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Święty Jan od Krzyża należy do największych 

mistyków Kościoła. Jego dzieła napisane w za-

chwycie nad tajemnicą Boga nie przestają być na 

nowo odczytywane. Został uznany za jednego z 

głównych twórców literackiego języka hiszpań-

skiego. Jego proza jest pełna poetyckich wyra-

żeń, a poezja nasycona duchową symboliką. 

Święty został obdarzony mistycznym doświad-

czeniem Trójcy Świętej, które osiągnęło apo-

geum w lochach więzienia w Toledo (1577 r.), 

gdzie został umieszczony przez współbraci kar-

melitów, gdy postanowił przeprowadzić reformę 

zakonu. Jego pisma komentowali m.in. św. Te-

resa od Dzieciątka Jezus, św. Edyta Stein i Sługa 

Boży Jan Paweł II.  

Jan de Yepez urodził się w ubogiej rodzinie w 

Fontiveros niedaleko Avili w 1542 roku. Ro-

dziny nie stać było na posłanie go do szkoły. Po 

kolei zdobywał różnego rodzaju zawody: tkacza, 

krawca i pielęgniarza w szpitalu. Uzbierawszy 

odpowiednią sumę pieniędzy zaczął naukę w 

szkole prowadzonej przez jezuitów w Medina 

del Campo (1559-1563). Pod okiem prawdzi-

wego mistrza, Ojca Bonifacio, nauczył się tam 

pięknie pisać w języku kastylijskim. Jezuici mu-

sieli mu dać się mocno we znaki, bo nigdzie o 

nich nie wspomina… Mając 21 lat, wstąpił do 

zakonu karmelitów. Zakon ten przeżywał w dru-

giej połowie XVI wieku duchowy kryzys, brak 

mu było gorliwości apostolskiej, dlatego Jan w 

rok po święceniach zastanawiał się, czy go nie 

opuścić, by kontynuować swoje życie zakonne w 

odosobnieniu, w klasztorze kartuzów. 

W takim stanie ducha zetknął się ze św. Teresą 

z Avila, która od razu rozpoznała w nim kryszta-

łowo czystego człowieka, zakochanego w Panu 

Bogu. Ojciec Jan dał się przekonać, by razem ze 

św. Teresą od Jezusa przeprowadzić reformę w 

męskiej gałęzi karmelitów. Rozumiał ją w spo-

sób bardzo prosty, pragnął powrócić ze swoimi 

braćmi do pierwotnej gorliwości, do modlitwy i 

do praktykowania umartwień. 
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1. Portugalia – Fatima, fg na kolumnadzie k. baz. MB; 

2. Przemyśl, ob. w ko św. Teresy z Avila 

3. Czerna, MAŁ, ob. z XVIII w. w kp św. J.o.K. w klasztorze karmelitów; 

 

      
4. Częstochowa, wt w ko Św. Krzyża; 

5. Łódź, ob. w ko MB Bolesnej 

 

 

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, to zdjęcia: Jan Nitecki 
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