia, 

doświadcza opuszczenia, porzucenia? 

Gdzie byłby Kościół Jezusa Chrystusa, Jego własne Ciało, jeśli nie tam 

przede wszystkim? Uważam, że Kościół umiera, gdy nie jest wystarczająco blisko 

Krzyża Jezusa. Jakkolwiek paradoksalne może się to wam wydawać, św. Paweł 

dobrze pokazuje, że chrześcijańska siła, żywotność, płodność, że płodność 

Kościoła tam mają swoje źródło. Nie gdzieindziej ani w inny sposób. Wszystko, 

wszystko inne to tylko zasłona dymna, doczesna iluzja. Kościół oszukuje samego 

siebie i świat, kiedy jest jedną z potęg; organizacją, nawet humanitarną, albo 

spektakularnym ruchem ewangelicznym. Może błyszczeć, nie płonie jednak 

ogniem miłości Bożej, mocnej jak śmierć, jak mówi Pieśń nad pieśniami. 

W Kościele przede wszystkim chodzi o miłość, o miłość najpierw, o miłość 

wyłącznie. O pasję, której smak przekazał nam Jezus i której pełnię wyznaczył 

[słowami]: Nie ma większej miłości, niż dać swoje życie za tych, których się kocha. 



Dać swoje życie. Taki dar nie jest zarezerwowany tylko dla męczenników 

lub mnichów, być może jesteśmy powołani, aby stać się przez męczeństwo 

świadkami darmowego daru miłości, daru ze swojego życia. Przychodzi on do nas 

dany w Jezusie Chrystusie. Dać swoje życie jest tym i niczym innym: w każdej 

decyzji, w każdym działaniu dać konkretnie coś z siebie samego – swój czas, swój 

uśmiech, swoją przyjaźń, swoją wiedzę praktyczną, swoją obecność (nawet 

jedynie milczącą i bezsilną), swoją uwagę, swoją pomoc materialną, moralną 

i duchową, swoją wyciągniętą rękę… Bez wyrachowania, bez zastrzeżeń, bez 

strachu o stracenie siebie… 

 

 
  



 

lub 

 

Testament duchowy błogosławionego Christiana de Chergé, prezbitera 

i męczennika 

 

(Tibhirine [Algier], 1 grudnia 1993 r. – 1 stycznia 1994 r.: 

L'invincible espérance, Bayard Editions, Paris 1997, p. 221–224) 

 

Życie dane Bogu i braciom 

 

Gdy zbliża się moment, kiedy powiem: „do zobaczenia”… Gdybym 

pewnego dnia – choćby i dzisiaj – stał się ofiarą terroryzmu, który, jak sądzę, 

jednakowo traktuje wszystkich żyjących w Algierii obcokrajowców, chciałbym, 

aby moja wspólnota, mój Kościół, moja rodzina pamiętali, że moje życie było 

dane Bogu i temu krajowi. Chciałbym, aby zrozumieli, że jedyny Władca 

wszelkiego życia miał udział w tym odejściu, nawet brutalnym. Niech się modlą 

za mnie. Jakże mógłbym być godzien takiej ofiary? Niech umieją połączyć tę 

śmierć z tyloma innymi, równie gwałtownymi, które dla wielu pozostają bez 

znaczenia i anonimowe. 

Moje życie nie jest więcej warte niż kogokolwiek innego. Nie jest także 

warte mniej. W każdym razie nie charakteryzuje go dziecięca niewinność. Żyłem 

wystarczająco długo, by dostrzec, że i ja współdziałałem ze złem – które wydaje 

się, że, niestety, zwycięża w świecie – nawet z tym, które ślepo we mnie uderzy. 

Gdy przyjdzie ten moment, chciałbym mieć chwilę jasności poznania, aby móc 

przeprosić Boga i innych braci w człowieczeństwie, a także przebaczyć z całego 

serca tym, którzy mnie zasmucili. Nie pragnę takiej śmierci. Myślę, że ważne jest, 

bym to powiedział. Jakże bym mógł tego chcieć, skoro odpowiedzialność za 

zabójstwo spadłaby na cały naród, który tak kocham. Zbyt drogo kosztowałoby 

to, co będzie, być może, nazwane „łaską męczeństwa”, gdyby miało być 

spowodowane przez Algierczyka, zwłaszcza przekonanego, że działa zgodnie 

z tym, co, jak wierzy, jest islamem.  

Wiem, jaką pogardą otaczano całą Algierię, znam także karykatury islamu 

wynikające z pewnej formy islamizmu. Ludzie zbyt łatwo uspokajają swoje 

sumienie, utożsamiając tą religijną drogę z integryzmem jej ekstremistów. 

Algieria i islam są dla mnie czymś innym, są ciałem i duszą. Myślę, że najlepiej, 

jak umiałem, głosiłem z przekonaniem o tym, co od nich otrzymałem, i w tym 



odnajdując tak często prostą myśl przewodnią Ewangelii otrzymanej na kolanach 

matki – mojego pierwszego Kościoła. I to właśnie w Algierii, od początku żyjąc 

w postawie szacunku dla wierzących muzułmanów. Oczywiście moja śmierć zda 

się przyznać rację tym, którzy mnie uważali za naiwnego lub idealistę. „Niech 

teraz powie, co o tym myśli”. Powinni wiedzieć, że w końcu zdołam zaspokoić 

moją nieposkromioną ciekawość. Będę mógł zanurzyć – jeśli Bóg tak zechce – 

moje spojrzenie w spojrzeniu Ojca i razem z Nim widzieć Jego islamskie dzieci 

takimi, jakimi On je widzi – wszystkie jaśniejące chwałą Chrystusa, będące 

owocem Jego męki, obdarzone darem Ducha, którego tajemniczą radością zawsze 

pozostanie budowanie jedności, przywracanie podobieństwa za pomocą 

wykorzystania różnic. 

Dziękuję Bogu, że chyba zechciał przeznaczyć całe moje życie – to życie 

stracone, życie całkowicie moje i ich – na tę właśnie radość, wbrew wszystkiemu 

i mimo wszystko. W tym „dziękuję”, w którym zawarte jest wszystko, zamykam 

oczywiście was, przyjaciele z wczoraj i dzisiaj, a także was – tu, przy mojej matce 

i ojcu, moich siostrach, braciach i ich bliskich – stokrotnie pomnożonych według 

Jego obietnicy! I ciebie także, przyjacielu ostatniej minuty, który nie będziesz 

wiedział, co czynisz. Tak, tobie także chcę powiedzieć: „Dziękuję i do 

zobaczenia”. Oby nam, dobrym łotrom, było dane spotkanie w raju, jeśli zechce 

Bóg, Ojciec nas obu. Amen! Inszallah! 

 

 

RESPONSORIUM 

 

W. Tylko Tobie, Synu Prawdziwego Boga, chwała i cześć. * Kto się 

przyzna do Mnie wobec ludzi, / przyznam się do niego wobec mojego Ojca. 

 K. Temu, kto wytrwa do końca, dam życie wieczne. W. Kto się przyzna.  

 


